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ORDENANÇA DE SANEJAMENT 
 

TÍTOL I- De l'objecte i de l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança. 
TÍTOL II- De l'ús de la xarxa de clavegueram: 

Capítol I: Disposicions generals. 
Capítol II: De les connexions de servei. 
Capítol III: Dels desperfectes i de les reposicions. 
Capítol IV: Dels permisos de connexió. 
Capítol V: De la inspecció d'obres. 

TÍTOL III- Dels abocaments a la xarxa de sanejament 
Capítol I: Dels permisos dels abocaments i llur titularitat. 
Capítol II: De les condicions dels abocaments: prohibicions i limitacions generals.  
Capítol III: Del control dels abocaments: mostratges i anàlisis. 
Capítol IV: De la inspecció dels abocaments. 
Capítol V: De les mesures correctores. 
Capítol V: Dels sistemes d'emergència. 

TÍTOL. IV- De les infraccions i sancions: 
Capítol I: De les infraccions. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
La falta d'una ordenança municipal capaç de regular el servei de clavegueram en la població de 

Tavernes de la Valldigna, ha dut l'Ajuntament d'esta localitat a considerar l'aprovació de la següent 
Ordenança de Sanejament. 

L'allunyament de les anomenades aigües negres produïdes (les clavegueres o clavegueram) 
han sigut funcions típicament municipals des dels temps més remots de la civilització i n'és una prova 
l'existència d'abundant legislació històrica que centrava la competència municipal en l'establiment d'un 
servici de clavegueram i en les quals es definia el sanejament com tot sistema d'evacuació i tractament 
dels residus urbans i industrials mitjançant el qual s'aconseguisca eliminar-los amb absoluta garantia 
d'orde higiènic, a fi de protegir no solament el nucli al qual es destine el sanejament, sinó també aquells 
altres que pogueren veure's afectats per la contaminació de les aigües pel que fa a l'abocament.  

La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, deferix al legislador sectorial que determine 
les competències municipals en matèria de “clavegueram i tractament d'aigües residuals” (art. 25.2n. l), 
però sols preveu com a obligació mínima de tots els municipis i, per tant, atribuint-los directament 
competència, el clavegueram (art. 26.1r. a). 

Així mateix, la Constitució, en l'article 45, reconeix a tots el dret de gaudir d'un medi ambient 
adequat, i establix, a més, el deure dels poders públics de protegir, defensar i restaurar el medi 
ambient, per a concretar, tot seguit, que la LRBRL establix com a competència obligatòria dels 
municipis, entre altres, la de protecció del medi ambient i la protecció de la salubritat pública, així com la 
de clavegueram i tractament d'aigües residuals; reconeix als veïns el dret d'exigir la prestació i, si 
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escau, l'establiment del corresponent servici públic en el supòsit que constituïsca una competència 
municipal pròpia de caràcter obligatori. 

Per tot això, i en vista del buit reglamentari existent, amb relació a la matèria esmentada, en 
l'àmbit de jurisdicció d'este Ajuntament, es preveu que el Ple de l'Ajuntament aprove l'Ordenança de 
sanejament. 
 L'Ordenança està dividida en quatre títols, dividits al seu torn en capítols, llevat del títol I i una 
disposició transitòria única. 
 El títol I tracta l'objecte i l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança, i per a una millor comprensió 
establix una llista de termes emprats al llarg de tot el reglament. 
 El títol II, dividit en cinc capítols, establix l'ús de la xarxa de clavegueram, i disposa, per a una 
correcta utilització, unes disposicions generals sobre les connexions de servei, referència als possibles 
desperfectes i les oportunes reposicions, els corresponents permisos de connexió, així com la inspecció 
de les obres. 
 Sobre els abocaments a la xarxa de sanejament, tracta el títol III, dividit en sis capítols. La 
matèria d'este títol és tota referència als abocaments: la titularitat, el permís, les condicions que han de 
complir els abocaments per a ser efectuats a la xarxa de sanejament municipal, i establix les limitacions 
i unes prohibicions. També s'hi preveu un control d'abocaments, un sistema d'emergència per als casos 
d'accidents o riscs potencialment perillosos per a la salut de les persones, instal·lacions, estació 
depuradora, així com a la mateixa xarxa. S'hi preveuen una sèrie de mesures correctores per a un 
major nivell de seguretat en el compliment de les limitacions imposades als abocaments. 
 Finalment, el títol IV, en dos capítols, establix les accions o omissions que seran considerades 
com a infraccions, i que classificarà en lleus, greus i molt greus, així com tot allò relatiu al procediment 
sancionador, que es tramitarà d'acord amb el que preveu la Llei 30/92 i el RD 1398/1993, així com la 
Llei 11/1999 per a establir la multa corresponent a cada tipus d'infracció. 
 Com a cloenda de la present ordenança, s'establixen dos disposicions, una de transitòria i una 
de final, i huit annexos. 
 
 TÍTOL I. De l'objecte i àmbit d'aplicació de l'Ordenança. 

 
Article 1.  
 
És objecte de la present Ordenança: 

 
1. Establir les normes d'utilització de tots els elements que configuren la xarxa municipal 

de clavegueram.  
2. La regulació dels abocaments d'aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram, 

i, en especial, els procedents d'activitats subjectes a la reglamentació vigent sobre 
activitats qualificades. 

 
Té com a finalitat preservar la xarxa de clavegueram de Tavernes de la Valldigna, assegurar-ne 

el bon funcionament i l'eficàcia per a evacuar i conduir les aigües residuals a les unitats operatives de 
tractament dels abocaments autoritzats, així com el drenatge d'aigües pluvials. 

 
Article 2. 
 
Constituïxen la xarxa municipal de clavegueram, les instal·lacions següents:  
 

1. La xarxa arterial d'aigües residuals i d'aigües pluvials. 
2. Els col·lectors generals. 
3. Les estacions de bombeig. 
4. Els barrancs canalitzats que tenen el traçat per sota el nucli urbà. 
5. Les connexions de servei domiciliàries. 
6. Els albellons. 

 
Article 3. 
 
A l'efecte d'una millor comprensió de la present Ordenança: 
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1. Xarxa arterial de clavegueram: és el conjunt de conductes o instal·lacions que, en el 

subsòl de la població, servix per a evacuar les aigües residuals i pluvials. 
2. Aigües residuals: són els residus líquids o transportats per líquids, tant de naturalesa 

domèstica com industrial que s'aboquen a la xarxa municipal de clavegueram des 
d'edificis, indústries o explotacions, i al medi ambient en general. 

3. Aigües pluvials: són les que procedixen de l'escorriment de la pluja. 
4. Coeficient d'escorriment: és el percentatge d'aigües de pluja que no s'infiltra ni 

s'evapora i que, per tant, fluïx per la superfície del terreny. 
5. Claveguera: és el conducte que conduïx les aigües residuals o pluvials en el subsòl 

d'una població. 
6. Col·lector: és el conducte capaç de conduir grans cabals i que recull les aigües d'un 

conjunt de clavegueres o d'un barranc. 
7. Albelló: és el conducte subterrani col·locat transversalment a la via pública, que servix 

per a transportar les aigües residuals o pluvials des d'un edifici o embornal a una 
claveguera pública. 

8. Albelló longitudinal: és el conducte subterrani que servix per a transportar les aigües 
residuals o pluvials des d'un edifici o embornal a una claveguera pública, amb la 
particularitat que el seu traçat transcorre totalment o en part al llarg de la via pública, 
cosa que permet admetre diverses connexions d'albellons al llarg del seu recorregut 
abans d'entroncar amb la xarxa arterial. 

9. Connexió de servei d'edificació o domiciliària: és l'albelló que servix per a transportar 
les aigües residuals o pluvials des d'un edifici a un albelló longitudinal o una claveguera 
pública. 

10. Arqueta: és una obra de fàbrica d'enllaç entre els distints conductes de la xarxa de 
clavegueram. 

11. Pou de registre: és una obra de fàbrica, de major dimensió que l'arqueta, registrable, 
d'enllaç entre els distints conductes de la xarxa de clavegueram. 

12. Embornal: és l'obra que servix per a recollir i conduir a la claveguera l'aigua 
d'escorriment d'un carrer. 

13. Rasant d'una claveguera: és la cota de la part més inferior del conducte per on passa 
l'aigua. 

14. Sobreeixidor: és un dispositiu encarregat de porgar un cabal determinat des d'una 
claveguera a una altra o al mitjà receptor. 

15. Cota de connexió: és el nivell establit sobre la xarxa de clavegueram al qual ha 
d'abocar un albelló i, en particular, la connexió de servei domiciliària. Serà, com a 
mínim, la mitat superior del tub de clavegueram. 

16. Sistema unitari: és aquell en què la xarxa de sanejament es dimensiona amb prou 
capacitat per a absorbir en un mateix conducte les aigües residuals i les pluvials de la 
conca o zona a què servix. 

17. Sistema separatiu: és aquell en què la xarxa de sanejament es dimensiona amb prou 
capacitat per a absorbir només les aigües residuals o les pluvials de la conca o de la 
zona. Les aigües pluvials i les residuals transcorren per conductes diferents. 

18. Sistema per gravetat: és aquell en què les aigües transcorren al llarg de la xarxa per 
causa del pendent del conducte. 

19. Sistema per elevació: és aquell en què les aigües que fluïxen per gravetat en un cert 
punt de la xarxa presenten una elevació per mitjans mecànics, i fluïxen de nou per 
gravetat. 

20. Sistema per impulsió: és aquell en què les aigües, en un cert punt de la xarxa, 
presenten una elevació per mitjans mecànics, per impulsió a través d'una xarxa de 
pressió. 

 
Article 4. 
 
Els abocaments d'aigües residuals procedents de l'ús que en facen els edificis i les 

instal·lacions situats en el sòl urbà de la localitat de Tavernes de la Valldigna, així com la qualitat de les 
aigües abocades hauran d'ajustar-se al que disposa la legislació vigent i la present Ordenança. 
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Article 5. 
 
Les instal·lacions que es permeten en el sòl classificat com a no urbanitzable hauran d'establir, 

ajustant-se a la normativa que designe l'organisme responsable del caixer receptor, el seu propi 
sistema particular de sanejament. 

Es podran autoritzar solucions especials amb les prescripcions dels servicis tècnics de 
sanejament en determinats casos. 

 
TÍTOL II: De l'ús de la xarxa de clavegueram. 
 
Capítol I. Disposicions generals. 
 
Article 6.  
 
Els edificis existents en sòl urbà o que s'hi construïsquen hauran de connectar-se 

obligatòriament a la xarxa general de clavegueram. 
  
Article 7. 
   
La construcció o execució de la xarxa de sanejament en la via pública, haurà de dur-se a terme 

simultàniament o abans de fer les obres d'urbanització que siguen definitives. En el moment de la 
redacció dels projectes d'urbanització, prevists en el Pla General, es desenrotllarà la xarxa de 
clavegueram, de conformitat amb les directrius tècniques establides en la present Ordenança, que 
tindran un informe dels serveis tècnics municipals amb competència en matèria de sanejament. 

 
Article 8. 
 
La connexió del sanejament dels edificis es farà a la xarxa de clavegueram de la via pública a 

què enfronte l'edifici. En cas que un determinat edifici tinga més d'una façana a la via pública, en les 
quals hi haja xarxa de clavegueram i cota adequada per a connectar a ambdues, l'Ajuntament decidirà 
per quina d'eixes ha de desaiguar la finca, atenent la capacitat dels col·lectors i el volum presumible de 
cabal evacuat aigua avall per cada un d'ells. 

 
Article 9. 
 
En els casos que no hi haja xarxa de sanejament davant d'una finca, però que siga possible fer 

la connexió a través de vies d'ús públic, esta connexió serà obligatòria, amb caràcter definitiu o 
provisional, fins a una distancia màxima de 200 metres. Així mateix, és obligatòria la connexió a la 
xarxa general de les indústries o explotacions quan estiguen situades a una distància no superior a 
l'establida en el paràgraf anterior; la longitud s'ha d'amidar des del punt més pròxim d'aquelles a la 
xarxa general. 

Quan les característiques i la quantitat d'abocaments d'una indústria ho requerisquen, al parer 
de l'Ajuntament, s'exigirà l'execució del clavegueram necessari per a connectar amb la xarxa general a 
càrrec de la finca o l'immoble, a pesar que la distància siga superior als 200 metres esmentats adés. 

 
Article 10. 
 
En casos especials de desenvolupament urbanístic, es podran estudiar solucions peculiars per 

a aquelles zones on, malgrat haver sigut classificades coma a sòl urbà, siga inviable la connexió amb la 
xarxa de sanejament municipal. 

En tal cas, el propietari ha d'efectuar una sol·licitud específica de sanejament particular, que 
tindrà l'informe dels serveis tècnics i, si escau, serà autoritzada per l'Ajuntament. 

 
Capítol II. De les connexions de servei. 
 
Article 11.  
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La connexió de servei domiciliària transcorre des de l'arqueta d'arrancada, instal·lada en la línia 

de façana, fins al pou de registre més pròxim o la claveguera de la xarxa de sanejament. 
L'arqueta d'arrancada ha d'estar situada en l'interior de l'edifici, formarà part de la xarxa interior 

de sanejament i serà registrable. En aquells casos en què, ateses les característiques pròpies de 
l'edifici, els servicis tècnics municipals ho consideren convenient, l'Ajuntament podrà autoritzar la 
col·locació d'eixa arqueta en la via pública al concedir la llicència d'obres de l'edifici de què es tracte.  

El conducte o albelló és el tram de canonada que transcorre des de l'arqueta d'arrancada fins a 
l'entroncament amb la xarxa de clavegueram. 

L'entroncament amb la xarxa de clavegueram és el punt d'unió del conducte amb la xarxa de 
clavegueram, i es podrà realitzar: 
1 Com a regla general, a un pou de registre de la xarxa. 
2 Directament al col·lector, claveguera o albelló longitudinal de la xarxa, mitjançant: 

a) Unió elàstica al col·lector mitjançant trepant i junta. 
b) Peça especial d'entroncament. 
c) Arqueta registrable. 

 
La forma, les característiques tècniques i les dimensions que s'han de seguir a l'hora de 

construir-les queda establida en l'ANNEX I. 
 
Article 12. 
 
En els supòsits en què, a causa d'una impossibilitat tècnica, diversos edificis no puguen 

disposar de la connexió de servei pròpia, podran ser autoritzats a evacuar a través d'una de sola, 
sempre en els casos que hagen estat degudament inscrites en el Registre de la propietat la servitud o 
servituds que es puguen constituir a este efecte. 

 
Article 13. 
 
Les connexions de servei domiciliàries i els albellons es connectaran per gravetat a la xarxa de 

sanejament municipal corresponent. Posat que el nivell d'abocament particular no permeta la connexió 
per gravetat, el propietari de la finca estarà obligat a realitzar l'elevació de les aigües pertinents fins a 
assolir la cota de connexió. 

L'execució de la connexió de servei correspon a l'Ajuntament o a l'entitat que gestione el servici 
de clavegueram, a càrrec sempre de l'usuari, per a la qual cosa s'aplicaran els preus de la tarifa vigent. 

 
Article 14. 
 
La neteja i reparació de les connexions de servei particulars serà a compte de l'entitat que 

gestiona el servici. 
 
Article 15. 
 
Si és necessari obrir conductes en la via pública, s'haurà d'obtindre llicència urbanística. 
 
Article 16. 
 
Si la connexió de servei transcorre des de l'alineació oficial fins al tub de clavegueram, s'haurà 

d'instal·lar una arqueta prèvia de connexió de servei registrable. 
En cas que la connexió de servei siga des de l'alineació oficial fins a un pou de registre de la 

xarxa de sanejament, es podrà connectar directament, sense arqueta de connexió de servei prèvia, 
sempre que en l'interior de l'edifici hi haja una arqueta registrable a una distancia de menys de 15 
metres des del pou.  

L'arqueta prèvia de connexió de servei estarà situada en la via pública al costat de l'alienació 
oficial. 

 
Article 17. 
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En cap cas, no s'exigiran responsabilitats a l'Ajuntament pel fet que les aigües que circulen per 

la xarxa pública de sanejament puguen introduir-se en l'interior dels edificis a través de les connexions 
de servei particulars. 

Els propietaris, en estos supòsits, hauran de preveure esta contingència i disposant les cotes 
necessàries o instal·lant els sistemes antiretorn que siguen adients. 

 
Article 18. 
 
Hom adoptarà les mesures indicades a continuació, que tindran com a finalitat protegir els 

edificis de tota mena de gasos o animals que puguen circular a través de la connexió de servei: 
 
a) Instal·lació d'un sifó general per a cada edifici amb connexió de servei independent. 
b) Col·locació de la canonada de ventilació sense sifó ni tancament, connectada prèviament al 

sifó general, tal com es definix en les Normes Tecnològiques de Sanejament del MOPT. 
 
Article 19. 
Per a aquells supòsits en què la xarxa de sanejament siga del tipus separatiu, el propietari està 

obligat a disposar de dues connexions de servei que seran independents, una per a l'abocament 
d'aigües fecals i una altra per a les pluvials que s'arrepleguen en l'edifici o parcel·la. 

El que establix el paràgraf anterior només és exigible a aquelles llicències urbanístiques que 
siguen sol·licitades posteriorment o simultàniament a la construcció del clavegueram separatiu de la 
zona. 

 
Capítol III: Dels desperfectes i de les reposicions. 
 
Article 20. 
 
En aquells casos en què calga realitzar obres en la via pública que puguen afectar la xarxa 

municipal de sanejament i les que exigisquen modificacions, desviaments o reposicions d'alguns dels 
seus elements, serà imprescindible l'autorització municipal prèvia. 

El sol·licitant haurà d'aportar: 
a) Memòria detallada de l'obra que es pretén realitzar i una descripció de les afeccions a la xarxa 

de sanejament del municipi. 
b) Plànols de planta, seccions, perfils longitudinals i detalls significatius de l'obra que s'ha 

d'executar. 
c) Pla de l'obra i pla de manteniment del servici de sanejament. 
d) Pressuposts. 
e) Altres documents que, per les característiques de les obres, els serveis tècnics municipals 

consideren que és necessari aportar. 
 

Esta documentació ha d'estar signada per un tècnic competent. 
 
Article 21. 
 
Una vegada rebuda la documentació esmentada en l'article anterior, el servici tècnic municipal 

competent o l'empresa concessionària es pronunciarà mitjançant un informe sobre la idoneïtat de les 
obres sol·licitades i el compliment dels articles assenyalats en la present Ordenança. 

En cas que es detecten deficiències tècniques i/o falta de la documentació requerida, serà 
notificat immediatament a l'interessat perquè l'esmene i/o aporte la documentació tècnica 
complementària per a poder emetre un informe. 

En vista dels informes tècnics i jurídics, l'Alcaldia concedirà o denegarà la corresponent 
autorització que faculte per a executar obres que afecten la xarxa de clavegueram que siga de titularitat 
municipal. 

La denegació d'esta autorització haurà de ser motivada necessàriament. 
 
Article 22. 
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En aquells casos en què es tracte d'obres promogudes per l'Ajuntament o per l'empresa 

concessionària que afecten la xarxa de sanejament, no caldrà l'autorització prèvia, sinó que n'hi haurà 
prou amb l'informe favorable del servei competent en matèria de clavegueram, emés després de 
supervisar el corresponent projecte. La revisió del projecte serà sempre prèvia a l'inici de les obres. 

Els tècnics del servici municipal responsable de les obres, han de vetlar-ne per la correcta 
execució, d'acord amb el que establix el projecte i amb les possibles correccions introduïdes en 
l'informe de supervisió. 

Si durant l'execució de les obres, es presenten eventualitats que aconsellen la introducció de 
canvis que afecten la xarxa de sanejament, serà necessari un informe previ del servici municipal 
competent en eixa matèria. 

 
Article 23. 
 
Durant l'execució de les obres de modificació de la xarxa de sanejament, els servicis tècnics 

municipals o l'empresa concessionària controlaran, d'ofici, que són conformes amb la normativa 
aplicable i, si és el cas, amb les condicions particulars que puguen haver-se inclòs en l'autorització 
concedida. 

En el supòsit que es detecten infraccions a la normativa aplicable o una incorrecta execució de 
l'obra, la qual poguera afectar el funcionament normal de la xarxa municipal de clavegueram, els 
servicis tècnics competents estendran acta d'infracció d'obra, en què s'assenyalen les deficiències 
detectades. 

Una vegada examinada l'acta, l'Ajuntament podrà ordenar la paralització preventiva de les 
obres, com a mesura cautelar, i l'obertura del corresponent expedient sancionador. 

 
Article 24. 
 
No es permetrà, per cap concepte, executar obres que puguen afectar la xarxa de sanejament 

sense tindre la corresponent llicència municipal. 
En el supòsit que estigueren fent-se obres sense l'escaient autorització, l'Ajuntament 

immediatament donarà l'ordre de paralització fins que l'obtinguen. 
Tot seguit, s'obrirà l'expedient sancionador corresponent, i es requerirà al responsable de 

l'execució de les obres sense autorització que aporte la documentació requerida per a legalitzar-les, si 
és procedent. 

Si es constata la realització d'obres disconformes amb el que disposa la present Ordenança, 
s'atorgarà un termini al seu responsable perquè repose, a càrrec seu, la xarxa de clavegueram a la 
situació prèvia a les obres, elimine tots els afegits i les modificacions introduïdes, i assegure una 
perfecta desembocadura o desaigüe de les aigües negres i pluvials. Posat que no es realitzen estes 
obres en el termini concedit, s'executaran subsidiàriament a càrrec de l'infractor. 

 
Article 25. 
 
En els casos de risc higienicosanitari degut a acumulació o filtracions d'aigües fecals o de riscs 

d'inundacions deguts al bloqueig, interrupció o existència de connexions deficients o inadequades dels 
conductes que formen la xarxa de sanejament, l'Ajuntament podrà, a iniciativa pròpia, i després de 
l'escaient obertura de l'expedient sancionador, reposar la xarxa a la situació d'origen. 

El cost de la reposició serà valorat segons el quadre de preus vigents aprovats per l'Ajuntament 
i serà notificat al responsable de les deficiències, perquè les pague. 

 
Capitulo IV: Dels permisos de connexió. 
 
Article 26.  
 
Per permís de connexió s'entén l'autorització municipal per a executar les obres necessàries 

per a construir connexions de servei particulars que unisquen la xarxa de sanejament municipal amb les 
xarxes interiors dels edificis. 
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Article 27. 
 
El permís de connexió s'atorgarà de conformitat amb el que establix l'article 242 de la Llei del 

Sòl i l'article 1r del Reglament de Disciplina Urbanística, sense perjuí de la legislació complementària o 
de les normes que pogueren aplicar-se. 

 
Article 28. 
La concessió de la llicència municipal d'obres d'urbanització podrà incloure el permís de 

connexió a la xarxa municipal de sanejament existent, sempre que estiga definit en la documentació 
tècnica necessària per a l'obtenció de la llicència urbanística corresponent. 

   
Per a obtindre el permís de connexió associat a una llicència urbanística d'edificació, el 

sol·licitant de la llicència ha de presentar, a més de la documentació exigida per a la llicència, plànols de 
planta i seccions representatives a escales E. 1: 100 o E. 1:50, de la connexió de servei, arqueta de 
registre i connexió amb el pou de la xarxa municipal de sanejament, detallant expressament els sifons 
generales i la ventilació aèria.  

 
Article 29. 
 
Una vegada rebuda la documentació, els serveis tècnics municipals emetran un informe sobre 

la idoneïtat de les obres sol·licitades. 
En cas d'advertir deficiències tècniques i/o la falta de documentació necessària, es comunicarà 

a l'interessat perquè ho esmene i/o aporte la documentació tècnica complementària per a poder emetre 
informe. 

Vists els informes tècnics i administratius, l'Ajuntament concedirà o denegarà el permís 
corresponent per a executar les obres de construcció de connexions de servei a la xarxa de sanejament 
municipal.  

En cas de denegació del permís, serà sempre motivada. 
 
Article 30. 
 
No es permetrà cap connexió a la xarxa de sanejament fins que no s'hagen efectuat les obres o 

instal·lacions, determinades específicament, així com les modificacions o condicionaments tècnics que 
l'Ajuntament establisca en vista de les dades aportades en la sol·licitud del permís d'abocament.  

Està prohibit fer connexions a la xarxa general de clavegueram de qualsevol abocament que no 
haja obtingut el corresponent permís. 

 
Capítol V: De la inspecció d'obres. 
 
Article 31. 
 
Els servicis municipals competents en matèria de sanejament i, si és el cas, l'empresa 

concessionària, faran les funcions de vigilància i inspecció de la xarxa de clavegueram municipal, amb 
la finalitat de comprovar la conformitat de les obres a la present Ordenança i detectar possibles 
actuacions en la via publica que perjudiquen la xarxa.  

 
Article 32. 
 
Els controls o inspeccions es realitzaran, a iniciativa de l'Ajuntament o de l'empresa 

concessionària, a qualsevol obra que afecte el subsòl de les vies públiques, quan siga considerat 
oportú. 

De la mateixa manera, es podran efectuar controls i inspeccions d'ofici a fi de comprovar si es 
complix la normativa vigent en matèria de sanejament, dins del tràmit d'execució de la llicència 
corresponent.  

 
Article 33.  
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El titular o responsable de les obres facilitarà als inspectors: 
a) L'accés a les zones de treball. 
b) L'exhibició de l'autorització municipal d'obres. 
c) Qualsevol dada i informació sol·licitada en relació amb les obres. 
 
Article 34. 
 
Els inspectors hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant documentació expedida per 

l'Ajuntament. 
De la inspecció s'alçarà la corresponent acta, que haurà de contindre les dades d'identificació 

de l'empresa que execute les obres, el tipus d'obra que s'ha de realitzar i qualsevol altre fet que les 
parts consideren rellevant. 

L'acta serà subscrita per l'inspector i pel responsable de les obres, a qui li n'entregaran una 
còpia. 

 
Article 35. 
 
En el supòsit que es vulnere cap precepte establit en la present Ordenança o en qualsevol altra 

norma aplicable en matèria de sanejament, així com, si es fan obres sense llicència prèvia, el servici 
tècnic municipal alçarà l'acta d'infracció d'obres. 

A eixa acta s'acompanyarà còpia de l'acta d'inspecció. 
 
Article 36. 
La inspecció i control municipal sobre les obres que afecten la xarxa de sanejament del terme 

de Tavernes de la Valldigna, es produirà tant en les de titularitat pública com en les de titularitat privada, 
independentment del tipus de llicència que s'atorgue.  

 
TÍTOL III: Dels abocaments a la xarxa de sanejament. 
 
Capítol I: Dels permisos dels abocaments i llur titularitat. 
 
Article 37. 
 
Aquelles activitats que evacuen les seues aigües residuals a la xarxa de sanejament i que 

estiguen qualificades com a nocives o insalubres, hauran d'obtindre el permís d'abocament expedit per 
l'Ajuntament. 

El permís serà sol·licitat juntament amb la llicència municipal d'activitat. En el projecte d'activitat 
s'haurà de preveure l'examen i la comprovació de l'eficàcia de les mesures correctores proposades, 
seguint el procediment de tramitació de l'adequada llicència d'activitat qualificada. 

Les activitats connectades a la xarxa abans que efectuen canvis en el seu procés que 
comporten una alteració en el cabal o en la composició de les aigües residuals, hauran d'obtindre 
també el corresponent permís d'abocament ajustat de les noves condiciones productives. 

Les activitats que aboquen a un caixer públic hauran d'obtindre el corresponent permís 
d'abocament, expedit per l'organisme competent. 

 
Article 38.  
 
S'entén per aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, deguts 

a processos propis d'activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats (CNAE 1993), 
divisions A, B, C, D, E, O.90.00 i O.93.01. 

 
Article 39. 
 
En la sol·licitud del permís d'abocament, junt amb les dades d'identificació, s'hi exposaran, de 

manera detallada, les característiques de l'abocament, en especial: 
a) Volum d'aigua consumida. 
b) Volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada. 
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c) Característiques de contaminació de les aigües residuals abocades. 
d) Variacions estacionals en el volum i les característiques de contaminació de les aigües 

residuals abocades. 
 

Article 40.  
 
D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l'Ajuntament estarà facultat per a resoldre en 

el sentit de: 
1r Prohibir totalment l'abocament quan les característiques que presente no puguen ser 

corregides pel tractament escaient. En este cas, els serveis tècnics de l'Ajuntament, de l'entitat o 
l'empresa en qui delegue, aprovaran el mètode d'emmagatzematge, transport i punt d'abocament dels 
residus. 

2n Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que s'hauran d'establir 
abans que isca a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostratge que 
haurà d'instal·lar la indústria, sempre a càrrec d'ella. 

3r Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en esta Ordenança. 
 
Article 41. 
 
El permís d'abocament haurà de complir les prescripcions establides en esta Ordenança, i serà 

atorgat amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials 
d'autorització. 

 
Article 42. 
 
Qualsevol alteració del règim d'abocaments haurà de ser notificada immediatament a 

l'Ajuntament. Eixa notificació haurà de contindre les dades necessàries per conéixer exactament la 
naturalesa de l'alteració, tant si afecta les característiques, com el temps i el volum de l'abocament. 

D'acord amb estes dades i les comprovacions que calguen, l'Ajuntament adoptarà una nova 
resolució d'acord amb el que disposa l'article quaranta. 

 
Article 43. 
 
Els permisos d'abocaments a què es referix la present Ordenança podran ser sol·licitats tant 

pels propietaris dels immobles, explotacions o indústries, com pels seus usuaris. 
En el supòsit que els usuaris siguen els sol·licitants, en l'escrit de sol·licitud haurà de constar la 

conformitat del propietari. 
 
Article 44.  
 
Són responsables dels abocaments, els titulars dels permisos d'abocaments. El titular de 

l'abocament, almenys amb huit dies d'antelació, haurà d'informar l'Ajuntament del canvi de titularitat de 
l'activitat a què va unit l'abocament. 

Seran responsables solidàriament, el titular i l'adquiridor, de les obligacions que se deriven de la 
present Ordenança, fins que no es comprove eixa comunicació. 

En el supòsit d'alteració de la qualitat o quantitat dels abocaments, l'adquiridor de la titularitat 
del permís d'abocament haurà de formular una nova sol·licitud d'abocaments. 

 
Capítol II. De les condicions dels abocaments: prohibicions i limitacions generals. 
 
Article 45. 
 
Està prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, aigües residuals o 

qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, per raó de la seua naturalesa, propietats i 
quantitat, causen o puguen causar per si sols o per interacció amb altres deixalles, un o més dels 
següents tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament: 
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1. Formació de barreges inflamables o explosives. 
2. Efectes corrosius sobre els materials que constituïxen les instal·lacions. 
3. Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que 

impedisquen o dificulten l'accés i/o la faena del personal encarregat de la inspecció, 
neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions. 

4. Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstrucció física, que 
dificulten el flux lliure de les aigües residuals, la faena del personal o l'adequat 
funcionament de les instal·lacions de depuració. 

5. Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i de les 
operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen assolir els 
nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depurada. 

 
Article 46.  
 
Està totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol 

dels productes següents: 
 

a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en l'aigua, combustibles o inflamables. 
b) Productes base de quitrà o residus enquitranats. 
c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, per la seua naturalesa o quantitat, siguen 

susceptibles de produir per si mateixos o en presència d'altres substàncies, barreges 
inflamables o explosives en l'aire o barreges fortament carburants. 

d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes 
de depuració. 

e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de 
la xarxa de clavegueram o col·lectors, o que puguen interferir en el transport de les 
aigües residuals. 

f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors 
d'explosió. 

g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o serveis. 
h) Residus industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques 

tòxiques i perilloses requerisquen un tractament específic. 
i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de 

clavegueram en concentracions superiors a: 
 

• Amoníac ...................................................................................................... 100 p.p.m. 
• Monòxid de carboni ..................................................................................... 100 p.p.m. 
• Brom ................................................................................................................ 1 p.p.m.  
• Clor .................................................................................................................. 1 p.p.m. 
• Àcid cianhídric ............................................................................................... 10 p.p.m. 
• Àcid sulfhídric ............................................................................................... 20 p.p.m. 
• Diòxid de sofre............................................................................................... 10 p.p.m. 
• Diòxid de carboni....................................................................................... 5000 p.p.m. 

 
Article 47. 
 
Llevat de les condiciones més restrictives que les corresponents llicències d'activitat 

establisquen per a activitats qualificades com a molestes, insalubres nocives o perilloses, està prohibit 
descarregar directament o indirectament en les xarxes de clavegueram, abocaments amb 
característiques o concentració de contaminants instantànies superiors a les indicades a continuació: 

 
PARÀMETRE CONCENTRACIÓ (mg/l) 

Temperatura (ºC) ≤ 40
PH (Ud. pH) 5,5-9
Conductivitat (µS/cm) 4.000
S. Suspesos 350
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Dem. Biològ d'oxigen DBO5 350
Dem. Química d'oxigen DQO 800
Sulfurs 2
Olis i greixos 30
Crom hexavalent ---
Crom total 5
Clorurs 800
Plom 1
Coure 3
Zinc 10
Níquel 10
Mercuri 0,1
Cadmi 0,5
Ferro 10
Bor 3
Cianurs 2
Sulfats 1.000
Detergents 5
Fòsfor total 20
Fenols totals 2
Nitrogen amoniacal 40
Pesticides 0,05
Aldehids 2
Alumini 20 mg/l
Arsènic 1 mg/l
Bari 20 mg/l
Manganés 10 mg/l
Seleni 1 mg/l
Estany 5 mg/l
Sulfits 2 mg/l
Fluorurs 15 mg/l
Toxicitat 30 U.T.

 
Article 48. 
 
Estan prohibits els abocaments periòdics o esporàdics amb uns cabals que excedisquen del 

quíntuple del valor mitjà del dia, en un interval de 15 minuts, o del quàdruple en 1 hora. 
 
Article 49. 
 
Està prohibit qualsevol tipus d'abocament efectuat de forma puntual o incontrolada a la xarxa de 

sanejament del terme municipal de Tavernes de la Valldigna sense disposar del permís de connexió a 
la xarxa i, si fóra exigible, del permís d'abocament. 

Els usuaris hauran de prendre les mesures adequades per a evitar les descàrregues 
accidentals d'abocaments que vulneren el que establix la present Ordenança. 

 
Article 50. 
 
En la mesura que la xarxa de clavegueram ho permeta, estan prohibits els abocaments a cel 

obert, per infiltració o per desaigües efectuats directament al mar. 
Així mateix, està prohibit connectar al clavegueram artefactes i dispositius extractors de fums. 
 
Article 51. 
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Està prohibit deixar restes d'obres, enderrocs o altres materials en l'interior de la xarxa de 
sanejament. La retirada es durà a terme de la forma que establisca l'ordenança municipal de netedat 
urbana i residus. 

 
Article 52. 
 
Si una activitat és qualificada com a nociva o insalubre per l'abocament d'aigües residuals, 

l'Ajuntament no l'autoritzarà en qualsevol dels casos següents: 
1. L'obertura, ampliació o, si és el cas, modificació que no haja obtingut el permís 

d'abocament escaient. 
2. La construcció, reparació o remodelació de connexions de servei sense el 

corresponent permís d'abocament. 
3. La posada en funcionament d'activitat industrial si, una vegada aprovada i instal·lada, 

els servicis tècnics de l'Ajuntament no han comprovat que la instal·lació complix les 
condicions assenyalades en el corresponent permís d'abocament. 

4. Connexions de servei que no siguen independents per a cada activitat. 
5. Les descàrregues a cel obert o a una claveguera que estiga fora de servici. 
6. Les descàrregues d'abocaments a les instal·lacions de sanejament i la injecció en el 

subsòl sense el permís d'abocament. 
 
Article 53. 
 
Serà possible admetre abocaments amb concentracions superiors a les establides en l'article 47 

de la present Ordenança, si es justifica degudament que no produiran mai efectes que perjudiquen els 
sistemes de depuració d'aigües residuals, ni impediran aconseguir els objectius de qualitat establits per 
a les aigües residuals depurades. 

Està prohibida la dilució d'aigües residuals realitzada amb l'objectiu de satisfer les limitacions 
dels articles 46 i 47. 

 
Capítol III. Del control dels abocaments: Mostratges i anàlisis. 
 
Article 54. 
 
Les anàlisis i proves per a determinar les característiques dels abocaments es realitzaran 

segons els Standard Methods for the examination of water and waste water, publicats conjuntament per 
APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association), WPCF 
(Water Pollution Control Federation). 

La toxicitat es determinarà mitjançant el bioassaig d'inhibició de la luminescència en 
Photobacterium Phosphoreum, o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en Daphnia Magna. 

Es definix una unitat de toxicitat (UT) com la inversa de la dilució de l'aigua residual 
(expressada com a parts per u) que provoca una inhibició del 50% (CE 50). 

 
Article 55.  
 
L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna exercirà la titularitat del servei de les funcions 

d'inspecció de les instal·lacions i obres, així com del control i comprovació dels abocaments. 
 
Article 56. 
 
Les indústries o explotacions que efectuen abocaments hauran de disposar d'una arqueta o 

bassa d'homogeneïtzació que formarà part de la connexió de servei a la xarxa de sanejament. 
Eixa arqueta servirà per a extraure mostres, que posteriorment analitzaran els tècnics 

municipals. Hom agafarà i segellarà obligatòriament tres mostres d'aigua, i una d'elles es conservarà en 
custòdia per a contrast, i l'altra, segellada, en poder del productor de l'abocament. Dels resultats, se'n 
trametrà còpia al titular del permís de l'abocament perquè en tinga coneixement. 

La presa de mostres es durà a terme amb metodologia normalitzada, segons indica el Decret 
833/88, que aprova el Reglament de Residus Tòxics i Perillosos. 
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Article 57. 
 
En aquells casos considerats especials, l'Ajuntament ordenarà instal·lar els necessaris aparells 

mesuradors del cabal i altres paràmetres que siguen oportuns en cada cas. 
Els cabals punta abocats a la xarxa de sanejament municipal no podran excedir el que disposa 

l'article seixanta de la present Ordenança. 
 
Article 58. 
 
El titular de l'activitat serà el responsable de mantindre l'arqueta de presa de mostres, així com 

de qualssevol altres instruments d'anàlisi que s'instal·len amb la finalitat d'efectuar el control de 
l'abocament. 

Així mateix, haurà de facilitar la presa de mostres i dades que li requerisquen, fins i tot en el cas 
que li haja estat concedit permís d'abocament sense tractament previ. 

 
Capítol IV: De la inspecció dels abocaments. 
 
Article 59. 
 
L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, fent ús de les seues facultats, efectuarà les 

inspeccions que, a parer seu, estime escaients per a comprovar les condicions i les característiques 
dels abocaments. 

El personal facultatiu que realitze la inspecció i vigilància dels abocaments, haurà d'acreditar la 
seua identitat mitjançant documentació específica expedida per l'Ajuntament. 

 
Article 60. 
 
El titular de l'activitat generadora d'abocaments industrials que siguen potencialment 

contaminants, estarà obligat a: 
a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de la 

instal·lació que consideren necessàries per a complir la missió que han d'efectuar. 
b) Facilitar el muntatge de l'equip i l'instrumental que calga per a dur a terme els mesuraments, les 

determinacions i els assaigs necessaris. 
c) Permetre la presa de dades dels elements d'autocontrol de l'abocament. 
 

Article 61. 
 
S'alçarà una acta d'inspecció, en què apareixeran:  

1. Dades d'identificació de l'activitat. 
2. Preses i tipus de mostres realitzades. 
3. Situació i tipus d'abocament. 
4. Mesures correctores adoptades. 
5. Anomalies detectades. 
6. Observacions addicionals oportunes. 

 
Article 62. 
 
En tot moment, el titular de la instal·lació o persona delegada, si és el cas, podrà presenciar la 

inspecció i, en el seu moment, haurà de firmar l'acta, de la qual es quedarà una còpia. 
 
Article 63. 
 
Examinada l'acta d'inspecció i revisats els antecedents sobrants en l'expedient corresponent, 

els serveis tècnics municipals redactaran, si escau, una acta d'infracció d'abocaments. 
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En vista de l'acta, l'Ajuntament podrà ordenar el cessament immediat de l'abocament i l'obertura 
de l'expedient sancionador corresponent, en funció dels danys ocasionats a la xarxa de sanejament 
municipal i al medi ambient. 

 
Capítol V: De les mesures correctores. 
 
Article 64. 
 
L'Ajuntament podrà en tot moment exigir que siga instal·lat el tractament adequat per a 

assegurar el compliment de les limitacions que han estat imposades als abocaments per la present 
Ordenança, tot això prèvia consideració de la documentació aportada per a l'obtenció del corresponent 
permís d'abocament i/o les comprovacions que a este efecte siguen realitzades per ordre de l'Alcaldia. 

El titular serà el responsable de la construcció, explotació i manteniment de les instal·lacions, la 
inspecció i comprovació de les quals seran dutes a terme pel servici tècnic de l'Ajuntament en els 
períodes establits. 

 
Article 65. 
 
L'Ajuntament, quan, a parer seu, ho estime oportú i quan les dades aportades o obtingudes de 

l'usuari no resulten fiables, podrà ordenar que siguen instal·lats els corresponents mesuradors del cabal 
d'abocament, allí on calga. 

 
Capítol. VI. Dels sistemes d'emergència. 
 
Article 66. 
 
Als efectes de la present Ordenança, s'entén per situació d'emergència aquella que, a causa 

d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, produïsca o en què hi ha haja un risc imminent de produir-
se un abocament no usual en la xarxa de sanejament, potencialment perillós per a la seguretat física de 
les persones, instal·lacions, estació depuradora, així com per a mateixa xarxa de clavegueram. 

Estaran inclosos en la definició establida en el paràgraf anterior aquells cabals que excedisquen 
el doble del màxim autoritzat a cada usuari. 

 
Article 67. 
 
En el supòsit de produir-se una situació de les establides en l'article anterior, l'usuari haurà de 

comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament, entitat o empresa en qui delegue i al servei encarregat de 
l'explotació de l'estació depuradora d'aigües residuals, quan l'abocament s'evacue per mitjà de la xarxa 
de sanejament del municipi. 

Si s'ha produït una situació d'emergència, l'usuari haurà d'usar tots els mitjans de què dispose 
per a reduir al màxim els efectes d'una descàrrega accidental. 

En el termini de set dies, l'usuari haurà de trametre a l'Ajuntament, entitat o empresa en què 
delegue, un informe detallat de l'accident, en el qual haurà de figurar: 

1. Dades d'identificació. 
2. Causes de l'accident. 
3. Hora en què es va produir l'accident i la durada. 
4. Volum de l'abocament i característiques de contaminació. 
5. Mesures correctores adoptades. 
6. Hora de comunicació del succés i forma. 

 
Sense perjuí d'altres possibles responsabilitats en què incorreguera el causant del dany, els 

costs de les operacions que originaren els abocaments accidentals sempre seran a costa seua. 
 
TÍTOL IV. De les infraccions i les sancions. 
 
Capítol I. De les infraccions. 
 



 16

Article 68. 
 
Les infraccions seran classificades en lleus, greus i molt greus. 

 
Article 69. 

 
Es consideren infraccions lleus: 
 
1. Les accions o omissions que contravinguen el que establix la present Ordenança i causen 

dany als béns de domini o ús públic hidràulic, maritimoterrestre, o, si escau, als de l'ens gestor 
encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües residuals, la valoració dels quals no 
supere 500.000 pessetes. 

 
2. L'incompliment de qualssevol de les prohibicions establides en la present Ordenança, o 

l'omissió dels actes que esta obliga. 
 

Article 70. 
 

Es consideren infraccions greus: 
 

1. Les accions o omissions que contravinguen el que establix la present Ordenança i 
causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, maritimoterrestre, o si és el cas, 
als de l'ens gestor encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües 
residuals, la valoració dels quals estiga compresa entre 500.001 i 5.000.000 pessetes. 

2. Els abocaments efectuats sense la deguda autorització. 
3. L'ocultació i el falsejament de dades exigides en la sol·licitud d'abocament. 
4. L'incompliment de les condicions imposades pel permís d'abocament. 
5. L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establides. 
6. La inexistència de les instal·lacions i els equips necessaris per a realitzar els controls 

requerits o el fet de mantindre'ls en condicions de no-operativitat. 
7. L'evacuació dels abocaments sense tractament previ, quan per les necessitats estos ho 

requerisquen, o sense que s'hagen respectat les limitacions específiques. 
8. L'obstrucció a la funció d'inspecció en l'accés a les instal·lacions o la negativa a facilitar 

la informació requerida per l'Ajuntament. 
9. La reincidència de dues faltes lleus en el termini màxim d'un any. 

 
Article 71. 
 
Es consideren infraccions molt greus: 

 
1. Les infraccions qualificades com a greus en l'article anterior, quan, per la quantitat o 

qualitat de l'abocament es derive l'existència d'un risc molt greu per a les persones, els 
recursos naturals o el medi ambient. 

2. Les accions o omissions que contravinguen el que establix la present Ordenança i 
causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, maritimoterrestre, o si és el cas, 
als de l'ens gestor encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües 
residuals, la valoració dels quals supere 5.000.000 pessetes. 

3. No complir l'ordre de suspensió d'abocaments. 
4. L'evacuació d'algun dels abocaments prohibits pels articles 45, 46 i 47 de la presente 

Ordenança. 
5. La reincidència de dues faltes greus en el termini de tres anys. 

 
Capítol II. De les sancions, procediment i competència. 
 
Article 72. 
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Per tal de determinar la graduació de les sancions, es ponderarà l'entitat del dany causat a 
l'interés general i al risc originat, així com la naturalesa de la infracció, la reincidència, la intencionalitat i 
el benefici obtingut. 

 
Article 73.  

 
Les infraccions enumerades en els articles 69, 70 i 71, podran ser sancionades d'acord amb 

l'escala següent: 
1. Infraccions lleus: multa fins a 150 euros. 
2. Infraccions greus: multa entre 150’01 i 225 euros. En aquells casos de reincidència, 

l'Ajuntament podrà sancionar amb la suspensió de l'autorització d'abocaments per un 
període no inferior a 15 dies ni superior a 3 mesos. 

3. Infraccions molt greus: multa entre 225’01 i 300’51. En casos de reincidència, 
l'Ajuntament podrà sancionar amb la suspensió de l'autorització d'abocament per un 
període no inferior a tres mesos ni superior a un any. 
 
Article 74.  

 
Sense perjuí de la sanció que siga procedent en cada cas, l'infractor del danyo causat haurà de 

reparar-lo. 
L'objecte de la reparació serà la restauració a la situació d'origen dels béns alterats a causa de 

la infracció. Sí el dany produït afecta les infraestructures de sanejament, la reparació serà efectuada per 
l'Ajuntament però a càrrec de l'infractor. S'entendrà per infraestructura de sanejament les xarxes de 
clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació o estacions depuradores 
d'aigües residuals. 

 
Article75. 

 
Quan els béns que hagen sigut alterats no puguen ser reposats al seu estat d'origen, l'infractor 

haurà d'indemnitzar pels danys i perjuís causats, la valoració dels quals farà l'Ajuntament. 
 

Article 76.  
 

El procediment sancionador i l'exigència de responsabilitats, establit en la present Ordenança, 
es farà mitjançant la instrucció del corresponent expedient sancionador, d'acord amb el que preveu la 
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú i la normativa que la desplega. 

 
Article 77.  

 
Amb independència de la imposició de les sancions previstes en la present Ordenança, 

l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna podrà cursar la denúncia adequada davant els organismes 
competents, als efectes escaients. 

 
Article 78.  

 
La potestat sancionadora, en tot cas, correspondrà al Sr. Alcalde-president de la corporació, el 

qual podrà delegar tant la imposició de multes com qualsevol altra mesura que calga adoptar. 
 

Disposició transitòria única. 
 

Les indústries existents abans de l'aprovació de la present Ordenança de Sanejament 
Municipal, hauran de sol·licitar, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor, el permís 
d'abocament a la xarxa. 

 
Disposició derogatòria.- Estan derogades totes les normes contingudes en reglaments i 

ordenances municipals que s'oposen al que disposa la present ordenança. 
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