
ORDENANÇA D’ABOCAMENTS I  ÚS DE LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM 
D’ONDA

PREÀMBUL

La vigent Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, disposa, declara i proclama al 
llarg  del  seu  articulat  la  configuració  dels  municipis  com  a  administracions  públiques 
integrants de l’Organització Territorial de l’Estat alhora que afirma la seua autonomia en la 
gestió d’aquells interessos que li són propis. Autonomia que ha de partir de la suficiència de 
les seues hisendes, integrades pels recursos previstos en l’article 142 del Text Fonamental.

A  l’empara  de  l’autonomia  municipal  proclamada  constitucionalment,  la  Llei  7/1985,  del  2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local determina, en el seu Títol II, Capítol III l’àmbit 
de competències  en què el municipi, en l’exercici de la gestió dels seus propis interessos, pot 
promoure qualsevol classe d’activitats a fi de satisfer i protegir l’interés públic. En el mencionat 
àmbit queda inclosa, en els termes de la legislació estatal i autonòmica, i el supòsit del municipi 
d’Onda, la protecció del medi ambient, clavegueram, tractament d’aigües residuals i protecció 
de  la  salubritat  pública,  podent  exercir  activitats  complementàries  a  les  pròpies  d’altres 
administracions públiques en matèria de sanitat i protecció del medi ambient, entre altres.

La publicació de la present Ordenança ve aconsellada per la necessitat d’assegurar un bon 
funcionament de les estacions depuradores, la correcta conservació de la xarxa general de 
sanejament així  com el compliment de la normativa existent en matèria de medi ambient i 
tractament d’aigües residuals,  de la  que forma part  la  Directiva 91/271 del  Consell  de les 
Comunitats Europees a l’empara de l’Acta d’Adhesió d’Espanya.

Així mateix, amb la introducció de la nova directiva 2000/60/CEE, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, introduïda pel Text Refós de la Llei 
d’Aigües,  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  1/2001,  del  20 de juliol,  així  com les  noves 
modificacions  realitzades  al  Reglament  del  Domini  Públic  Hidràulic  en  relació  amb  les 
autoritzacions d’abocament, fan necessària una revisió de l’Ordenança municipal reguladora 
dels abocaments líquids residuals, en la ciutat d’Onda, publicada en el BOP del 18 d’octubre de 
1997.

La nova Ordenança municipal pretén regular l’abocament al clavegueram municipal d’aigües 
residuals  procedents  tant  d’usos  comercials  i  industrials  com  d’usos  domèstics,  així  com 
establir les normes d’utilització de les xarxes separatives per al drenatge de les aigües pluvials. 

D'aquesta obligació i del compliment de la regulació vigent, en matèria d’abocaments a les vies 
públiques o xarxa general es dedueix l’obligació de depurar els efluents i/o bé de conduir-los 
fins a les corresponents estacions depuradores d’aigües residuals, així com les obligacions de 
controlar les fuites, vessaments i contaminació de les aigües pluvials.

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I: OBJECTIUS I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1. Objectius

D’acord amb la Directiva del Consell de la Comunitat Econòmica Europea, de 21 de maig de 
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1991, en l’article 11 s’estableixen els següents objectius:

 Definir les condicions tècniques i sanitàries dels abocaments a la xarxa de sanejament en el 
terme municipal d’Onda.

 Preservar  els  canals  públics,  estacions  depuradores  i  de  bombament  i  totes  aquelles 
instal·lacions pertanyents a la xarxa de sanejament.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. La present Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal d’Onda, podent estendre’s 
aquest  àmbit,  per  acord  exprés  entre  aquells  ens  locals  que  es  constituïsquen  en 
mancomunitats, amb l’objecte d’aplicar el contingut de la present Ordenança. 

2. Queden sotmesos a les prescripcions d’aquesta Ordenança tots els abocaments, tant de 
naturalesa domèstica, comercial o industrial que efectuen per qualsevol usuari/a a la xarxa de 
clavegueram municipal, siga quina siga la tècnica utilitzada.

3. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança els abocaments radioactius, 
als quals els serà aplicable la normativa específica sobre la matèria.

4. Aquesta Ordenança, no obstant això, no és d’aplicació als abocaments directes a via pública, 
als abocaments directes a mar, ni als indirectes que no s’efectuen a la xarxa de clavegueram.

5.  Aquesta Ordenança també és d’aplicació a totes les persones físiques i  jurídiques que 
pretenguen ubicar establiments i instal·lacions industrials i mercantils, siga quin siga el seu ús o 
activitat, sempre que es troben incloses en el Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el Nomenclàtor d’activitats qualificades com molestes, 
insalubres, nocives i perilloses o normativa que en un futur ho substituïsca, independentment 
de la utilització, o no, de la xarxa de clavegueram municipal, per a cada un dels possibles tipus 
d’aigües residuals generades.

6. Així mateix, aquesta Ordenança també pretén regular les condicions de connexió a la xarxa 
municipal de clavegueram i xarxa separativa d’aigües pluvials per part dels usuaris, així com les 
normes d’ús de cada una d’elles.    

Capítol II: ÚS DEL CLAVEGUERAM

Article 3. Ús obligatori

1. Totes les edificacions, establiments, activitats i instal·lacions a què fa referència l’article 2, 
hauran de fer ús de la xarxa de clavegueram municipal, atenent-se les condicions següents:

a)  Ús  obligatori,  sempre  que  el  planejament  urbanístic  ho  permeta,  ja  siga  amb caràcter 
definitiu o bé provisional, quan la xarxa de clavegueram estiga a menys de 200 metres de 
l’edificació i siga factible la connexió a aquesta a través de vials d’ús públic o privat. Aquesta  
distància es mesurarà des del punt de l’edificació més pròxim a la xarxa de clavegueram, 
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seguint  l’alineació  dels  vials  afectats,  d’acord  amb  les  determinacions  del  Pla  General 
d’Ordenació  Urbana  o  instruccions  urbanístiques  que  ho  desenvolupen,  vigent  al  municipi 
d’Onda. Les despeses de les esmentades obres seran atribuïbles als propietaris afectats.

b) Quan la distància siga superior a 200 metres, no s’autoritzarà la construcció o obertura de la 
instal·lació excepte presentació, segons criteri del personal tècnic municipal, d’un projecte de 
desaigüe, redactat pel tècnic/a competent, aprovat per l’Ajuntament d’Onda, conjuntament amb 
l’activitat a què es destine aquell, sempre que el planejament urbanístic ho permeta.

2. Així  mateix,  es podrà autoritzar la realització d’activitats,  els abocaments de la qual,  es 
realitzen directament o indirectament en els canals, siga quina siga la naturalesa d’aquests, així 
com els que es duguen a terme en el Domini Públic Hidràulic sempre que complisquen amb la 
legislació  vigent  de  caràcter  estatal  o  autonòmic  i  obtinguen  l’autorització  administrativa 
corresponent de l’Administració Hidràulica competent. S’entendrà, llavors, que es disposa de 
dispensa de l’autorització d’abocament, i així es reflectirà en la corresponent resolució.

3.  Excepcionalment,  s’autoritzaran  activitats  amb  abocaments  que  evacuen  en  fosses 
hermètiques o depòsits d’emmagatzematge temporal quan s’acredite que no té infiltracions i es 
dispose  d’un  contracte  amb  l'empresa  d’evacuació  i  gestió  d’aigües  residuals,  o  bé  es 
garantisca  l'esmentada  evacuació,  mitjançant  la  corresponent  autorització,  a  l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (E.D.A.R.). S’entendrà, llavors, que es disposa de dispensa de 
l’autorització d’abocament i així es reflectirà en la corresponent resolució.

4. Si no fóra possible que les aigües residuals produïdes es mantinguen dins dels límits fixats 
en el present reglament per a l’abocament en la xarxa de clavegueram públic, ni encara per 
mitjà de les millors tècniques disponibles, la persona interessada haurà de desistir en l’activitat 
que les produeixen o adoptar les previsions necessàries, mitjançant la realització de les obres o 
instal·lacions precises, perquè les aigües residuals no admissibles en la xarxa de clavegueram 
públic  o planta  depuradora,  s’emmagatzemen i  evacuen a través de mitjans  de la  planta 
centralitzada, un altre tipus de planta especial  o depòsit  de seguretat que garantisquen un 
adequat destí final, ajustat a la normativa vigent.

Article 4. Connexions

1. Es defineix la connexió com la instal·lació de clavegueram que uneix la xarxa interior d’un 
edifici o instal·lació a la xarxa pública de clavegueram. La connexió discorre des de l’arqueta 
instal·lada en línia de façana fins al pou de registre més pròxim de la xarxa de clavegueram. 
La forma, característiques tècniques i dimensions vénen definides en l’annex 2 de la present 
Ordenança.

2. Les connexions es realitzaran per gravetat a l’albelló municipal corresponent. En el cas que 
el nivell de desaigüe particular no permeta la connexió per gravetat, el propietari de la finca 
queda  obligat  a  realitzar  l’elevació  d’aigües  pertinent,  assumint  ell  les  despeses,  fins  a 
aconseguir la cota de connexió.

3.  La construcció,  neteja  i  reparació  de les connexions particulars  es realitzarà  pels  seus 
propietaris/es al seu cost. En el cas que siga necessària l’obertura de rases en via pública 
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s’haurà d’obtindre la corresponent llicència urbanística.

4. En cap cas podrà exigir-se responsabilitat a l’Ajuntament pel fet que les aigües circulants per 
la xarxa pública de clavegueram pogueren penetrar als edificis a través de les connexions 
particulars. Els propietaris dels edificis hauran de preveure aquesta eventualitat, disposant de 
les cotes necessàries o, si és el cas, instal·lant els sistemes antiretorn adequats.

5. En el cas que la xarxa de clavegueram siga del tipus separatiu (xarxa d’aigües residuals 
independent de la xarxa de drenatge de pluvials), el propietari/a queda obligat a disposar de 
dos connexions independents, una per a l’abocament d’aigües residuals i una altra per a les 
pluvials que s’arrepleguen en l’edifici o parcel·la, executades ambdós d’acord amb l’annex 2 de 
la  present  Ordenança.  El  present  precepte  només  resultarà  exigible  a  aquelles  llicències 
urbanístiques que se sol·liciten després de la construcció del clavegueram separatiu de la zona.

Article 5. Condicions d’ús

1. Per a l’ús del clavegueram serà imprescindible disposar d’autorització d’abocament, segons 
s’estableix en l’article 7 de la present Ordenança.

2. La xarxa general de clavegueram on es desitgen abocar les aigües residuals haurà d’estar 
en servei.

3. Previ a l’abocament d’aigües residuals industrials serà imprescindible la instal·lació i  l’ús 
adequat dels elements de depuració, evacuació i control necessaris perquè l’efluent d’eixida 
siga  adequat  al  compliment  del  que estableix  la  present  Ordenança i  les  condicions  d’ús 
particulars que s’establisquen en l’autorització d’abocament,  atenint-se a les condicions del 
capítol 4 d'aquesta Ordenança.

4. Ús de la xarxa separativa d’aigües pluvials:

a) Les connexions a la xarxa de pluvials es realitzaran segons s’estableix en l’annex 2 de 
l’Ordenança Municipal d’Abocaments.

b) No es permetrà la realització de cap tipus d’abocament d’aigües, residuals o no, a la 
xarxa separativa municipal d’aigües pluvials. Només s’acceptarà el drenatge de les aigües 
de pluja arreplegades en la seua propietat i exclusivament mentre es produeixen.

c) Està totalment prohibit l’exercici d’activitats o arreplegues de matèries que puguen ser 
lixiviades o arrastrades de manera que puguen contaminar les aigües de pluja.

d) Així  mateix, i en els mateixos termes que els punts anteriors d’aquest  apartat, queda 
totalment prohibit la realització d’abocaments de qualsevol tipus en la via pública.

Article 6. Sol·licitud d’autorització d’abocament

1. Per a fer ús de la xarxa de clavegueram s’haurà de disposar d’autorització d’abocament per 
part de l’Ajuntament.
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2.  En  el  cas  de  domicilis,  l’autorització  d’abocament  s’entendrà  implícita  en  la  llicència 
d’ocupació.

3.  En  el  cas  d’activitats  subjectes  únicament  a  comunicació  ambiental,  l’autorització 
d’abocament s’entendrà implícita en la comunicació ambiental prèvia, si s’adjunta la totalitat de 
documents requerits, sempre que es dispose de subministrament municipal d’aigua potable i 
servei de clavegueram.

4.  En qualsevol  cas,  els  titulars  dels  establiments  industrials,  mercantils  o comercials  que 
desenvolupen o pretenguen realitzar  les  activitats  com les que s’especifica  en l’article  2.5 
d'aquesta Ordenança hauran de sol·licitar, tramitar i obtindre una autorització d’abocament per 
a l’ús de la xarxa municipal de clavegueram, havent d’aportar com a mínim la informació que, a 
continuació, es relaciona:

a) Sol·licitud del titular de l’activitat, amb les dades requerides en l’article 70 de la Llei de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) Declaració d’abocament que contindrà, com a mínim, la informació següent:

(1) Descripció de l’activitat a desenvolupar, així com plànol de situació de l’establiment, a 
escala 1/2000 referit al P.G.O.U. vigent.

(2) Dades  sobre  l’abastiment  d’aigua,  procedència,  concessions  i  tractaments  previs, 
cabals i/o volums.

(3) Dades sobre els usos de l’aigua i les característiques qualitatives i quantitatives de les 
aigües residuals generades en cada un dels usos, amb especificació de les matèries 
primeres i auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats.

(4) Descripció de les mesures correctores d’abocaments i pla d’autocontrol.
(5) Dades relatives a l’acumulació i gestió de residus líquids o aigües residuals que no es 

vagen a abocar a la xarxa de clavegueram.
(6) Diagrames del  fluix general  de l’aigua en l’establiment,  així  com plans en planta o 

projectes de les xarxes de clavegueram interiors i de les instal·lacions de tractament 
previ.

(7) Descripció de la gestió de les aigües pluvials, així com plànols en planta o projectes de 
les xarxes separatives d’aigües pluvials interiors amb detall dels seus punts de captació 
i quantificació de la superfície d’arreplega.

(8) Plànols de detall d’obres de connexió a les xarxes municipals i la resta de dispositius 
necessaris segons s’estableix en l’annex 2 de la present Ordenança.

(9) Dispositius  de  seguretat  adoptats  per  a  previndre  accidents  i  descàrregues  al 
clavegueram de productes  líquids  del  procés industrial  o  de l’exercici  de  l’activitat, 
incloent el pla d’emergència.

(10) Qualsevol altre document que en un moment donat puga considerar-se necessari o oportú 
per l’Ajuntament d’Onda..

Article 7. Autorització d’abocament

1. Titularitat. L’autorització de l’abocament la concedirà l’Ajuntament prèvia presentació de la 
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corresponent sol·licitud d’abocament. L'esmentada autorització s’atorgarà a nom de la persona 
física o jurídica que va sol·licitar l’autorització i per a l’activitat en les condicions indicades en 
l'esmentada sol·licitud.

2. Instrument d’intervenció ambiental. La concessió d’autoritzacions d’abocament a la xarxa 
de  clavegueram  estarà  condicionada  per la  comunicació  o  obtenció  de  l’instrument 
d’intervenció ambiental per a l’activitat que es tracte, excepte els casos determinats els articles 
6.2 i 6.3 en els quals es considerarà implícita. Per a això, els projectes d’instal·lació d’activitats 
en què existisca un procés de transformació industrial hauran d’incloure un estudi justificatiu de 
les  mesures  correctores  previstes  perquè  les  aigües  que  s'aboquen  al  clavegueram 
complisquen amb el que estableix aquesta Ordenança. 

3.  Dispensa  de  l’autorització  d’abocament.  En  els  supòsits  que  s’estableixen  en  els 
paràgrafs segon, tercer o quart de l’article tres de la present Ordenança no s’eximirà al titular de 
l’activitat de tramitar i obtindre resolució favorable de dispensa de l’autorització.

4. Exempcions. Es podran eximir d’obtindre autorització d’abocament a aquelles activitats que 
complisquen tots i cada un dels requisits següents:

 Disposa de servei de clavegueram.
 Es va a abastir d’aigua de subministrament municipal exclusivament.
 No es va a generar aigües residuals diferents de les assimilables a domèstiques.
 No es realitza cap procés que necessite de tractament previ mínim segons l’annex 5 de 
la present Ordenança.
 No es manipula, ni emmagatzema cap substància o producte que, en cas de vessament 
o  accident,  siga  susceptible  de  contaminar  els  cursos  d’aigua  o  incomplir  els  nivells  i  
paràmetres contaminants indicats en aquesta Ordenança.

Sobre aquests aspectes s’haurà de fer menció expressa en el corresponent projecte d’activitat, 
així com sol·licitar l’exempció de l’autorització per mitjà del format que s’adjunta en l'annex 1 
d'aquesta Ordenança.

5.  Iniciació  del  procediment.  El  procediment  per  a  obtindre  l’autorització  d’abocament 
s’iniciarà quan es presente en l’Ajuntament la corresponent sol·licitud que haurà de contindre 
totes  les  dades  requerides  en  l’article  6  segons  models  de  sol·licitud  i  declaració 
d’abocaments que s’estableixen en l’annex 1 de la present Ordenança. 

6.  Esmena.  Els serveis  tècnics  municipals  o  l'empresa  contractista comprovarà  si  la 
documentació és prou, coherent amb l’instrument d’intervenció ambiental de l’activitat per a 
la qual se sol·licita i si s’ajusta als requisits de la present Ordenança, en cas contrari es 
requerirà a la persona interessada perquè, en el termini d’entre deu i vint dies, esmene o 
complete, advertint-li que, si no ho fa, s’entendrà per desistit en la seua sol·licitud.

7.  Informe  sobre  la  sol·licitud  i  proposta  de  condicionat.  Transcorregut el  termini 
d’esmena, si és el cas, els serveis tècnics municipals  o l'empresa contractista emetran, en 
un termini de 30 dies, l'informe sobre la procedència de l’abocament sol·licitat, pronunciant-
se sobre el seu condicionat. Si de l’informe es desprén la improcedència de l’abocament, 
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l’Ajuntament denegarà l’autorització dictant una resolució motivada, amb audiència prèvia 
del/la sol·licitant, o bé requerirà a aquest/a perquè introduïsca les correccions oportunes en 
el termini màxim de 30 dies. Transcorregut el termini sense que el/la sol·licitant haja introduït 
les correccions requerides, l’Ajuntament denegarà l’autorització.

8. Resolució. L’Ajuntament dictarà una resolució expressa sobre les sol·licituds d’autorització 
d’abocament en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’inici del procediment. Aquest 
termini  quedarà suspés des que es requerisca a l’interessat/da l’esmena de deficiències o 
l’aportació  de  documents  fins  que  els  presente  en  l’Ajuntament.  Transcorregut el  termini 
assenyalat en el període anterior sense que s’haja dictat una resolució expressa, la sol·licitud 
s’entendrà desestimada per silenci administratiu sense perjuí de l’obligació de l’Ajuntament de 
resoldre d’acord amb el que disposa la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

9. Execució d’obres o instal·lacions. Si el condicionat de l’autorització comporta l’execució 
d’obres o instal·lacions, l’autorització no produirà plens efectes jurídics fins que l’Ajuntament 
aprove l’acta de reconeixement final favorable d’aquelles.

10. Vigència. L’autorització d’abocament tindrà un termini màxim de vigència de 5 anys en el 
cas  de  llicències  ambientals  i  de  4  en  autoritzacions  ambientals  integrades,  entenent-se 
renovades tàcitament  pels  mateixos  períodes temporals,  sempre que l’abocament  no siga 
causa d’incompliment de les normes exigibles en cada moment; en cas contrari, podran ser 
modificades o revocades d’acord amb el que estableixen els paràgrafs 11, 12 i 13 del present 
article.  A  l’efecte  de  renovació,  6  mesos  abans  de  finalitzar  el  termini,  els  titulars 
d’autoritzacions  d’abocament  d’aigües  industrials  queden  obligats  a  justificar  procés, 
tractament, volum i qualitat de les aigües, mitjançant la presentació de certificats emesos per 
una entitat col·laboradora de l’Administració Hidràulica legalment acreditada, segons l’Ordre 
Ministerial MAM/985/2006 (d’ara en avant Entitat Col·laboradora).

11. Revisió de les autoritzacions. Sense perjuí del que estableixen els paràgrafs anteriors, és 
obligació  del  titular  de  l’autorització  d’abocament  comunicar  a  l’Ajuntament  qualsevol 
circumstància que implique una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de 
l’abocament  i/o  la  seua  gestió,  procedint-se  a  la  revisió  de  les  autoritzacions  concedides 
sempre que es done alguna de les circumstàncies següents:

a)  Quan es  produïsquen  canvis  o modificacions  en el  procés industrial  o  en l’exercici  de 
l’activitat  que suposen  modificacions  en el  cabal  o característiques fisicoquímiques  de les 
aigües abocades en un 15%.

b) Quan es modifiquen els límits d’abocament de la present Ordenança.

c) Quan es produïsquen modificacions en els plantejaments de seguretat.

d) Quan s’hagen alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu 
atorgament,  o  quan  s’hagen  sobrevingut  altres  que  justificaren  la  denegació  de  les 
autoritzacions o el seu atorgament en condicions distintes.
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e) Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte al total tractat pel sistema 
de clavegueram siga significativa i dificulte el tractament en les condicions adequades.

Mitjançant  una  resolució  motivada  i  amb  audiència  prèvia  a  la  persona  interessada, 
l’Ajuntament  acordarà la  modificació  del  condicionat  de l’autorització  que resulte adequat  i 
pertinent  a conseqüència  de la  revisió practicada d’acord amb el  que estableix  el  present 
apartat.

La revisió de l’autorització no donarà lloc a indemnització.

12.  Control  de  les  autoritzacions  d’abocament.  Amb  independència  dels  autocontrols 
impostos en el condicionat de l’autorització, l’Ajuntament a través dels seus serveis tècnics o 
l'empresa en qui delegue podrà efectuar quantes anàlisi, inspeccions i comprovacions crega 
oportú a fi de comprovar el compliment de l’autorització d’abocament.

13.  Normes d’actuació.  Comprovada  l’existència  d’un  abocament  no autoritzat  o  que no 
complisca les condicions de l’autorització, l’Ajuntament podrà iniciar les següents actuacions i 
procediments:

a) Requerir al/la titular de l’activitat perquè procedisca en el termini màxim d’un mes a sol·licitar  
la  corresponent  autorització  establint,  si  és  el  cas,  les  mesures  cautelars  en  un  termini  
determinat. 

b) Incoar un procediment sancionador.

c) Iniciar un procediment de revocació de l’autorització d’abocament, quan l’haguera, en els 
casos d’incompliment d’alguna de les seues condicions.

d) Quan l’autorització d’abocament s’haguera inclòs en l’autorització ambiental integrada, a què 
es refereix la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, 
l’Ajuntament comunicarà a la Comunitat Autònoma, a l’efecte del seu compliment, la revocació 
mitjançant un informe preceptiu i vinculant.

14.  Revocació  de  les  autoritzacions  d’abocament.  Sense que  això  genere  cap  dret 
d’indemnització, i previ requeriment al/la titular perquè adeqüe l’abocament a les condicions 
sota  les  quals  li  va  ser  atorgada  l’autorització  i  no  atés  aquell  en  el  termini  concedit, 
l’Ajuntament podrà acordar la revocació de l’autorització d’abocament mitjançant una resolució 
motivada en els supòsits següents:

a) Per revocació de l’instrument d’intervenció ambiental que permeta l’exercici de l’activitat.

b)  Per  incompliment  de les  condicions  establides  en  aquesta  Ordenança  o  amb caràcter 
general, o de les fixades amb caràcter particular en la corresponent autorització d’abocament.

c) Com a mesura aparellada a una sanció imposada de conformitat amb les previsions del 
capítol
9 d’aquesta Ordenança.
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d)  Per  incompliment  dels  requeriments  efectuats  per  a  l’adequació  de  l’abocament  a  les 
condicions establides.
e) A instància de l’Administració Ambiental quan concórrega una causa legal que justifique la 
revocació.

En tot cas, la revocació de l’autorització d’abocament es resoldrà amb audiència prèvia de la 
persona interessada.

15. Legalització d’abocaments.  A l’efecte del que disposa el paràgraf 14.b d'aquest article 
l’Ajuntament  requerirà  al  titular  de  l’abocament  perquè  formule  sol·licitud  d’autorització 
d’abocament d’acord amb el que estableix el present article, en el termini d’un mes. Si fóra 
necessari  adoptar  mesures  cautelars,  el  requeriment  ho  serà  també  per  a  la  realització 
d’aquestes en un termini determinat en cada cas. En cas que el titular no atenga el requeriment 
per a sol·licitar l’autorització o per a realitzar les mesures cautelars imposades, l’Ajuntament 
acordarà sense més tràmit l’arxiu de les actuacions per a la legalització de l’abocament, sense 
perjuí d’iniciar el corresponent expedient sancionador.

16.  Supòsits  de  suspensió  d’activitats  que  originen  abocaments  no  autoritzats. 
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seues competències i amb un informe previ dels serveis tècnics 
municipals i audiència a la persona interessada, podrà ordenar la suspensió de les activitats 
que donen origen a abocaments no autoritzats, de no estimar procedent adoptar mesures més 
precises  per  a  la  seua  correcció,  que  seran  per  compte  del/la  titular,  sense  perjuí  de  la 
responsabilitat civil, penal o administrativa en què hagueren pogut incórrer els causants dels 
abocaments.

TÍTOL II: CONDICIONS DELS ABOCAMENTS

CAPÍTOL III: ABOCAMENTS PROHIBITS I TOLERATS. LIMITACIONS

Article 8. Abocaments prohibits

1. Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram els 
productes següents:

a) Abocament directament o indirectament de substàncies que puguen produir gasos o vapors 
en l’atmosfera del clavegueram amb concentracions superiors a:

Substància Concentració

Amoníac 100 p.p.m.

Brom 1 p.p.m.

Cianur d’hidrogen 5 p.p.m.
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Clor 1 p.p.m.

Diòxid de sofre 10 p.p.m.

Diòxid de carboni 5000 p.p.m.

Monòxid de carboni 100 p.p.m.

Sulfur d’hidrogen 10 p.p.m.

b)  Matèries  sòlides  o  viscoses  en  quantitats  o  dimensions  que,  per  elles  mateixes  o  en 
interacció amb altres produïsquen obstruccions que dificulten el seu funcionament o els treballs 
de la seua conservació o del seu manteniment.
c) Dissolvents o líquids orgànics que no es poden mesclar en aigua.
d)  Combustibles  o  inflamables  com  gasolina,  nafta,  gasoil,  petroli,  benzé,  tolué,  xilens  o 
semblants.
e) Abocaments de greixos o olis minerals, sintètics, animals o vegetals.
f)  Substàncies sòlides potencialment perilloses com carbur càlcic,  bromats, clorats, hidrurs, 
perclorats, peròxids, etc.
g)  Gasos  o  vapors  combustibles  inflamables,  explosius  o  tòxics  o  procedents  de  motors 
d’explosió o combustió.
h) Matèries que per raó de la seua naturalesa, propietat i quantitat ja siga per elles mateixes o  
per interacció amb altres, originen o puguen originar:

-Algun tipus de molèstia pública.
-La formació de mescles inflamables o explosives amb l’aire.
-La  creació  d’atmosferes  molestes,  insalubres,  tòxiques  o  perilloses  que  impedisquen  o 
dificulten el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament 
de les instal·lacions públiques de sanejament.
i)  Matèries  que puguen,  per  elles soles  o al  reaccionar  amb altres,  originar  processos de 
deteriorament a la xarxa de clavegueram.
j) Matèries de caràcter radioactiu en qualsevol de les seues formes.
k) Residus industrials o comercials que per les seues característiques tòxiques o perilloses 
requerisquen un tractament específic i/o un control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
l)  No  s’admetran  efluents  de  dilaceració  procedents  d’equips  de  trituració  domèstics  o 
industrials de compostos orgànics.
m) No es permetran les aigües de dilució.
n) Abocaments concentrats de processos de galvanitzat o àcids concentrats de tractament de 
metalls.
o) Aigües residuals amb matèries colorants o odorants que per la seua coloració o olor puguen 
causar alerta social, siguen o no eliminables pels sistemes de depuració.
p)  Fàrmacs,  medicaments  i  drogues,  així  com  els  residus  sanitaris definits  pel  Decret 
240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Regulador 
de la Gestió dels Residus Sanitaris, desenvolupat per l’Ordre de 14 de juliol de 1997 de la 
Conselleria de Medi Ambient.
q) Residus procedents d’explotacions pecuàries, agrícoles i ramaderes.
r) Caldos o líquids residuals procedents de tractaments fitosanitaris o del control de plagues en 
salut pública.
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s) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat de risc.
t)  Residus procedents de sistemes de tractament previ  o de tractament d’aigües residuals, 
siguen quines siguen les seues característiques.
u) Amb caràcter general queda prohibit l’abocament de qualsevol residu líquid, semilíquid o 
sòlid.

Article 9. Abocaments tolerats

1.  Sense  que  haja  d’entendre’s  com  una  relació  de  caràcter  limitador,  es  permetran  els 
abocaments  que  continguen,  com  a  màxim,  les  característiques  o  concentracions  que 
s’estableixen en la taula d’aquest article, segons els tipus que es defineixen en l’Annex 3 de la 
present Ordenança.

2. Aquestes limitacions s’han establit en atenció a:

a) La capacitat del sistema de sanejament municipal.

b) El compliment dels límits d’abocament segons estableix la Directiva 91/271/CEE del Consell, 
de 21 de maig de 1991, relativa al tractament de les aigües residuals urbanes.

c) Reial Decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de la 
política d’aigües.

d)  Reial  Decret  1310/90,  de  29  d’octubre,  pel  qual  es  regula  la  utilització  dels  fangs  de 
depuració en el sector agrari.

e) I,  al  compliment de l’autorització d’abocament que, l’Ajuntament d’Onda  o la comunitat 
d’usuaris d’abocament a què pertanga, com titular d'aquesta, dispose per a la realització de 
l’abocament directe al Domini Públic Hidràulic.

3.  Valors  límits  d’emissió  per  a substàncies  i  paràmetres tractables  en l’estació  municipal 
depuradora d’aigües residuals:

TAULA 1

Paràmetre
Valor límit d’emissió

Unitats
Tipus A Tipus B

pH 5.5 – 9 5.5 – 9 u. de pH

Conductivitat a 25ºC 3000 5000 µS/cm

Temperatura 40 50 ºC

Matèria en suspensió 500 1000 mg/l

Matèria  sedimentària  a  60 
min.

15 20
ml/l
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DQO 1000 1500 mg/l

DBO5 500 1000 mg/l

Olis i greixos 100 150 mg/l

Nitrogen amoniacal (N-NH4) 20 85 mg/l

Fòsfor total 15 50 mg/l

Sulfurs 2 5 mg/l

4.Valores  límit  d’emissió  per  a  substàncies  difícilment  tractables  en  l’estació  municipal 
depuradora d’aigües residuals:

TAULA II

Paràmetre
Valor límit d’emissió

Unitats
Tipus A Tipus B

Toxicitat 15 30 U.T.

Color Inapreciable 
a  dilució 
1:40

Inapreciable 
a dilució 1:40

No aplicable

Detergents 6 10 mg/l

Clorurs 800 800 mg/l

Sulfits 2 2 mg/l

Sulfats 1000 1000 mg/l

Alumini total 10 20 mg/l

Bari total 10 20 mg/l

Bor total 3 3 mg/l

Estany total 5 10 mg/l

Ferro total 5 10 mg/l

Manganés total 5 10 mg/l

Fenols totals 2 2 mg/l

5.Valors límit d’emissió per a substàncies perilloses:

TAULA III
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Paràmetre
Valor límit d’emissió

Unitats
Tipus A Tipus B

Pesticides 0.1 0.5 mg/l

Hidrocarburs halogenats 1 2 mg/l

Arsènic total 1 1 mg/l

Cadmi total 0.5 0.5 mg/l

Coure total 1 3 mg/l

Crom III total 2 2 mg/l

Crom VI 0.5 0.5 mg/l

Crom total 3 3 mg/l

Mercuri total 0.01 0.05 mg/l

Níquel total 5 10 mg/l

Plom total 0.5 1 mg/l

Seleni total 0.5 1 mg/l

Zinc total 5 10 mg/l

Cianurs 0.5 0.5 mg/l

Fluorurs 12 15 mg/l

Σ de metalls: Al + Cr + Cu + 
Ni + Zn

15 15
mg/l

6. La metodologia analítica a utilitzar en els assajos a realitzar per a determinar el compliment 
dels  límits  d’emissió  seran  els  que  s’estableixen  en  l’Ordre  MAM/3207/2006,  de  25  de 
setembre,  per  la  qual  s’aprova  la  instrucció  tècnica  complementària  MMA-EECC-1/06, 
determinacions químiques i microbiològiques per a l’anàlisi de les aigües i en un laboratori 
acreditat com a entitat col·laboradora i si no n’hi ha d’acord amb els Standard methods for the  
examination of water and waste water en la seua última edició. 

7.  La  toxicitat  es  determinarà  sobre  la  mostra  bruta  d’aigua  residual,  en  absència  de 
neutralització  prèvia,  per  mitjà  del  bioassaig  d’inhibició  de  la  luminescència  Vibrio  fischeri 
(abans  Photobacterium phosphoreum) o el  bioassaig d’inhibició de la mobilitat  en  Daphnia 
magna.

8. En els condicionats de les autoritzacions d’abocament es podran imposar condicions més 
restrictives a les que es defineixen en el present article per raons justificades, que hauran de 
constar en l’expedient d’autorització.

9. Així mateix, si qualsevol indústria aboca valors o substàncies que es consideren perjudicials i 
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no han sigut indicats en les relacions dels articles precedents, podran limitar-se en la mesura 
que així ho estimen els tècnics municipals de l’Ajuntament d’Onda.

10.  Únicament  serà  possible  l’admissió  d’abocaments  amb concentracions  superiors  a  les 
establides  en  les  taules  I  i  II  del  present  article,  sempre  que  s’acredite  i  es  justifique 
degudament que s’estan utilitzant les millors tècniques disponibles, econòmicament viables, 
quant a tractament de l’abocament i que no es poden produir molèsties ni efectes perjudicials  
en els sistemes de sanejament d’aigües residuals, ni impedir la consecució dels objectius de 
qualitat consignats per a les aigües residuals depurades o regenerades i els residus produïts en 
les estacions depuradores municipals, havent de comptar en tot cas amb el vistiplau de l’entitat 
gestora de l’estació depuradora qui  fixaria  els nous límits,  així  com els  terminis de revisió 
d'aquests.

11. La relació de característiques o concentracions expressades en les taules anteriors, queden 
subjectes  a  modificacions  quan  així  ho  estimen  oportú  i  necessari  els  tècnics/tècniques 
municipals de l’Ajuntament d’Onda i amb l’aprovació prèvia d'aquestes per la Corporació Local.

Article 10. Limitacions de cabal

Els cabals punta abocaments no podran excedir el sèxtuple en un interval de quinze minuts, o 
el   quàdruple  en  1  hora,  del  cabal  mitjà  diari  consignat  en  la  sol·licitud  d’abocament.  
L’Ajuntament podrà limitar el cabal màxim a valors inferiors en funció del clavegueram a què 
s’aboque. Aquesta limitació vindrà indicada en la corresponent autorització d’abocament.

Article 11. Abocament mitjançant vehicles cisterna

1. L’objecte del present és regularitzar tots aquells abocaments biodegradables realitzats en les 
Estacions  Depuradores  d’Aigües  Residuals  mitjançant  camions  cisterna  o  semblants, 
procedents  de  neteja  de  xarxes  de  clavegueram  municipals,  fosses  sèptiques  i/o  basses 
d’acumulació d’aquestes, que pel seu disseny o emplaçament no estan connectades a la xarxa 
general de clavegueram i, per tant, per a la seua eliminació siga necessària l’evacuació per 
mitjà de camions cisterna o semblants.

2.  La  finalitat  és  protegir  els  sistemes  de  depuració  d’aigües  residuals,  de  l’entrada  de 
càrregues contaminants superiors a la seua capacitat de tractament, que no siguen tractables o 
que tinguen un efecte perjudicial per a aquests sistemes.

3. Per a la realització d’abocaments en les instal·lacions de tractament d’aigües residuals a 
través  de  vehicles  cisterna  serà  necessari  que,  sense  perjuí  dels  permisos  exigibles  de 
conformitat amb la legislació sectorial aplicable, el/la titular de l’abocament obtinga autorització 
atorgada  per  l’Ajuntament  d’acord  amb  el  procediment  descrit  en  l’article  7  d’aquesta 
Ordenança.

4. Així mateix, l’abocament que haja de realitzar-se per mitjà de vehicles cisterna haurà de 
respectar les prohibicions i limitacions establides en els articles 8 i 9 de la present Ordenança.
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5.  No  obstant,  el  que  estableix  l’apartat  anterior,  els  abocaments  procedents  de  fosses 
sèptiques d’origen sanitari o de les neteges dels sistemes públics de clavegueram, realitzats 
mitjançant camions cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions quant als paràmetres: DQO, 
DBO, matèria en suspensió, sulfits i sulfurs, sempre que siga acreditada adequadament la seua 
procedència.

6.  A  pesar  del  que  estableix  el  paràgraf  anterior,  l’autorització  estarà  condicionada  al 
compliment  d’uns  requisits  mínims  de  les  característiques  de  les  aigües  residuals, 
encaminades en tot cas a la no pertorbació dels sistemes de depuració d’aigües residuals i al  
compliment dels requisits de qualitat de l’aigua depurada exigibles en cada moment, comptant 
en tots els casos amb el vistiplau del/la cap de Planta i de l’Entitat de Sanejament d’Aigües  
Residuals de la Comunitat Valenciana, si escau.

7. Així, en relació amb el paràgraf anterior, les condicions especificades en el present article 
estaran subjectes a modificacions proposades pels tècnics/tècniques encarregats o per l'entitat 
gestora  de  la  planta  depuradora  quan  així  ho  estimen  necessari  per  a  aconseguir  un 
funcionament correcte de la planta i acordades per l’Ajuntament d’Onda.

CAPÍTOL IV: INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT PREVI

Article 12. Condicions

1. En aquells abocaments que precisen de la realització d’obres o instal·lacions de tractament 
previ per a complir amb els requisits indicats en la present Ordenança es presentarà junt amb la 
declaració d’abocament, el corresponent projecte redactat pel tècnic/a competent, en el que 
s’acredite  que  les  instal·lacions  projectades  són  suficients  i  adequades  perquè  les  aigües 
residuals, una vegada tractades, complisquen amb els valors límit d’emissió.

2.  Totes  les  despeses  ocasionades  per  la  construcció,  explotació  i  manteniment  de  les 
instal·lacions de tractament previ aniran a càrrec dels usuaris. Al seu torn, l’Ajuntament d’Onda 
tindrà accés a aquestes instal·lacions en tot moment, així com a totes aquelles dades i resultats 
obtinguts que crega oportuns.

3. L'annex 5, estableix una relació de tractaments previs segons el tipus d’indústria, sense ser 
aquesta exhaustiva ni excloent. Les indústries no incloses en la relació, hauran de proposar el 
tractament  adequat,  sense  perjuí  del  que  indiquen  els  serveis  tècnics  municipals  de 
l’Ajuntament d’Onda.

4. Una vegada executades les obres o instal·lacions de depuració s’haurà d’acompanyar, junt 
amb el certificat final d’instal·lacions, un informe d’assaig analític, realitzat per un laboratori 
acreditat  com a entitat  col·laboradora  de l’administració  hidràulica,  en el  qual  s’acredite  el 
compliment dels valors límit d’emissió per a cada un dels paràmetres autoritzats.

5.  En  aquelles  instal·lacions  amb grans  fluctuacions  de  cabal  i  que  siguen  potencialment 
contaminants,  així  com  en  aquelles  que  es  precisen  instal·lacions  de  tractaments  previs, 
s’haurà de disposar d’un aforament del cabal abocament, aquest podrà ser del tipus que es 
descriu en l’arqueta de registre tipus B de l’annex 2 de la present Ordenança o qualsevol millor 
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tecnologia disponible per a tal fi, així mateix, hauran de realitzar un autocontrol periòdic de les 
característiques qualitatives i quantitatives de l’abocament mitjançant una entitat col·laboradora 
dels paràmetres i en la periodicitat que finalment es fixen en el condicionat de l’autorització 
d’abocament.

CAPÍTOL V: DESCÀRREGUES ACCIDENTALS

Article 13. Situació d’emergència

1. S’entén que hi ha una situació d’emergència quan es done alguna de les circumstàncies 
següents:

a) En els casos d’un abocament o vessament fortuït que per les seues característiques puguen 
donar lloc a un incompliment dels valors límits d’emissió autoritzats o que puguen donar lloc a 
episodis de contaminació i/o riscos per a les persones, el medi i/o el sistema de clavegueram.

b) Aquelles que, per motius aliens al funcionament correcte de les instal·lacions de l’usuari de la 
xarxa de clavegueram, es produïsca una descàrrega perillosa d’abocaments líquids, sòlids o 
gasosos a la  xarxa de clavegueram o que esta es produïsca al  medi,  a  la  via  pública  o 
establiments limítrofs.

c) Quan s’aboquen a la xarxa cabals que excedisquen del doble del màxim autoritzat.

2.  Davant  d’una situació  d’emergència,  el  titular  de l’abocament  queda obligat  a posar en 
pràctica,  d'immediat,  les  actuacions  i  mesures  necessàries  perquè  els  danys  que  es 
produïsquen siguen mínims, preservant en tot cas la vida i integritat de les persones, així com 
els béns de tercers, la xarxa de clavegueram i/o xarxa de pluvials i l’entorn natural.

3. Així mateix, davant d’una situació d’emergència, el/la responsable de l’abocament haurà de 
notificar  immediatament  aquesta  eventualitat  a  l’estació  depuradora  d’aigües  residuals 
municipal immediatament i, en un termini inferior a 7 dies, haurà de remetre un informe detallat 
d’allò que ha succeït als serveis tècnics de l’Ajuntament. L'esmentat informe ha de figurar, com 
a mínim, les dades següents:

a) Nom, identificació i ubicació de l’empresa.
b) Cabal i matèries abocades.
c) Causa de l’accident, hora i duració.
d) Mesures immediates adoptades i mitjans emprats per l’usuari/a.
e) Hora i forma en què es va comunicar a l’estació depuradora.
f)  Proposta  de mesures  correctores  a  adoptar  en previsió  que es  produïsquen situacions 
semblants.
g) Totes aquelles altres dades i precisions que permeten una correcta interpretació de l’incident 
i una adequada valoració de les seues conseqüències. 
 
4.  Totes  les  despeses  ocasionades  per  una  descàrrega  accidental  aniran  a  càrrec  del 
responsable de l’abocament.
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5. En el cas que els serveis tècnics municipals  estimaren que no s’han pres, ni es van a 
prendre  per  part  de  l’usuari/a,  les  mesures  immediates  necessàries,  l’Ajuntament  podrà 
executar-les subsidiàriament, si així es considera oportú.

TÍTOL III: CONTROL D’ABOCAMENTS

CAPÍTOL VI: CONTROL D’ABOCAMENTS

Article 14. Pla municipal de control d’abocaments

1.  L’Ajuntament  o  empresa en qui  delegue  exercirà  el  control  sobre  les  aigües  residuals 
abocades i circulants per la xarxa de clavegueram municipal, mitjançant el Pla municipal de 
Control d’Abocaments a fi de:

a)  Conéixer  la  quantitat  i  qualitat  de  les  aigües  residuals  que  circulen  per  la  xarxa  de 
clavegueram municipal i preservar les instal·lacions municipals de sanejament.

b) Determinar els orígens dels abocaments contaminants.

c) Adoptar les mesures correctores contra l’abocament d’aigües residuals no autoritzades, que 
incomplisquen el condicionat de l’autorització o les prescripcions d’aquesta Ordenança.

d)  Conéixer  el  grau  de  compliment  de  la  present  Ordenança,  així  com  complir  amb  el 
condicionat de l’autorització d’abocament al domini públic hidràulic de la qual l’Ajuntament és 
titular. 

Article 15. Inspecció i vigilància

1. L’Ajuntament,  a través dels seus serveis tècnics o empresa contractista, podrà efectuar 
quantes inspeccions i comprovacions crega oportunes a fi de:

a) Determinar el compliment dels valors límit d’emissió.
b) Comprovació de les instal·lacions de tractament, evacuació i control de l’abocament.
c) Comprovació del sistema d’abastiment d’aigües i les activitats contaminants d'aquestes.
d) Verificar les condicions establides en l’autorització d’abocament.
e) Verificar el compliment d’aquelles obligacions imposades en aquesta Ordenança.

2. Les inspeccions de les instal·lacions d’abocament podran ser realitzades per l’Ajuntament 
d’Onda quan ho estime oportú i sense previ avís.

3. El/la responsable o titular haurà de facilitar l’accés així com aquelles dades relacionades amb 
l’abocament que s’estimen oportuns, i  permetrà la utilització dels  mitjans d’autocontrol  que 
dispose per a revisar els seus abocaments.
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4. Així mateix, el responsable o titular de l’activitat haurà d’informar el personal d'inspecció dels 
possibles riscos laborals existents en les instal·lacions a visitar, havent de procedir pels seus 
propis  mitjans  a  l’obertura  de  les  arquetes  de  control  i  instal·lacions  que  es  precisara 
inspeccionar.

5. Al finalitzar la inspecció s’alçarà una acta, indicant les funcions realitzades, la data i hora, i 
les  condicions  de  treball  en  l’activitat.  Es  firmarà  per  l’inspector/a  i  pel  representant  o 
responsable  de  l’abocament,  fent  constar  les  observacions  que  estimen oportunes.  En  el 
supòsit de negativa per part d’aquest últim a la firma de l’acta, el personal tècnic i inspector farà 
constar tal extracte a l'acta a l’efecte d’incórrer en possible responsabilitat civil, administrativa o 
penal.

Article 16. Procediment de presa de mostres

1. Les actuacions de presa de mostres i anàlisi a fi de determinar el compliment dels valors límit 
d’emissió,  en  els  resultats  del  qual  haja  de fonamentar-se  alguna  actuació  administrativa, 
hauran de respectar  les  garanties  procedimentals  que assisteixen  als/les  responsables  de 
l’abocament, tal com es cita a continuació:

a) El personal encarregat de realitzar la presa de mostres s’identificarà davant del/la titular de 
l’abocament, o de la persona que actue en la seua representació, sense que per a tindre tal  
consideració  s’exigisca  més  requisit  que  posseir  relació  laboral  amb l’activitat  causant  de 
l’abocament.

b) La presa de mostres es realitzarà en presència de l'esmentada persona, a qui d’ara en avant 
se citarà com el representant. En cas de negativa a estar present durant totes o algunes de les 
operacions, es farà constar en l’acta.

c) La presa de mostra es realitzarà en l’arqueta de control o registre abans de la connexió en el 
clavegueram.  En  cas  de  no  disposar  d’aquesta,  la  mostra  es  prendrà  en  el  punt  que 
l’inspector/a considere més adequat. En qualsevol cas es farà constar en l’acta el punt de presa 
de mostres.

d) La mostra es dividirà en dos fraccions en recipients adequats que es precintaran i retolaran,  
de manera que siga possible la seua identificació inequívoca i la detecció de manipulacions 
indegudes.

e) Una de les mostres quedarà en poder de l’inspector/a per al seu trasllat al laboratori i l’altra 
s’oferirà  al  representant  perquè  aquest,  si  ho  considera  oportú,  realitze  una  anàlisi 
contradictòria.

f) En qualsevol cas, el laboratori a recórrer haurà d’estar acreditat per ENAC i disposar del títol 
d’Empresa  Col·laboradora  de  l’Administració  Hidràulica  segons  estableix  en  Ordre 
MAM/985/2006, de 23 de març, per la qual es desenvolupa el règim jurídic  de les  entitats 
col·laboradores de l’administració hidràulica en matèria de control i vigilància de qualitat de les 
aigües i de gestió dels abocaments al domini públic hidràulic. Així mateix, els paràmetres a 
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analitzar hauran d’estar previstos en l’abast de l’acreditació.

g) S’alçarà acta de les actuacions, on es farà constar:

• La identificació de les persones presents en el procés.
• La identificació del laboratori que efectuarà les anàlisi de la fracció principal, a fi que si 

ho desitja, el/la titular de l’abocament o el seu representant puga estar present en el 
moment del desprecintat dels recipients.

• El o els paràmetres que es vagen a analitzar.
• La  negativa  per  part  del/la  titular  de  l’abocament  a  rebre  la  seua  fracció,  si  així 

ocorreguera.
• Les  observacions  i  incidències  del  procés  de  presa,  manifestades  per  part  de 

l’Ajuntament.
• Les  observacions  i  incidències  del  procés  de  presa,  manifestades  per  part  del/la 

representant.  En cas de voler fer ús d’aquest dret, haurà de firmar necessàriament 
l’acta.

h) S’invitarà al representant firmar l’acta. La firma de l’acta no implica l’acceptació dels termes 
que en ella  es contemplen,  però serà necessària  per  a poder  fer  constar  observacions o 
al·legacions en aquesta. La negativa a firmar es farà costar en cas de produir-se.

i) S’entregarà una còpia de l’acta al representant. La negativa a rebre-la es farà constar en cas 
de produir-se.

j)  Junt  amb  la  còpia  de  l’acta  s’entregarà  un  model  de  full  de  seguiment  de  la  fracció 
contradictòria, així com les instruccions per a procedir, per al cas que el/la titular de l’abocament 
desitge realitzar la seua anàlisi contradictòria.

k) La fracció principal serà portada al laboratori indicat en l’acta, dins de les 24 hores següents 
a la seua presa.

l) El laboratori omplirà i segellarà el full de seguiment de la fracció principal, fent constar:

• La data i hora d’entrega.
• L’estat dels precintes.
• El codi d’identificació de la fracció.
• El codi que el laboratori li assigne internament.
• Si l’estat general es considera correcte, o hi ha alguna circumstància que invalide els 

resultats que es puguen obtindre.
• Quantes altres observacions resulten oportunes.

m) Una còpia del full de seguiment omplida, serà tornada a l’Ajuntament per a la seua inclusió 
en l’expedient administratiu.

n) El/la titular de l’abocament o el seu representant, degudament identificat, podrà estar present 
en el moment de procedir al desprecintat de la fracció principal, podent fer constar per escrit 
qualsevol  anomalia  relacionada  amb  l’estat  d’aquesta.  En  cas  de  ser  així,  el  laboratori 
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conservarà una còpia de les manifestacions i la remetrà a l’Ajuntament, junt amb els resultats 
de les anàlisi efectuades.

o) Amb l’exemplar de l’acta i l’informe dels resultats del laboratori, l’Ajuntament obrirà si és 
procedent l’oportú expedient administratiu.

2.  El/la  titular  de  l’abocament  podrà  analitzar  la  seua  fracció,  a  fi  d’obtindre  resultats 
contradictoris dels de la fracció principal. La validesa dels resultats de l’anàlisi contradictòria 
quedaran condicionats que:

a)  Les  anàlisis  hauran  de  ser  efectuades  per  un  laboratori  acreditat  com  a  entitat 
col·laboradora,  igual  que la  mostra principal,  que la  sotmetrà,  com a mínim,  als  mateixos 
assajos analítics que s’indiquen en l’acta de presa de mostres.

b) El laboratori haurà d’omplir el full de seguiment de la fracció contradictòria i fer constar en 
ella:

• La data i hora de recepció, que no podrà ser superior a 24 hores des de la presa de 
mostres. 

• L’estat del precinte de l’envàs, que no podrà haver sigut manipulat.
• El codi d’identificació de la fracció, que haurà de ser perfectament llegible i haurà de 

coincidir amb l’assignat a la fracció contradictòria. 
• Si l’estat general es considera correcte o hi ha alguna circumstància que invalide els 

resultats que puguen obtindre’s i quantes altres observacions resulten oportunes.

c) L’informe de resultats de l’anàlisi i el full de seguiment omplit hauran de ser presentats en 
l’Ajuntament en un termini màxim de 21 dies a comptar des de la data de la presa de mostres.  
La no presentació dins d’aquest termini de temps suposarà la renúncia a emprar la fracció 
contradictòria com prova dins del procés administratiu.

d)  Donada  la  brevetat  dels  terminis  que  imposen  la  caducitat  de  les  mostres,  no  serà 
admissible l’entrega de l’informe de resultats de l’anàlisi contradictòria i el seu full de seguiment 
en llocs diferents al registre d’entrada del propi Ajuntament, encara que tals llocs puguen ser 
vàlids per a la presentació de documentació, segons la vigent Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

e) L’incompliment total o parcial, o el compliment irregular de qualsevol d’aquests requisits, 
anul·larà el valor dels resultats contradictoris que puguen obtindre’s. 

f)  Les despeses corresponents  a l’anàlisi  contradictòria  correran per  compte del  titular  de 
l’abocament. Es consideraran com a normals diferències de fins a un 10% entre els resultats 
obtinguts en les analítiques de les fraccions principal i contradictòria. Dins d’eixe marge, les 
diferències s’interpretaran sempre a favor del/la titular de l’abocament.  Superat eixe marge 
admissible es prendran com certs els resultats de la fracció principal.

Article 17. Cost de la presa de mostres i analítiques
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Les  despeses  de  les  preses  de  mostres  i  analítiques,  efectuades  per  l’Ajuntament  als 
abocaments d’una activitat, podran ser reclamats al/la titular de l’abocament quan les anàlisi  
donen  com  resultat  que  l’abocament  supera  algun  dels  límits  màxims  de  contaminació 
admesos en aquesta Ordenança.

TÍTOL IV: RÈGIM DISCIPLINARI

CAPÍTOL VII: NORMES GENERALS

Article 18. Potestat sancionadora

La competència per a la imposició de les sancions previstes en el capítol 9 de la present 
Ordenança correspon a l’alcalde de l’Ajuntament d’Onda o persona en qui delegue d’acord amb 
la legislació local.

Article 19. Subjecte responsable

La comissió dels supòsits de fet previstos en el capítol 8 de la present Ordenança constitueixen 
infraccions  administratives,  sense  perjuí  de  la  corresponent  responsabilitat  civil  i/o  penal, 
imputables a les persones físiques o jurídiques titulars de l’activitat causant de la infracció i 
seran sancionables d’acord amb el que disposa el capítol 9.

Article 20. Obligacions de l’usuari/a

Són obligacions inherents a la condició d’usuari/a de la xarxa de clavegueram, en el marc del 
que disposa l’article 2 de la present Ordenança les següents:

a) Sol·licitar i obtindre prèviament a l’exercici de l’abocament la corresponent autorització.

b) Notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació en el procés industrial o l’exercici de l’activitat 
conforme a l’article 7. En el supòsit que tals modificacions siguen considerades pels/les tècnics 
municipals  com  una  modificació  substancial  de  l’activitat,  s’haurà  de   tramitar  novament 
l’instrument d’intervenció ambiental que corresponga, per a la concessió de la nova autorització 
d’abocament. 

c) Notificar a l’Ajuntament d’Onda el canvi de titularitat de l’emissió d’abocaments previ a la 
modificació de l’autorització d’abocament. 

d) Comunicar a l’E.D.A.R. i a l’Ajuntament la incursió en  una  situació  d’emergència  a  què es 
refereix  l’article 13.

e) Sense perjuí de la sanció que en cada cas procedisca i en el supòsit que per l’Ajuntament 
així  ho considerara,  l’infractor  haurà de reparar el  dany causat.  La reparació tindrà com a 
objecte la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la infracció.
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CAPÍTOL VIII: INFRACCIONS

Article 21. Infraccions

La  inobservança  o  vulneració  de  les  prescripcions  contingudes  en  la  present  Ordenança, 
constitueixen infracció administrativa i seran sancionades d’acord amb el que disposen les 
disposicions següents.

Article 22. Classificació de les infraccions

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 23. Infraccions lleus

Són lleus:

a)  Produir  danys  a  la  xarxa  de  clavegueram  i/o  tercers  per  valor  de  fins  a  300,51€  per 
incompliment del que estableix la present Ordenança.

b) No facilitar la documentació necessària prevista en la present Ordenança.

c) Les vulneracions o inobservança d’aquesta norma que no es troben tipificades com a faltes 
greus o molt greus.

d) L’incompliment del condicionat de l’autorització d’abocament.

Article 24. Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) Realitzar abocaments sobrepassant els límits definits en l’autorització d’abocament.

b)  Falsejar,  per  acció  o  omissió,  en  la  documentació  necessària  prevista  en  la  present 
Ordenança.

c) Dificultar les funcions de vigilància, control i inspecció dels serveis tècnics de l’Ajuntament 
d’Onda o empresa contractista.

d) No comunicar una situació d’emergència de les definides en l’article 13.

e) No comunicar ni obtindre autorització administrativa per a realitzar els canvis de procés o 
qualitat d’abocaments conforme a l’article 7.

f) El no corregir les deficiències observades i que hagen donat lloc a una sanció prèvia de les 
considerades greus.
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g) L’omissió de dades, l’ocultació d’informes i l’impediment a l’exercici de la facultat inspectora 
dels  serveis  tècnics  municipals,  que  tinguen  com a  objecte  induir  a  confusió  o  reduir  la 
transcendència de riscos per a les persones, el medi ambient o l’E.D.A.R.

h) Produir danys a la xarxa de clavegueram i/o tercers per valor de més de 300,21€ i menys de 
1202,02 € per incompliment del que estableix la present Ordenança.

i) Incompliment de les condicions o característiques manifestades a l’Ajuntament d’Onda i que 
van servir de base per a la concessió de l’autorització d’abocament, així com la inobservança 
dels  condicionaments  que  es  van  imposar  a  l’atorgar-la,  sempre  que  en  l’un  i  l’altre  cas 
s’alteren les circumstàncies que precisament van fer viable la seua concessió.

j) Omissió i demora de la instal·lació dels tractaments previs exigits per l’Ajuntament d’Onda i 
que haja donat lloc a sanció prèvia de les considerades lleus.

k) La reiteració en la comissió de faltes o infraccions tipificades com lleus.

Article 25. Infraccions molt greus

1. Es consideren infraccions molt greus:

a) Exercir l’abocament d’aigües residuals no tenint l’autorització d’abocament.

b) Realitzar abocaments prohibits.

c) Abocar, directament o indirectament, a la xarxa separativa de pluvials, aigües residuals o 
qualsevol  substància  líquida,  sòlida  o  gasosa,  diferent  de  les  aigües  pluvials,  així  com la 
contaminació d’aquestes.

d) Realitzar qualsevol tipus d’abocament a la via pública.

e) Produir danys a la xarxa de clavegueram i/o tercers per valor de més de 1.202,02€ per 
incompliment del que estableix la present Ordenança.

f) La posada en funcionament d’instal·lacions el precintat de la qual, clausura o limitació de 
temps haguera sigut ordenat per l’alcalde-president de l’Ajuntament d’Onda, sense perjuí de la 
responsabilitat criminal.

g) Exercici de l’abocament sense haver comunicat a l’Ajuntament el canvi de titular de l’activitat 
i del propi abocament.

h) La reiteració en la comissió d’infraccions greus.

2. Als efectes previstos en el present capítol, es considerarà reiteració la comissió de la mateixa 
infracció més de 2 vegades en el transcurs d’un any natural.
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Article 26. Prescripció de les infraccions

1.Les infraccions a la present norma, en matèria d’abocaments d’aigües residuals prescriuran 
en el termini de 6 mesos, les lleus; en el termini de 2 anys, les greus; i en termini de 3 anys les 
molt greus. Els dits terminis computaran de data a data, a partir de l’endemà de la comissió de 
la  infracció.  També  caducaran  les  infraccions  si,  incoat  a  l’expedient  sancionador,  les 
actuacions patiren paralització,  per causes alienes a l’interessat/da, per temps superior  als 
mencionats terminis.

2.El termini de prescripció de les infraccions s’interromprà des que el procediment sancionador 
es dirigisca contra l’infractor/a i tornarà a córrer novament des que es paralitze el procediment 
d’acord amb el que disposa l’apartat anterior.

Article 27. Responsabilitat civil i penal

1. La responsabilitat administrativa establida en la present Ordenança ho serà sense perjuí de 
la responsabilitat penal i civil que poguera incórrer al supòsit infractor/a. En els casos en què 
s’apreciara un fet  que poguera ser constitutiu  de delicte o falta penal,  la  persona tècnic  i 
inspectora   ho  posarà  en  coneixement  del  departament  corresponent,  qui,  si  és  el  cas, 
traslladarà a l’òrgan judicial competent o del Ministeri Fiscal, i mentres l’autoritat judicial no dicte 
sentència ferma o resolució, l’òrgan administratiu competent s’abstindrà de seguir l’expedient 
sancionador.

Article 28. Mesures cautelars

1. Iniciat l’expedient sancionador, quan hi haja indicis de falta molt greu, es podrà acordar, a fi  
d’assegurar el compliment de la normativa vigent, les següents mesures cautelars:

a) Desconnexió de la xarxa de clavegueram.

b) Suspensió de l’instrument d’intervenció ambiental a què se subjecta l’activitat i autorització 
d’abocament.

c) Tancament de les instal·lacions.

2. Amb anterioritat a la resolució de l’alcalde de l’Ajuntament d’Onda en què s’adopten eixes 
mesures,  es  farà  audiència  a  l’interessat/da  a  fi  que  formule  les  al·legacions  que  estime 
convenients per un termini de 10 dies naturals.

3. En el cas que els serveis tècnics municipals  estimaren que no s’han pres, ni es van a 
prendre per part de l’usuari, les mesures cautelars acordades, l’Ajuntament podrà executar-les 
subsidiàriament, si així es considera oportú.
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CAPÍTOL IX: SANCIONS

Article 29. Classificació

Respecte de les infraccions en aquesta matèria, se sancionaran de la manera següent:

a) Les lleus se sancionaran amb advertència i/o multa de fins a 1202,02 €.

b) Les greus se sancionaran amb alguna de les mesures següents:

• Multa en quantia de 1202,03 a 2103,54 € per infracció.
• Suspensió  temporal  de l’autorització  d’abocament  per  un  termini  no  superior  a  sis 

mesos.

c) Les molt greus, se sancionaran amb:

• Multa de 2103,55 a 3005,06 € per infracció.
• Suspensió temporal de l’autorització de llicència d’activitat i autorització d’abocament 

per un termini superior a un any.
• Tancament  definitiu  de  les  instal·lacions  d’abocaments  i  retirada  definitiva  de 

l’instrument d’intervenció ambiental, per comissió reiterada d’infraccions tipificades com 
molt greus.

Article 30. Concurrència d’infraccions

En el supòsit de concórrer 2 o més infraccions de les previstes en la present Ordenança, la 
sanció serà la de la infracció de més gravetat en el grau que corresponga.

Article 31. Circumstàncies determinants

Per a determinar la naturalesa de la sanció, la quantia i el grau, si és el cas, així com la duració 
de les sancions es tindrà en compte les circumstàncies següents:

a) L’existència de negligència o intencionalitat de l’infractor/a.
b) La incomoditat, perill, danys o perjuís causats.
c) La reincidència, permanència o transitorietat dels riscos o perills inherents a l’activitat.
d) La conducta observada per l’infractor/a en ordre al compliment de la normativa vigent.
e) La transcendència encoberta, econòmica, social o sanitària de la infracció.

Article 32. Procediment sancionador

La  tramitació  dels  expedients  per  les  infraccions  administratives  previstes  en  aquesta 
Ordenança es durà a cap de les formes següents:

a)  Les  sancions  per  infraccions  lleus  s’imposaran  per  procediment  administratiu  sumari 
contradictori i amb audiència a l’interessat/da.
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b) Les sancions per infraccions greus i molt greus s’ajustaran al que preveu els articles 134 a 
138, ambdós inclusivament, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les  
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Primera. Els procediments sancionadors incoats a partir de l’entrada en vigor de la present 
Ordenança en relació amb les faltes comeses abans de la seua entrada en vigor, els serà 
aplicable el règim d’infraccions i sancions de l’Ordenança derogada o bé la present Ordenança, 
segons el que siga més beneficiós per a l’administrat.

Segona. El règim d’infraccions i sancions de la present Ordenança serà de plena aplicació a les 
faltes comeses a partir del moment de l’entrada en vigor de la present Ordenança.

Tercera. Les instal·lacions i establiments que, al temps de l’entrada en vigor de la present 
Ordenança, disposen d’autorització d’abocament i en el condicionat de les quals no s’hagen 
especificat límits d’abocaments expressament, els seran aplicables els establits en la present 
Ordenança, encara que disposaran d’un termini de 6 mesos per a adequar l’abocament d’acord 
amb el que disposa el presente articulat, sense perjuí dels establit en l’article 7.11.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Queda derogada l’Ordenança dels abocaments a la xarxa municipal de clavegueram 
d’Onda publicada en el BOP de Castelló, número 125, de data 18 d’octubre de 1997.

DISPOSICIÓ FINAL

Única.  La present Ordenança municipal  entrarà en vigor una vegada aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Onda d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les Bases del Règim Local, i siga publicada en el Butlletí Oficial de la Província,  
en compliment de l’article 65.2 de la mateixa Llei, i continuarà en vigor fins que s’acorde la seua 
derogació o modificació, si és el cas.
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ANNEX 1
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS
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FORMULARIS DE LA DECLARACIÓ D'ABOCAMENTS
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SOL·LICITUD D'EXENCIÓ  DE  L'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS
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ANNEX 2. INSTAL·LACIONS

Amb caràcter general per a fer ús de la xarxa de clavegueram serà obligatori la construcció 
d’una connexió de clavegueram, atenint-se sempre a les indicacions del present annex.

1. Tota construcció, entesa segons l’article 2 de la present Ordenança, haurà de disposar d’una 
connexió per a cada una de les connexions a realitzar o existents per a evacuar les aigües 
residuals i/o pluvials que en ella es produeixen, aquests efectes cada establiment ha de tendir 
a la unificació dels seus abocaments en les mínimes connexions possibles, havent de justificar 
la necessitat de disposar de més d’una connexió per a cada tipus d’aigües a evacuar. Les 
connexions podran ser d’ús comunitari quan siga tècnicament necessari i amb autorització de 
l’Ajuntament d’Onda.

2. Tota connexió estarà composta dels elements següents:

a) Arqueta d’arrancada o pou de registre.

Estarà en el límit de la propietat, amb accés lliure des de l’exterior o en la via pública i serà 
l’element d’unió entre la conducció d’eixida d’aigües residuals  o pluvials de la propietat i el 
conducte de la connexió.

S’adjunta croquis de 2 possibles models, un dels quals o qualsevol altre de característiques 
semblants que complisca amb la present  Ordenança, haurà de ser instal·lat, i es remetrà a 
l’Ajuntament  un  pla  de  situació  de  l'esmentada  arqueta,  així  com  del  model  triat.  La 
determinació del tipus d’arqueta correspondrà a l’Ajuntament Onda. Així mateix, les dimensions 
indicades en els exemples són de caràcter orientatiu.

Serà obligatòria per a totes les construccions i disposarà d’una boca d’accés per a inspecció i  
neteja, la qual podrà estar precintada. Així mateix, en ella es podran ubicar, a instàncies de 
l’Ajuntament o per iniciativa del propietari/a, els elements següents:

• Elements d’aforament i presa de mostres.
• Mecanismes de tancament eventuals per a evitar el pas d’aigües residuals cap a la 

connexió.
• Sifó per a evitar l’entrada de males olors a la propietat.

b) Conducte o canalització.

És  el  tram  de  canonada  des  de  l’arqueta  d’arrancada  fins  al  col·lector  de  la  xarxa  de 
clavegueram municipal.

c) Entroncament.

És el punt d’unió del conducte de la connexió amb el de la xarxa de clavegueram i, si és el cas, 
amb el del conducte de la connexió compartida.

L’entroncament es podrà realitzar de les formes següents:
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-A un pou de la xarxa de clavegueram.
-Directament al col·lector de la xarxa de clavegueram per mitjà de:

• Arqueta de registre.
• Arqueta cega.
• Peça d’entroncament. Unió elàstica al col·lector per mitjà de trepant i junta.

3. El dimensionament i construcció dels elements de la connexió obeiran al projecte general de 
l’edifici o instal·lació. Per un altre costat s’atendran les indicacions següents:

Diàmetre màxim:

El diàmetre màxim de la connexió mai podrà ser superior  al del conducte de la xarxa de 
clavegueram municipal i en funció del diàmetre del col·lector no sobrepassarà allò que s’ha 
indicat en la taula següent:

Diàmetre col·lector Diàmetre màxim connexió  
300 mm 150 mm
350 mm 200 mm
400 mm 200 mm
500 mm 250 mm
600 mm 300 mm
>600 mm 400 mm

Traçat:

El traçat en planta de la connexió haurà de ser sempre en línia recta, no admetent-se colzes ni 
curvatures.

D’altra banda, el traçat d’una connexió serà ortogonal a la xarxa de clavegueram. S’admetran 
traçats no ortogonals quan l’entroncament es realitze per mitjà de pou o arqueta de registre,  
amb les limitacions següents:

• L’angle d’entroncament serà com a mínim de 30o i una longitud màxima de 25 metres.
• Només s’admetran un màxim de 2  connexions  a un pou d’entroncament,  sent  els 

angles per a cada una de 30 i 45o.
• Només s’admetrà una connexió a pou amb traçat ortogonal en sentit contra corrent i 

amb un angle d’atac no inferior a 45o.

El traçat en alçat de la connexió serà amb un pendent com a mínim del 2%, procurant que siga 
el més uniforme possible. Quan el desaigüe particular no permeta la conducció a l’albelló per 
gravetat,  l’elevació  de  les  aigües  haurà  de  realitzar-se  per  l’usuari/a,  no  podent  exigir-se 
responsabilitats  a l’Ajuntament  pel  fet  que entren aigües residuals  de l’albelló  públic  a la 
propietat.
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Abans d’executar qualsevol connexió s’haurà de sol·licitar el permís d’obres i connexió als 
serveis  municipals  d’urbanisme,  els  quals  determinaran  les  condicions  tècniques  i 
econòmiques per a l'esmentada instal·lació.

Tota  connexió  abans  de  la  seua  posada  en  funcionament  haurà  de  ser  revisada  per 
l’Ajuntament d’Onda, el qual donarà la seua autorització, si així ho estima oportú. Així mateix, 
podrà exigir la modificació d'aquesta si no afecta allò que s’ha especificat en esta Ordenança o 
a les indicacions tècniques particulars prèviament especificades per l’Ajuntament d’Onda.
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MODEL A

Exemple  de  model  d’arqueta  de  registre  per  a  aigües  residuals  domèstiques, 
assimilables a domèstiques i pluvials.

Per a aigües residuals  domèstiques i  assimilables  es podran disminuir  les dimensions de 
l’arqueta de registre fins a un màxim de 40 x 40 cm com a mínim.
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MODEL B

Exemple  de  model  d’arqueta  de  registre  amb  aforament  de  cabal  per  a  aigües 
residuals industrials.

ESCALA 1:40

DETALLE PIEZA

Les  dimensions  indicades  són  merament  orientatives,  no  obstant  es  podrà  disminuir  les 
dimensions de l’arqueta de registre fins a un màxim de 40 x 40 cm com a mínim.  Així mateix, 
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l’angle de l’aforador haurà d’adequar-se al cabal a mesurar. 

ANNEX 3. DEFINICIONS

-Descàrrega perillosa: Tot abocament no fortuït, voluntari, o involuntari que per negligència o 
mala fe puga ocasionar una emergència real o potencial a persones, instal·lacions municipals o 
al canal receptor.

-Estació Depuradora  d’Aigües  Residuals  (E.D.A.R.): Conjunt  d’estructures,  mecanismes  i 
instal·lacions necessàries per a la depuració de les aigües residuals procedents de les xarxes 
de clavegueram públiques.

-Xarxa de Sanejament: Conjunt d’estructures, mecanismes i instal·lacions municipals per a 
l’arreplega, transport, tractament i evacuació de les aigües residuals.

-Usuari:  Aquella persona física o jurídica que faça ús de la xarxa de clavegueram del terme 
d’Onda.

-Valors límit  d’emissió  tipus  A: Concentració  mitjana diària  màxima.  Aplicables  a  mostres 
compostes de 24 hores, preses segons procediment que s’estableix en l’apartat b.1 de l’Annex 
3  del  Reial  Decret  509/1996,  de 15 de març,  de desenvolupament  del  Reial  Decret  Llei  
11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes.

-Valors límit d’emissió tipus B: Concentració instantània màxima. Aplicables a mostres simples 
o instantànies.

-Titular: Persona física o jurídica responsable de l’abocament, a nom de la qual es concedeix 
l’autorització d’abocament.

-Aigües residuals  domestiques  i  assimilables: Aigües  residuals  procedents  de  cuines, 
llavadors, banys, neteges i instal·lacions semblants.

ANNEX 4. LLISTA DE SUBSTÀNCIES I MATERIALS TÒXICS O PERILLOSOS

1. Arsènic, compostos d’arsènic.
2. Mercuri, compostos de mercuri.
3. Cadmi, compostos de cadmi.
4. Tal·li, compostos de tal·li.
5. Beril·li, compostos de beril·li.
6. Compostos de crom hexavalente.
7. Plom, compostos de plom.
8. Antimoni, compostos d’antimoni.
9. Fenols, compostos de fenols
10. Cianurs, orgànics i inorgànics.
11. Isocianats.
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12. Compostos orgànics halogenats, excloent materials polímers inerts i substàncies connexes.
13. Dissolvents clorats.
14. Dissolvents orgànics.
15. Biocides i substàncies fitosanitàries.
16.  Materials  enquitranades procedents de refinats  i  residus  enquitranades procedents  de 
destil·lació.
17. Compostos farmacèutics.
18. Peròxids, clorats i àcids.
19. Èters.
20. Compostos procedents de laboratoris químics, siguen no identificables, siguen de síntesi, 
els efectes del qual sobre el medi ambient siguen desconeguts.
21. Amiant (pols i fibres).
22. Seleni, compostos de seleni.
23. Tel·lur, compostos de tel·lur.
24. Compostos aromàtics policíclics (amb efectes cancerígens).
25. Carbonitos metàl·lics.
26. Compostos de coure que siguen solubles.
27. Substàncies àcides o alcalines utilitzades en processos de tractament superficial i acabat 
de metalls.

ANNEX 5. TRACTAMENTS PREVIS SEGONS INDÚSTRIA

Les indústries que a continuació se citen hauran de seguir un tractament previ abans d’abocar 
les seues aigües residuals a la xarxa de sanejament.  Els tractaments que es detallen són 
merament  orientatius  i  les  indústries  hauran  d'atindre’s  a  les  indicacions  dels/les  tècnics 
municipals.

-Indústries càrnies:
-Separació de sòlids.
- Desgreixat.

-Hostaleria i plats preparats:
-Separació de sòlids.
- Desgreixat.

-Materials de construcció:
- Sedimentació.

-Adobats:
-Homogeneïtzació:

-Precipitació química.
-Separació de sòlids.
- Neutralització.

-Galvàniques:
-Precipitació química.
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- Neutralització.
- Decantació.

-Aglomerats de fusta:
-Separació de sòlids.
- Decantació.

-Indústries làcties:
- Homogeneïtzació.

-Almàsseres:
-Separació de sòlids.
- Desgreixat.

-Ceràmiques:
-Precipitació química.
- Decantació.
- Neutralització.

-Subministrament de carburants:
-Separació d’hidrocarburs.

-Llavat de vehicles:
-Sedimentació d’arenes.
-Separació d’hidrocarburs.

-Aigües procedents d’excavacions:
-Separació d’arenes i graves.

La relació no és exhaustiva ni excloent i les no citades hauran de realitzar el tractament en 
funció de les indicacions del personal tècnic municipal.
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