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Núm. 13807
AJUNTAMENT DE
BANYOLES
Àrea d’Urbanisme
Edicte sobre aprovació inicial de la
modificació puntual del text refós del PGOU
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en
data de 29 de setembre de 2008 va adoptar,
entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la
Modificació Puntual del Text Refós del Pla
General d’Ordenació Urbana de Banyoles per
a la reordenació dels volums existents annexos
a la masoveria de ponent de Can Puig de la
Bellacasa, MPTRPGOU 060201.2008.0006,
promoguda pel Consell Comarcal del Pla de
l’Estany i redactada per l’arquitecte Jordi
Camps Costa, disposant-se la submissió de l’aprovació inicial A INFORMACIÓ PUBLICA
d’un mes en el BOP de Girona i en un diari de
gran difusió.
En el propi acord es va acordar la suspensió de
tramitacions i de llicències en els àmbits en
que les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic, amb la
possibilitat, d’acord el que disposa l’article
102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, d'atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en
risc l'aplicació del nou planejament, una
vegada definitivament aprovat. d’acord amb
l’article 71 del Decret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme.
Banyoles, 8 d’octubre de 2008
Miquel Noguer i Planas
Alcalde

Núm. 13808
AJUNTAMENT DE
BANYOLES
Àrea d’Urbanisme
Edicte sobre
conveni urbanístic

aprovació

inicial
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l’Ajuntament en data 26 de setembre de 2005
i, per altra part, l’execució de les obres d’urbanització d’acord amb el projecte d’urbanització
aprovat definitivament en data 22 de setembre
de 2008, substituint en aquest aspecte el
conveni subscrit inicialment, disposant-se sotmetre l'esmentat conveni a INFORMACIÓ
PÚBLICA d'un mes mitjançant anunci publicat
al BOP de Girona i en tauler d’anuncis de la
Corporació de conformitat amb els articles 8.3
i 98.4 del DL 2/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i
25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, DISPOSANT la notificació de la
referida aprovació a ELERCO SA; transcorregut l’esmentat termini sense presentar-se
al·legacions s’entendrà definitivament aprovat
sense necessitat d’ulterior acord.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en
data de 29 de setembre de 2008 va adoptar,
entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el
conveni urbanístic a subscriure entre l’entitat
mercantil ELERCO SA i l’Ajuntament de
Banyoles per al desenvolupament de les obres
d’urbanització al carrer Tarragona, València i
Rafael Vilarrubias que té per objecte, per una
part, la subrogació per part de la mercantil
ELERCO SA en els drets i obligacions
derivades del conveni urbanístic subscrit inicialment entre l’Ajuntament de Banyoles i
l’entitat DOBIMUS SL, aprovat pel Ple de

El text íntegre de la qual es publica a
continuació, en acompliment del que disposa
l’art. 66.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13
de juny).
Contra els acords indicats i el reglament
aprovat es podrà interposar, directament,
recurs contenciós-administratiu, davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia hàbil següent al de la
publicació del present anunci (art.10, 1r. b) i
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa).

Banyoles, 9 d’octubre de 2008
Campllong, 8 d’octubre de 2008
Jordi Bosch i Lleo
Alcalde accidental

Núm. 13755
AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Edicte sobre la ratificació d’un modificat
de projecte d’obra local ordinària
L’Ajuntament en Ple, reunit en sessió ordinària
el dia 30 de setembre de 2008 va ratificar el
Decret de l’Alcaldia de data 21 d’agost de
2008 d’aprovació inicial de la “modificació del
projecte d'urbanització de la zona d'ubicació
dels nous jutjats i l'arxiu històric comarcal"
d'aquesta Ciutat, amb un pressupost de
198.940,69 euros (IVA inclòs) de conformitat
amb el què disposa l’article 43.e) del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, a se sotmet a informació pública pel
termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia
hàbil següent al de la publicació al BOP de
Girona, a fi i efecte que es puguin presentar les
al·legacions i reclamacions que es considerin
oportunes.
La Bisbal d'Empordà, 3 d’octubre de 2008

d’un

d’aprovació inicial del Reglament regulador
del sistema de sanejament del sector industrial
“Les Ferreries” de Campllong.

Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde

Núm. 13757
AJUNTAMENT DE
CAMPLLONG
Anunci sobre aprovació definitiva d’un
reglament
No havent-se produït cap reclamació ni
al·legació durant el termini d’informació
pública, resten elevats a definitius els acords
adoptats en sessió de 31 de juliol de 2008,

Lluís Freixas i Vilardell
Alcalde
REGLAMENT REGULADOR DEL SISITEMA DE SANEJAMENT DEL POLÍGON
INDUSTRIAL “LES FERRERIES” DE
CAMPLLONG
1.- Objecte i àmbit
El present reglament té per objecte regular l’ús
de les infraestructures de sanejament del
Sector Industrial “Les Ferreries” de Campllong
i fixar el règim de drets i obligacions dels
usuaris de les esmentades instal·lacions.
El servei de clavegueres i sanejament en
general constitueix un servei de recepció
obligatòria pels usuaris, als efectes previstos
per l’art. 247.2 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (DL
2003, de 28 d’abril).
Les infraestructures de sanejament del sector
industrial “Les Ferreries” inclouen:
- Els col.lectors o xarxa de clavegueram
- El Dipòsit de laminació d’aigües residuals
soterrat, de planta rectangular, amb volum útil
de 50,70 m3 i situat al costat del pou de
bombament
- L’Estació de bombeig
- L’emisari de conducció que connecta a
l’EDAR de Riudellots de la Selva
- Qualsevol ampliació dels elements esmentats
S’adjunta al present reglament, com Annex
num. 1, un plànol definitori de l’àmbit
territorial del sector “Les Ferreries”, amb
separació dels polígons I i II, ja desenvolupats
(Sector Industrial “Les Ferreries”) i del sector
de futura ampliació (SUD-2, Les Ferreies III).
L’ens gestor del sistema de sanejament del
sector industrial “Les Ferreries” és l’Ajuntament de Campllong, que vetllarà per
l’aplicació d’aquest reglament i tindrà potestat
sancionadora i d’inspecció i control dels
abocaments que es realitzin a la xarxa de sane-
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jament i instal.lacions detallades, a l’empara
del que determinen els articles 5, b), 52.3 i
58.2 del DL 3/2003, de 4 de novembre,
d’aprovació del text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya i article 37.2
del D. 130/2003, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament.
2.- Classificació dels abocaments:
De conformitat amb les determinacions del
Decret 130/2003, de 13 de maig, d’aprovació
del Reglament dels serveis públics de sanejament, s’estableixen les següents definicions a
efectes de la present ordenança:
2.1 Aigües residuals: les aigües utilitzades que,
procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o
públiques, s'aboquen, a vegades, juntament
amb aigües d'altra procedència.
2.2 Aigües residuals urbanes: les aigües
residuals domèstiques o la barreja d'aquestes
amb les aigües residuals no domèstiques i/o
aigües d'escorrentia pluvial.
2.3 Aigües residuals domèstiques: les aigües
residuals procedents dels usos particulars
(sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de
roba i vaixelles, etc.) generades principalment
pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.
2.4 Aigües residuals no domèstiques: totes les
aigües residuals abocades des d'establiments
utilitzats per efectuar qualsevol activitat
comercial, industrial, agrícola o ramadera i que
no siguin d'escorrentia pluvial.
2.5 Aigües blanques: les aigües que no han
estat sotmeses a cap procés de transformació
de tal manera que la seva potencial capacitat
de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no
han de ser conduïdes mitjançant els sistemes
públics de sanejament. La procedència és
diversa: aigües destinades per al reg agrícola,
aigües subterrànies, aigües superficials, deus o
brolladors i aigües procedents de la xarxa
d'abastament.
2.6 Aigües pluvials: les aigües provinents de la
precipitació atmosfèrica que, en funció del seu
recorregut d'escolament, tenen un caràcter
d'aigües blanques o d'aigües residuals urbanes.
2.7 Residus: els llots originats a les instal·lacions de depuració d'aigües residuals urbanes i
els materials més simples obtinguts en el
pretractament de les aigües residuals i
constituïts, bàsicament, per greixos, sorres i
d'altres sòlids.
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xarxa de sanejament, de conformitat amb els
límits i condicions dels abocaments establerts a
l’apartat 4 del present reglament.
3.3 Tots els usuaris restaran obligats:
3.3.1 Al pagament de les taxes que en el seu
cas imposi l’Ajuntament, vinculades a la
prestació d’aquest servei i seguint la noramtiva
reguladora d’hisendes locals.
3.3.2 A permetre la inspecció i control dels
seus abocaments per part de l’Ajuntament,
d’acord amb l’establert a l’apartat 9 del present
Reglament.
3.4 Els usuaris podran cessar la seva condició
en el supòsit que deixin d’abocar les seves
aigües residuals al sistema de sanejament del
sector industrial “Les Ferreries”.
4.- Límits i condicions dels abocaments
4.1 L’estructura i funcionament del sistema de
sanejament actual del sector industrial “Les
Ferreries”, es recolza en l’autorització provisional lliurada pel Director de l’Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràuilic, de
l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 19
d’octubre de 2007, per a abocament a l’EDAR
de Riudellots de la Selva. En conseqüència,
tota la configuració del servei resta supeditada
al contingut de l’autorització indicada i els
abocaments d’aigües residuals dels diferents
usuaris hauran d’ajustar-se a les limitacions
imposades en l’esmentada autorització, tant pel
que fa a condicions qualitatives, com de
volum.
4.2 - Condicions de volum:
Atès que el cabal màxim a abocar per al
conjunt del sector és de 100m3/dia, amb un
cabal màxim punta de 8m3/h, s’estableix com
a paràmetre de distribució o limitació del
vòlum a abocar per cada un dels ususaris, els
m2 de superfície de la finca o parcel.la en la
qual es generen els efluents, amb el resultat
següent:
2

Usos del Sòl

Superfície parcel·les m

Superfície Parcel·la (Registre

Cabal màxim abocaments

mercantil)

(m /dia)

9

1125

0,66

10

1080

0,63

11

1080

0,63

12

1080

0,63

13

935

0,55

14

901

0,53

15

884

0,52

16

850

0,50

Núm. Parcel·la

17

3

1,22
2080

18

0,00

19

3332

1,95

20

3581

2,10

21

1217

0,71

22

1000

0,59

23

1000

0,59

24

1000

0,59

25

1000

0,59

26

1000

0,59

27

1220

0,71

28

1295

0,76

29

1125

0,66

30a

1125

0,66

30b

1125

0,66

31

1125

0,66

32

1430

0,84

33

12695

7,44

34

3549

2,08

35

3533

2,07

36

3717

2,18

37

2665

1,56

38

2597

1,52

39 a

11137

6,53

39 b

10180

5,96

40

660

0,39

41

1670

0,98

42

1446

0,85

43

1080

0,63

44

1080

0,63

45

1080

0,63

46

1080

0,63

47

1080

0,63

48

1650

0,97

49

4035,71

2,36

49bis

3281,29

1,92

50

1623

0,95

51

1445

0,85

52

2742

1,61

53

6000

3,52

54

9810

5,75

Mas Rossinyol

6739

3,95

Esgleyes

8975

5,26

Equipaments públics (sector discontiu fora
de sector del polígon)

0

Equipaments tècnics

0

Industrial en Filera

33173

Industrial aïllada I

48059

Industrial aïllada II

49822

Industrial preexistent

23031

Residencial preexistent

10072,6

Residencial amb us terciari

5070

Total superfície

169227,6

Cabal màxim abocament (m3/dia)

3.- Usuaris del sistema: drets i obligacions.
3.1 Tindran la consideració d’usuaris del
sistema de sanejament del sector industrial
“Les Ferreries”, i seran inclosos en el corresponent Padró d’Usuaris, els propietaris i/o
usuaris de terrenys o construccions incloses en
l`àmbit urbanístic repetit que vulguin realitzar
abocaments a la xarxa de sanejament del sector
i que hagin obtingut el corresponent permís
d’abocament per part de l’Ajuntament.
3.2 Tots els usuaris del sistema de sanejament
del sector industrial “Les Ferreries” tindran
dret a abocar les seves aigües residuals a la

Màxim cabal permès per parcel·la

100

Màxim cabal permès per parcel·la

4.3 Condicions qualitatives:

Superfície Parcel·la (Registre

Cabal màxim abocaments

mercantil)

(m /dia)

1

13953

8,18

2

4653

2,73

3

1250

0,73

4

1250

0,73

5

1250

0,73

6

1320

0,77

7

6119,6

3,59

8

3737

2,19

Núm. Parcel·la

3

Tots els efluents que arribin al sistema de sanejament del sector industrial “Les Ferreries” han
de ser assimilables a domèstiques i amb una
càrrega contaminant que compleixi els límits
de paràmetres i característiques establertes per
l’Agència Catalana de l’Aigua, en Autorització
provisional d’abocament abans referida, del
dia 19 d’octubre de 2007, paràgraf Primer,
punt 3, i que es detallen a continuació:
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Paràmetre

Límit

pH
DQO
MES
Matèries inhibidores

6 – 10 upH
750 mg/L
500 mg/L
10 equitox/m3

Per a la resta de paràmetres seran d’aplicació
els límits establerts a l’annex I i II del Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament dels serveis públics de sanejament,
que es transrciuen a continuació:
Annex I
Substàncies prohibides
a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o
grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els
treballs de la seva conservació o manteniment.
b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles
en aigua, així com els combustibles i els
líquids inflamables.
c) Olis i greixos flotants.
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.
e) Gasos o vapors combustibles inflamables,
explosius o tòxics o procedents de motors
d'explosió.
f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o
per integració amb unes altres, originin o
puguin originar:
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k) Residus sanitaris definits en el Decret
27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
l) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües residuals, siguin
quines siguin les seves característiques.
m) Residus d'origen pecuari.

2

mg/l

Mn

Mercuri

0,1

mg/l

Hg

Níquel

5

mg/l

Ni

Plom

1

mg/l

Pb

Seleni

0,5

mg/l

Se

Zinc

10

mg/l

Zn

MI (Matèries inhibidores)

25

Color

Equitox
Inapreciable

Annex II

en dilució 1/30

Límits d'abocament
Les limitacions d'aquest annex s'han establert
en atenció a:
a) La capacitat i utilització del sistema públic
de sanejament.
b) La fixació de límits d'abocament per als
sistemes segons la Directiva 91/271/CEE
c) La Directiva 76/464 i la resta de directives
de desenvolupament i el Reial decret
995/2000.
d) La protecció del medi receptor.
Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i
amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor:
V=valor límit; U=unitats
Paràmetres

V

U

T (ºC)

40

ºC

PH (interval)

6-10

pH

MES (Matèries en suspensió)

750

mg/l

DBO5

750

mg/l

O2

DQO

1.500

mg/l

O2

Olis i greixos

1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
2. La formació de barreges inflamables o
explosives amb l'aire.
3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la
inspecció, neteja, manteniment o funcionament
del sistema públic de sanejament.
g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin
lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin
qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal
o deteriorar els materials del sistema públic de
sanejament o perjudicar al personal encarregat
de la neteja i conservació.
h) Residus de naturalesa radioactiva.
i) Residus industrials o comercials que, per les
seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament
específic i/o control periòdic dels seus efectes
nocius potencials.
j) Els que per sí mateixos o a conseqüència de
transformacions químiques o biològiques que
es puguin produir a la xarxa de sanejament
donin lloc a concentracions de gasos nocius en
l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.
Diòxid de sofre: 5 parts per milió.
Monòxid de carboni: 25 parts per milió.
Clor: 1 part per milió.
Sulfhídric: 10 parts per milió.
Cianhídric: 4,5 parts per milió.

Manganès

250

mg/l

Clorurs

2.500

mg/l

Conductivitat

6.000

mS/cm

15

mg/l

SO2

1.000

mg/l

SO42-

Diòxid de sofre
Sulfats
Sulfurs totals

Cl-

1

mg/l

S2-

0,3

mg/l

S2-

Fòsfor total

50

mg/l

P

Nitrats

100

mg/l

NO3-

Amoni

60

mg/l

NH4+

Nitrogen orgànic i amoniacal (1)

90

mg/l

N

Sulfurs dissolts

Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment
tractables a les EDAR i amb significatiu impacte sobre els objectius de qualitat del medi
receptor i els usos potencials de les aigües
depurades:

Nonilfenol

1

mg/l

NP

Tensioactius aniònics (2)

6

mg/l

LSS

Plaguicides totals

0,10

mg/l

Hidrocarburs aromàtics policíclics

0,20

mg/l

5

mg/l

0,30

mg/l

BTEX (3)
Triazines totals
Hidrocarburs

15

mg/l

AOX (4)

2

mg/l

Cl

Cloroform

1

mg/l

Cl3CH

1,2 Dicloroetà

0,4

mg/l

Cl2C2H4

Tricloroetilè (TRI)

0,4

mg/l

Cl3C2H

Percloroetilè (PER)

0,4

mg/l

Cl4C2

Triclorobenzè

0,2

mg/l

Cl3C6H3

1

mg/l

Cl4C

0,10

mg/l

Tetraclorur de carboni
Tributilestany

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat
d'acord amb el mètode Kjeldahl.
2. Substàncies actives amb el blau de metilè
expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).
3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
4. Es podran contemplar valors superiors
d'AOX en aquells casos on es compleixin els
valors d'organoclorats individualitzats de la
taula de referència.
4.4 Les anteriors limitacions i prohibicions,
així com els paràmetres detallats, s’entendran
sempre supeditades a qualsevol modificació
que pugui imposar l’Agència Catalana de
l’Aigua respecte de l’autorització d’abocament
abans exposada i que, cas de produir-se, serà
d’aplicació de forma inmediata.
4.5 Igualment, la Corporació podrà acordar
voluntàriament la modificació dels paràmetres
establerts, quan així s’estimi addient per al bon
funcionament del servei de sanejament.
4.6 Si els efluents no compleixen les anteriors
limitacions, l’usuari té l’obligació de construir,
explotar i mantenir al seu càrrec totes aquelles
instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries,
d’acord amb les prescripcions de l’apartat 8
del present Reglament.

V=valor límit; U=unitats
Paràmetres

V

U

Cianurs

1

mg/l

CN-

Índex de fenols

2

mg/l

C6H5OH

Fluorurs

12

mg/l

F-

Alumini

20

mg/l

Al

Arsènic

1

mg/l

As

Bari

10

mg/l

Ba

Bor

3

mg/l

B

0,5

mg/l

Cd

Cadmi
Coure
Crom hexavalent

3

mg/l

Cu

0,5

mg/l

Cr (VI)

Crom total

3

mg/l

Cr

Estany

5

mg/l

Sn

Ferro

10

mg/l

Fe

5.- Sistemes d’emergència i mesures de seguretat
5.1 S’entendrà que es produeix una situació
d’emergència o perill quan, degut a un
accident en les instal·lacions d’un usuari, té
lloc o existeix risc imminent de produir-se un
abocament inusual a la xarxa de clavegueram
que excedeixi els paràmetres establerts en els
paràgrafs 4.2 i 4.3 anteriors o bé comporta
perill potencial per a la seguretat física de les
persones o les pròpies instal.lacions.
5.2 Davant d’una situació d’emergència o perill, l’usuari haurà de comunicar-ho de forma
inmediata:
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A l’Ajuntament, per a tal que aquest ho traslladi a l’empresa encarregada del manetniment
del sistema de sanejament.
A l’entitat gestora de l’EDAR de Riudellots de
la Selva, indicant-ne les causes, mesures
adoptades per evitar-ne la repetició i data
prevista de finalització per dur a terme les
indicades mesures correctores.
En ambdòs casos la informació a facilitar ha de
comprendre el detall següent:
- Nom i identificació de l’empresa
- Ubicació de l’empresa
- Cabal i matèries abocades
- Motiu de l’accident
- Dia i hora en que es va produir l’accident
- Correccions efectuades in situ per l’usuari
- Dia, hora i forma en què es va comunicar a
l’entitat gestora
- Totes aquelles dades que permetin als serveis
tècnics oportuns una correcte interpretació de
l’imprevist i una adequada valoració de les
conseqüències
5.3 L’usuari haurà d’emprar també, i a la
major rapidesa, tots aquells mitjans de què
disposi a fi d’aconseguir que els productes
abocats ho siguin en la mínima quantitat possible o reduir al màxim la perillositat.
5.4 Les instal·lacions amb risc de produir
abocaments inusuals a la xarxa de clavegueram
hauran de tenir recintes de seguretat capaços
de contenir el possible abocament accidental,
segons es determini en cada cas particular per
part dels serveis tècnics municipals, prèviament a l’atorgament del permís d’abocament.
5.5 Al moment de l’atorgament del permís
d’abocament es facilitarà als usuaris un model
de les instruccions a seguir en una situació
d’emergència o perill, que s’adjunta com
Annex núm. 2, que hauran de col·locar-se en
lloc addient de l’empresa per a garantir-ne el
coneixement, aspecte que serà objecte d’aprovació i inspecció en tot moment pels serveis
tècnics municipals o personal de l’entitat encarregada del manteniment i control del
sistema de sanejament.
5.6 La responsabilitat de l’abocament correspondrà a la persona física o jurídica titular de
l’activitat que l’hagi provocat.
6.- Permís d’abocament
6.1 Tots els edificis del sector industrial “Les
Ferreries”, sigui quin sigui l’ús al que estiguin
destinats, hauran de complir les disposicions
del present Reglament.
Tal com s’especifica a l’art. 1.-, l’ús del clavegueram és obligatori per a totes les edificacions del sector i el servei de sanejament
regulat te el carácter de “recepció obligatòria”.
No seran admesos abocaments a cel obert, ni a
clavegueram fora de servei, ni la seva
eliminació per injecció al subsòl o disposició
sobre el terreny.
6.2 A la xarxa de clavegueram només s’admetran aigües residuals. Restarà terminantment prohibida la connexió de baixants o
qualsevol altre conducte de pluvials o d’aigües
blanques.
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6.3 La utilització de la xarxa de clavegueram
del sector industrial “Les Ferreries” requerirà
l’obtenció prèvia del permís d’abocament que
atorgarà l’Ajuntament i té per finalitat garantir
l’ús correcte del sistema, amb el compliment
de les normes establertes per tal que la
tipologia d’abocament s’adapti als requisits de
qualitat fixats en cada cas.
El permís d’abocament serà indispensable per
a la concessió de la Llicència Municipal
necessària per a la implantació i desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat. El
funcionament d’aquestes serà inherent a la
possessió del permís d’abocament actualitzat i
vigent.
6.4 La sol·licitud d’un permís d’abocament a la
xarxa de clavegueram del sector industrial
“Les Ferreries” comporta l’acceptació íntegra
d’aquest Reglament i dels seus anexes i
implica l’alta en el Padró d’Usuaris del sistema
de sanejament i la obligatorietat de satisfer el
pagament de les taxes o altres tributs municipals, establerts per a la prestació del servei,
tal com s’ha establert al paràgraf 3.3 anterior.
6.5 Per a l’obtenció del permís d’abocament
caldrà aportar les dades i documentació que
figura detallada a l’Annex núm. 3 del present
reglament.
6.6 Quan els abocaments d'aigües residuals els
generin activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, les
prescripcions del permís d'abocament al sistema s'integraran en la resolució que posa fi al
procediment en els termes previstos en la dita
Llei.
6.7 Els permisos d’abocament s’atorgaran per
un termini que vindrà definit, en cada cas, per
la vigència del permís o llicència ambiental
que empari l’activitat que genera els efluents i
haurà de ser objecte de revisió o adaptació,
cada vegada que es modifiqui la pròpia
activitat, de conformitat amb el que determina
la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu Reglament de
desenvolupament (D. 136/1999).
Igualment, caldrà revisar el permís d’abocament quan s’alterin les circumstàncies
concurrents en el moment del seu atorgament,
o en sobrevinguin d’altres que justificarien la
denegació del permís o el seu atorgament en
condicions diferents. En aquest sentit, i tal com
s’especifica al paràgraf 4.4 anterior, es
consideraran circumstàncies sobrevingudes les
limitacions que estableixi l’Agència Catalana
de l’Aigüa respecte de l’autorització per a
l’abocament a l’EDAR de Riudellots de la
Selva, així com les disposicions legals que es
dictin en relació a la tipologia i cabal dels
efluents.
6.8 El permís d'abocament al sistema ha
d'incloure com a mínim:
a) Els límits màxims admissibles de les
característiques de l'abocament per a l'establiment de les quals s'haurà de tenir en compte
l'assoliment dels objectius de qualitat del medi.
b) El cabal mitjà abocat (m3/dia) i cabal
màxim abocat (m3/h).
c) L'obligació d'instal·lar una arqueta que
permeti l'aforament i la presa de mostres en el
termini màxim d'un mes a comptar des de la

notificació de la resolució. L'arqueta haurà de
disposar d'un element aforador amb les
característiques establertes en l'article 9.2 e)
d'aquest Reglament quan el cabal de l'abocament i d'abastament siguin diferents.
d) El període de proves que no podrà excedir
un any per tal d'avaluar les incidències de la
connexió al normal funcionament del sistema
de sanejament.
e) La durada màxima del permís d'abocament.
6.9 El permís d'abocament al sistema podrà, a
més, establir limitacions, condicions i
garanties pel que fa a:
a) Límits sobre l'horari de l'abocament.
b) Registres de planta en relació als abocaments.
c) Programes d'execució d'instal·lacions de
depuració.
d) Aforament de cabals.
e) Les obligacions adquirides per l'usuari o
usuària.
f) Altres que estableixi l'ens gestor.
6.10 El permís d'abocament al sistema pot
establir l'obligació de realitzar autocontrols per
part del titular de l'activitat, d'acord amb
l'establert a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l'Administració
Ambiental, quan es tracti d'activitats compreses en el seu àmbit d'aplicació o bé d'usuaris o usuàries que, pel cabal i/o per la càrrega
contaminant i/o pel fet de manipular productes
perillosos, comportin un elevat risc d'impacte
sobre el sistema públic de sanejament.
6.11 El permís d'abocament podrà ser revocat
en els supòsits següents:
a) Revocació de l'autorització o llicència que
permeti el desenvolupament de l'activitat.
b) Incompliment dels requeriments efectuats
per l'adequació de l'abocament a les condicions
establertes.
c) Com a mesura aparellada a una sanció.
7.- Instal·lacions d’escomesa a la xarxa
7.1 La connexió a la xarxa de clavegueram
d’un nou usuari haurà de fer-se mitjançant les
escomeses existents a cada parcel·la, previstes
en el Projecte d’urbanització i en el Pla Parcial
urbanístic vigent. En cap cas podrà trencar-se
el paviment del vial existent per realitzar una
nova escomesa des d’un altre pou de registre
dels col·lectors de residuals que discorren sota
els vials públics de la urbanització, sense la
perceptiva autorització de l’Ajuntament.
7.2 Seran condicions prèvies a la connexió a la
xarxa de clavegueram existent les següents:
- Que l’efluent compleixi les limitacions que
fixa el present Reglament
- Que el clavegueram estigui en servei
En cas d’existir alguna canalització fora d’ús
que pogués conduir l’abocament de l’usuari
fins a la xarxa general, per a la seva nova posta
en servei serà preceptiva l’autorització de
l’Ajuntament, després de la seva corresponent
inspecció i comprovació. Les despeses que
ocasionin els treballs esmentats seran pel
compte del peticionari independentment del
resultat de l’informe emès.
7.3 Les connexions a la xarxa hauran d’ésser
independents per a cada establiment i en el cas
que s’autoritzin activitats diferents en una
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única parcel.la, cada una d’elles haurà de
disposar de l’arqueta de registre en cada una de
les xarxes separatives (residuals i plujanes).
Les tapes de les arquetes aniran amb un color
identificatiu (verd per pluvials i negre per
aigües negres) o bé amb una llegenda
identificativa cadascuna d’elles.
8.- Instal·lacions de pretractament
8.1 Les aigües residuals que entrin a la xarxa
de sanejament del Sector “Les Ferreries”
hauran de tenir característiques similars a les
aigües residuals domèstiques i per això
complir els límits d’abocament establerts en el
present Reglament.
Tots aquells abocaments que no compleixin els
límits establerts hauran de ser objecte del pretractament necessari mitjançant les instal·lacions adients que hauran d’ésser construïdes i
explotades pel propi usuari.
8.2 L’Ajuntament, en els casos que ho
consideri oportú i en funció de les dades que
disposi, podrà exigir l’adopció de mesures
especials de seguretat amb la finalitat de
preveure accidents que poguéssin suposar un
abocament incontrolat a les xarxes de
productes emmagatzemats de caràcter perillós.
9.- Mesures de control i inspecció
9.1 Totes les mesures, proves, mostres i
anàlisis per determinar les característiques dels
abocaments residuals s’efectuaran segons els
“Mètodes normalitzats per a les análisis
d’aigües i aigües residuals”. Aquestes mesures
i determinacions es realitzaran sota la direcció
i supervisió tècnica de l’Ajuntament (directament o be mitjançant l’empresa encarregada
del manteniment del servei) i amb càrrec al
titular.
9.2 Els usuaris industrials han d'instal·lar els
dispositius següents:
a) Arqueta de presa de mostres; que s’ubicarà
abans de la connexió al sistema i en totes i
cadascuna de les connexions que s’efectuin –
una per a cada activitat o establiment--, una
arqueta de registre lliure de qualsevol mena
d'obstacle i accessible en tot moment als
serveis tècnics competents per a l'obtenció de
mostres, amb la tapa de color negre per a
aigües negres o bé amb una llegenda identificativa.
b) Els establiments hauran de unificar els abocaments generats pels processos productius i,
alhora, respectaran les xarxes separatives de tal
manera que no podran abocar les aigües
pluvials en la xarxa interna de les aigües
residuals, i viceversa.
c) Les obres d'escomesa al sistema de
sanejament estan subjectes a les prescripcions
de la normativa urbanística.
d) Totes les despeses derivades de les
actuacions de connexió al sistema, així com les
de conservació i manteniment seran a càrrec de
la persona interessada.
e) Aforament de cabals: les arquetes de presa
de mostres hauran de contenir un sobreeixidoraforador, amb un registre i un totalitzador per a
la determinació exacta del cabal residual, quan
el cabal de l'abocament i d'abastament d’aigua
de l’activitat siguin diferents.
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Si els volums d'aigua consumida i els volums
d'aigua abocada no són substancialment
diferents, la lectura del cabal d'aigua per
comptador podria ser utilitzada com a mesura
del cabal abocat.
Per a la determinació de cabals d'abocament
s'ha de seguir la metodologia recollida en
l'Annex B del Decret 103/2000, del 6 de març,
pel qual s'aprova el Reglament dels tributs
gestionats per l'Agència Catalana de l’Aigua.
f) La tècnica per a la presa de mostres varia
segons la determinació a realitzar. Per a
concentracions màximes que no puguin ser
superades en cap moment, la mesura és instantània i feta a qualsevol hora del dia. Per a
concentracions mitjanes representatives de
valor de càrregues residuals contaminants, les
mesures són horàries, integrades proporcionalment al cabal i preses durant els períodes
d'abocament. Els requeriments mínims per
calcular la quantia representativa dels abocaments són concretats per l'Ajuntament d'acord
amb la indústria interessada i poden revisar-se
sempre que s'estimi oportú.
g) Les indústries que per la seva dimensió i/o
nivell de contaminació siguin significatives i
que, a més, tinguin grans fluctuacions en les
característiques de les seves aigües residuals i
volums d'abocaments, han de presentar un pla
de control sistemàtic dels seus abocaments.
h) Tots els usuaris industrials (fins i tot els que
facin pretractament) han de posar una reixa de
desbast de 50 mm de llum, abans de l'abocament a la claveguera.
i) Els ususaris del servei han de conservar en
perfecte estat de funcionament tots els equips
de mesura i control necessaris per a la
realització de la vigilància i el control dels
abocaments de les seves aigües residuals. En
tot cas, serà responsabilitat de les empreses la
instal·lació i el correcte funcionament d’aquests equips.
9.3 Tots els usuaris estan obligats a permetre la
inspecció i control dels seus abocaments per
part de l’Ajuntament i concretament:
a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de
comunicació prèvia, l’accés a aquelles parts de
les instal·lacions que considerin necessàries
per al compliment de la seva missió.
b) Facilitar el muntatge d’un equip d’instruments que sigui necessari per a realitzar les
mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.
c) Permetre als inspectors la utilització dels
instruments que l'empresa faci servir per a
l’autocontrol, en especial aquells que utilitza
per a l'aforament de cabals i presa de mostres,
per a realitzar les anàlisis i comprovacions.
d) Facilitar a la inspecció les dades que siguin
necessàries per a l’exercici i compliment
de les seves funcions.
9.4 Les inspeccions es practicaran dde
conformitat amb el que determina el Capítol
III del Reglamentg dels serveis públics de
sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig).
Les actuacions d’inspecció s’efectuaran en
presència de la persona titular o de la representant de l’empresa qui signarà, en el seu
moment, l’acta. En cas que l’empresa estigui

disconforme amb els dictàmens, apreciacions i
judicis formulats per la inspecció, podran
presentar les al·legacions oportunes davant de
l’Ajuntament, a fi que aquesta, previ informe
dels serveis tècnics corresponents, dicti la
resolució que procedeixi.
9.5 L’Ajuntament elaborarà un registre dels
abocaments, amb l’objecte d’identificar i regular les descàrregues d’abocaments, on classificaran les descàrregues per la seva potència
contaminadora i cabal d’abocament segons
determinacions de l’art. 18 del Reglament del
sistemes públics de sanejament (D. 130/2003,
de 13 de maig).
En base a l’esmentat registre i el resultat de les
comprovacions efectuades a la xarxa, es
quantificarà periòdicament les diverses classes
d’abocaments a fi d’actualitzar les limitacions
de les descàrregues i conèixer la dinàmica de
canvi en aquests termes.
10 - Infraccions
Constituirà infracció administrativa qualsevol
actuació que contravingui les obligacions, els
deures, les càrregues i les prohibicions establertes en aquest Reglament, d'acord amb
l'article 57 i següents del DL 3/2003, de 4 de
novembre, d’aprovació del Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
10.1 Són infraccions lleus:
a) L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'abocament, sempre
que aquest no causi danys o perjudicis al
sistema de sanejament o quan aquests danys no
superin els 3.005,06 euros.
b) Les accions i les omissions de les quals
derivin danys o perjudicis a la integritat o al
funcionament del sistema públic de sanejament
inferiors a 3.005,06 euros.
c) La realització d'obres o activitats que afectin
el sistema de sanejament o el seu perímetre de
protecció sense gaudir de la preceptiva
autorització, sempre que no causin danys o
perjudicis a les instal·lacions.
d) La desobediència dels requeriments de
l'Ajuntament en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i
informacions sobre les característiques de
l’afluent o les instal·lacions de tractament.
e) La manca de comunicació dels canvis de
titularitat de les autoritzacions.
f) L'incompliment de qualsevol obligació o
prohibició establertes per aquest Reglament
que no tingui atribuïda una altra qualificació.
10.2 - Són infraccions greus:
a) L'abocament al sistema efectuat sense
comptar amb l'autorització corresponent.
b) Els abocaments prohibits pel reglament
aplicable al sistema de sanejament.
c) L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització, sempre que causi
danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament
superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30
euros.
d) Les accions i les omissions de les quals
derivin danys o perjudicis a la integritat o al
funcionament del sistema públic de sanejament

32
superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30
euros.
e) L'obstaculització de la funció inspectora de
l'Ajuntament.
f) L'ocultació o el falsejament de dades
determinants de l'atorgament de l'autorització.
g) La manca de comunicació de les situacions
de perill o emergència o l'incompliment de les
prescripcions o les ordres de l'Ajuntament
derivades de situacions d'emergència.
h) La reincidència en la comissió de dues
infraccions lleus.
10.3 Són infraccions molt greus:
a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l'apartat 3 si causa danys o perjudicis
a la integritat o al funcionament del sistema
públic de sanejament superiors a 15.025,30
euros.
b) L'incompliment de les ordres de suspensió
d'abocaments no autoritzats o abusius.
c) La reincidència en la comissió de dues
infraccions greus.
11- Procediment
11.1 El procediment administratiu sancionador
s'ha de tramitar d'acord amb el que disposa
aquest Reglament i s’ajustarà al que determina
la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació
de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, el
Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, de conformitat amb
el que determina l’art. 37.1 del Reglament dels
serveis públics de sanejament abans esmentat.
11.2 L'exercici de la potestat sancionadora
correspon a l’Alcaldia, segons determina el
paràgraf segon del precepte indicat al punt
precedent i l’art. 53.1 t) i 237.5 del Text refós
de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya (Dl 2/2003, de 28 d’abril).
12 - Sancions
12.1 Les infraccions de les normes establertes
en aquesta Ordenança poden ser sancionades
per l'Ajuntament amb les multes següents:
a) Les infraccions lleus, multa d’entre 1.000 i
5.000 euros.
b) Les infraccions greus, multa d'entre
5.000,01 i 15.000 euros.
c) Les infraccions molt greus, multa d'entre
15.000,01 i 120.000 euros.
12.2 Les sancions s'han de graduar d'acord
amb la gravetat del fet constitutiu de la
infracció, considerant els danys i els perjudicis
produïts, el risc objectiu causat als béns o a les
persones, la rellevància externa de la conducta
infractora, l'existència d'intencionalitat i la
reincidència. En cap cas la imposició d'una
sanció no pot ser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions
infringides.
12.3 Els danys causats als elements que
integren el sistema públic de sanejament,
siguin de conseqüència de descàrregues
accidentals o d’una conducta infractora, es
determinen segons el càlcul de valoració de
danys i d’acord amb els criteris establerts a
l’annex VIII del Reglament dels serveis
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públics de sanejament (Decret 130/2003, de 13
de maig)
12.4 La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol
moment de reparar els danys i perjudicis
causats a la integritat i al funcionament del
sistema i sens perjudici de les accions legals
que corresponguin per les responsabilitats
civils i/o penals en què hagin pogut incórrer els
infractors.
12.5 Si l'actuació de l'infractor suposa risc
potencial per a la salut de les persones, per al
medi ambient, o per a qualsevol dels béns
jurídics emparats per la legislació penal o
implica una manifesta desobediència de les
ordres de l'Ajuntament, aquest cursarà la
corresponent denúncia davant la jurisdicció
ordinària i, si s'escau, n'ha de donar compte al
Ministeri Fiscal.
12.6 Prescripció: les infraccions i les sancions
prescriuen en els terminis i les condicions que
estableix la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
12.7 Són responsables de les infraccions d'aquest Reglament les persones físiques o
jurídiques que facin els actes o incompleixin
els deures que constitueixen infraccions
tipificades als paràgrafs anteriors.
13 - Mesures cautelars
13.1 En el cas de vulneració de les disposicions d'aquest Reglament i amb independència de la imposició de les sancions procedents, l'Ajuntament pot adoptar alguna o
algunes de les mesures següents:
a) La suspensió provisional de les obres de
construcció de ramals o d'instal·lacions de pretractament, que contradiguin les disposicions
d'aquest Reglament o siguin indegudament
realitzades, així com també impedir, provisionalment, l'ús indegut de les instal·lacions
municipals.
b) El requeriment a l'infractor perquè, en el
termini que se li atorgui, efectuï a les obres i
les instal·lacions realitzant les rectificacions
necessàries per a ajustar-les a les condicions
del permís o a les prescripcions d'aquest Reglament, o, si s'escau, procedir a la reposició
de les obres o instal·lacions indegudament
efectuades al seu estat anterior, o a l'enderroc
de tot allò indegudament construït o instal·lat.
Si l’infractor o infractora no ha executat en el
termini assenyalat les obres que se li ordenen,
l’ens gestor les durà a terme de forma
subsidiària.
c) La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquest Reglament,
i la redacció, si s'escau, del projecte corresponent dins el termini que fixi l'Administració.
d) La clausura o el precintat de les
instal·lacions d'abocament en el cas que no
sigui possible tècnicament o econòmicament
evitar el dany mitjançant les oportunes
mesures correctores.
13. 2 Les mesures cautelars esmentades en
l’apartat anterior d’aquest article poden ser
adoptades, amb caràcter de cautelars i a

reserva de la resolució definitiva que s’adopti,
simultàniament a la incoació del procediment
sancionador, en qualsevol moment de la seva
instrucció, i mantenir-se de manera continua.
ANNEX 1: PLÀNOLS
ANNEX 2:
INSTRUCCIONS A SEGUIR EN SITUACIÓ
D’EMERGÈNCIA PER ABOCAMENTS
ACCIDENTALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
En cas de risc d’abocaments inusuals potencialment perillosos per al sistema de sanejament del Sector Industrial “Les Ferreries”,
cal comunicar la situació de forma imminent a
les següents persones, seguint l’ordre que
s’indica:
1 - Ajuntament de Campllong: 972 46 15 04
2 - Gestor de la EDAR de Riudellots de la
Selva: 680 55 95 02
3 - En cas de no poder comunicar amb les
persones anteriors trucar a: 972 20 20 78
Mesures correctores a prendre per reduir al
mínim els efectes nocius de l’abocament
(A omplir per cada usuari)
ANNEX 3:
MODEL DE SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SOL·LICITUD DE PERMÍS D’ABOCAMENT A LA
XARXA DE SANEJAMENT DEL POLÍGON INDUSTRIAL “LES FERRERIES”.
DADES TITULAR/ INTERESSAT:
...........................................................................
.................. amb NIF .......................... i telèfon
.............................................., titular/interessat
de l’empresa ...................................................
amb NIF ......................, amb domicili al carrer
........................................................, núm. .......
de
..................................................................
(C.P.: ....................).
DADES DEL REPRESENTANT/ DECLARANT:
...........................................................................
.................. amb NIF .......................... i telèfon
........................., en representació de l’empresa
......................... amb NIF ......................,
situada al carrer .........................................,
núm. ....... del Polígon Industrial Les Ferreries
de Campllong,
Notificar a: Titular Representant
EXPOSO
Que he sol·licitat llicència d’obertura per a
la instal·lació de la següent activitat:
...........................................................................
Que sóc titular de la llicència d’obertura de la
següent activitat (aporto còpia del rebut de
l’IBI i de l’alta censal de l’agència tributària).

BOP de Girona núm. 205 – 23 d’octubre de 2008
Descripció:
Que en acompliment del que disposa l’art. 6.3
del Reglament regulador del servei de sanejament del polígon industrial “Les Ferreries”
de Campllong,
DEMANO
Que s’atorgui el corresponent permís
d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de
sanejament del sector industrial “Les
Ferreries”.
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11. Plànols de situació.
12. Esquema de cabals.
13. Plànols de la xarxa interior de recollida i de
les instal·lacions de pretractament
14. Plànols de detall de les obres de connexió,
dels pous de mostres i dels dispositius de
seguretat.
15. Totes aquelles dades necessàries per a la
determinació i caracterització de l’abocament
industrial i del clavegueró de connexió.
16. El que dictaminin els serveis tècnics
municipals.

Campllong, ......... de ................................ de
Núm. 13758
Signatura:

AJUNTAMENT DE
CAMPLLONG

dependències municipals, especificades en les
tarifes regulades a l’article 4rt. d’aquesta
Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del preu públic
l’ús o aprofitament especial dels espais i locals
dels edificis municipals detallats al paràgraf
4t.- següent.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament d’aquest preu
públic les persones o entitats a favor dels quals
s’acordi la cessió d’ús dels locals de propietat
municipal, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si es que es aquest es va dur a terme
sense l’autorització corresponent.

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l’Ajuntament de
Campllong creat amb finalitats d’atorgament
de llicència i seguiment d’activitats que requereixen llicència ambiental. Amb aquesta finalitat podran ser comunicades a la Generalitat
de Catalunya.
En qualsevol moment vostè pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació, tot adreçant-se a l’Ajuntament de
Campllong
Documentació que s’adjunta:
1. Nom i domicili social del titular de
l’activitat
2. Ubicació i característiques de l’establiment
o activitat
3. Aigua de proveïment: procedència, tractaments previs, cabals i usos
4. Matèries primeres i auxiliars productes
semielaborats consumits o emprats. Quantitats
expressades amb unitats usuals.
5. Memòria explicativa del procés industrial
amb diagrames de flux. Producció expressada
en unitats usuals.
6. Descripció dels processos i operacions
causants dels abocaments i del règim i les
característiques de les descàrregues d’abocaments resultants (característiques prèvies a
qualsevol pretractament).
7. Descripció dels pretractaments adoptats,
l’abast i l’efectivitat prevista. Conductes i
trams de la xarxa de clavegueram on connecta
o pretén connectar.
8. Abocaments finals al clavegueram per a
cada conducte d’evacuació, descripció del
règim d’abocament, volum i cabal, èpoques i
horari d’abocament. Composició final de
l’abocament amb els resultats de les anàlisis de
posada en marxa realitzades.
9. Dispositius de seguretat adoptats per preveure accidents en els elements d’emmagatzematge de primeres matèries o productes
elaborats líquids susceptibles de ser abocats a
la xarxa de clavegueram.
10. Avaluació o estimació tècnica del risc de
pertorbació del sistema, amb els pretractaments previstos i dispositius de seguretat
adoptats per l’activitat.

Anunci sobre aprovació definitiva d’un
reglament i una ordenança
No havent-se produït cap reclamació ni
al·legació durant el termini d’informació pública, resten elevats a definitius els acords
adoptats en sessió de 29 de maig de 2008,
d’aprovació inicial de:
- Reglament d’ús de les sales i espais existents
a la casa consistorial, local social i pavelló
esportiu de Campllong.
- Ordenança reguladora del preu públic per la
utilització de les sales i espais existents a la
casa consistorial, local social i pavelló esportiu
de Campllong
el text íntegre de la qual es publica a
continuació, en acompliment del que disposa
l’art. 66.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13
de juny).

Article 4t.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en
aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa continguda a l’apartat següent i calculat
per hora o fracció superior o igual a 15 minuts:
Edifici Ajuntament:
- Sala de Plens
10,00.- €
- Sala d’Exposicions per a reunions 20,00.- €
Local Social:
- Sala Polivalent (inclou instal·lació cadires)
30,00.- € (mínim 90.- €)
(Suplement de 40.- € per utilització de
l’equipament d’ordinador, projector, megafonia, etc.)
- Aula de Repàs (inclou pissarra)
10,00.- € (mínim 30.- €)
Pavelló:

Contra els acords indicats i el reglament
aprovat es podrà interposar, directament,
recurs contenciós-administratiu, davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia hàbil següent al de la
publicació del present anunci (art.10, 1r. b) i
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa).
Campllong, 8 d’octubre de 2008
Lluís Freixas i Vilardell
Alcalde
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES
SALES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
1. Fent ús de les facultats concedides als
articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de
conformitat amb el que disposa l’article 127 en
relació amb l’article 41, ambdós del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’Ajuntament de Campllong estableix el
preu públic per a l’ús de les diferents sales i

- Pista poliesportiva per la pràctica d’esports
22,00.- €/hora*
- Abonaments per temporada per la pràctica
d’esports (mínim 6 mesos)_ _ 18,00.- €/hora*
- Llum pavelló esportiu (a introduir al moneder
instal·lat a l’efecte
4,00.- €/hora
* Inclou servei de vestidors amb dutxa.
- Per a la utilització del pavelló per activitats
no esportives, la neteja de la instal.lació anirà a
càrrec del peticionari.
2.Cal tenir en compte que els espais no estaran
atesos, durant la realització dels actes o
activitats, per personal municipal. La gestió
municipal es concretarà en l’obertura i
tancament de l’espai en l’horari sol·licitat.
3.El preu indicat inclou llum, calefacció i aire
condicionat i neteja, excepte activitats del
pavelló esportiu que sols s’inclou neteja en les
activitats de pràctica d’esports.
4.Amb posterioritat a l’aprovació definitiva
d’aquesta ordenança, els preus de la cessió
d’ús dels nous locals que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de

