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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE GUALBA
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament regulador del sistema de sanejament del polígon
industrial a Gualba.
No havent-se presentat al·legacions contra l'acord del Ple, de data 01 de desembre de 2016, d'aprovació inicial
del Reglament Regulador del sistema de sanejament del Polígon Industrial al terme municipal de Gualba ,
aquest ha quedat definitivament aprovat.
El text del Reglament definitivament aprovat és:

REGLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DEL POLIGON INDUSTRIAL AL TERME MUNICIPAL DE
GUALBA

Art. 1.- Objecte i definicions
El present reglament té per objecte regular l'ús del sistema de sanejament del polígon industrial de Gualba, que
alhora recull el sanejament dels nuclis de població de Gualba de Baix i l'Estació, i fixar els drets i obligacions
dels seus usuaris.
El sistema de sanejament està format per una depuradora de tractament biològic per llits de contacte (EDAR).
Així mateix, el sistema de sanejament inclou els col·lectors de la xarxa d'aigües residuals des del punt
d'abocament de cada parcel·la fins el punt d'abocament final a la llera pública i els col·lectors de la xarxa
d'aigües pluvials comunes des del llindar de cadascuna de les parcel·les.
S'entén per usuari qualsevol persona física o jurídica que exerciti una activitat dins del polígon industrial de
Gualba, així com també a l'Ajuntament de Gualba per al sanejament de les aigües residuals dels nuclis de
població de Gualba de Baix i l'Estació.
D'acord amb el conveni signat en data 14/06/2016, entre l'Ajuntament de Gualba i la Junta de Compensació
del Polígon Industrial de Gualba, en la clàusula cinquena, el manteniment de l'E.D.A.R. serà gestionat per la
Junta de Compensació del Polígon Industrial de Gualba o entitat col·laboradora que es constitueixi per part de
la Junta per a gestionar-ho, amb les funcions que es detallen en aquest Reglament.

Art. 2 .- Àmbit d'aplicació
Estan sotmesos a aquest reglament tots els usuaris del polígon industrial de Gualba i l'Ajuntament de Gualba
pel que fa als nuclis de població de Gualba de Baix i L'Estació.

Art. 3 .- Obligacions dels usuaris
Tots els usuaris del polígon de Gualba estan obligats a connectar les seves aigües residuals, assimilables a
domèstiques, al sistema de sanejament del polígon i a obtenir prèviament la corresponent autorització per part
de l'Ajuntament de Gualba.
Els usuaris resten subjectes a la següents obligacions:
1) Presentar, de forma simultània a l'Ajuntament de Gualba i a la Junta de Compensació del Polígon Industrial
de Gualba, una declaració jurada conforme les aigües abocades són exclusivament de tipus sanitaris, domèstic
o assimilable, indicant el nombre màxim de treballadors.
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2) Construir una arqueta registre de fàcil accés des de l'exterior de la parcel·la que permeti l'aforament i la
presa de mostres en tot moment.
3) Construir un comptador a l'escomesa d'aigua.
4) A enviar a l'ens gestor del sistema de sanejament les dades de consum d'aigua (lectura de comptadors)
amb la freqüència que aquest li indiqui.
5) Mantenir en condicions correctes l'escomesa a la xarxa de clavegueram del polígon.
6) A instal·lar un sistema de decantació i/o tractament previ al seu punt d'abocament en el cas que les anàlisis
en el punt final de l'abocament no assoleixin els límits fixats per l'ACA i així ho exigeixi l'ens gestor del sistema.
7) No es consideraran usuaris aquells que aboquin al sistema de sanejament del polígon aigües residuals de
tipus no exclusivament sanitari, domèstic o assimilable.
8) Els usuaris que emmagatzemin o manipulin substàncies perilloses que en cas d'accident, inundació o
d'altres podries entrar en contacte amb les aigües residuals o pluvials han de prendre les mesures preventives
i/o de control necessàries i declarar-ho a l'ens gestor del sistema.
9) Els usuaris han de comunicar per escrit a l'ens gestor del sistema de sanejament del polígon qualsevol canvi
substancial de l'activitat que pugui afectar el cabal o la qualitat de l'abocament i indicar les mesures
preventives previstes.
10) En les parcel·les on es desenvolupi una activitat de la que el titular no en sigui el propietari, aquest haurà
de donar, amb avís de recepció, una còpia d'aquest reglament al usuari titular.

Article 4.- Revisió de les autoritzacions d'abocament
Les autoritzacions d'abocament de cadascun dels usuaris del sistema de sanejament del polígon s'atorgaran per
part de l'Ajuntament de Gualba, per temps indefinit, llevat que l'autorització d'abocament del conjunt del
polígon industrial quedi extingida.
No obstant això, l'ens gestor del sistema i l'Ajuntament de Gualba procediran a revisar les autoritzacions en els
casos següents:
- Per canvis substancials en el cabal abocat o en la qualitat de l'abocament.
-Quan variïn les circumstàncies o sobrevinguin circumstàncies que justificarien l'atorgament condicions
diferents a les inicialment previstes.
- Per adaptar-les a la normativa vigent en cada moment.
- La revisió de les autoritzacions no dona dret a cap indemnització.

Article 5.- Prohibicions
Resta prohibit abocar aigües residuals a la xarxa d'aigües pluvials.
Resta prohibit abocar a la xarxa de clavegueram del polígon qualsevol de les substàncies indicades a l'Annex I
d'aquest Reglament.

Article 6.- Condicions de l'abocament
Els límits fixats per l'ACA, de forma provisional, en l'informe emès pels serveis tècnics de data 03/06/2016
(exp. ACA AA2016000546), que l'abocament ha de complir en el seu punt final són els següents:
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DQOnd

125 mgO2/L

DBO5

25 mgO2/L

NTK

35 mg/L

Olis i greixos

10 mg/L

Fòsfor total

10 mg/L

Tensioactius aniònics

2 mg/L

Els límits que els usuaris han de complir en el punt de connexió del seu abocament a la xarxa del sistema de
sanejament del polígon són els mateixos.

Article 7.- Ens gestor del sistema de sanejament del polígon.
L'ens gestor del sistema de sanejament del polígon industrial de Gualba és la Junta de Compensació del Polígon
Industrial de Gualba o entitat col·laboradora que es constitueixi per part de la Junta per a gestionar-ho, que
actua en nom i representació del usuaris davant de l'ACA, rebent la informació dels usuaris i facilitant-la a
l'ACA; per tant les seves actuacions són:
· Requerir als usuaris perquè aportin la documentació justificativa de les característiques de l'abocament.
· Requerir als usuaris perquè adaptin les seves instal·lacions als requeriments d'aquest reglament.
· Realitzar els autocontrols de l'abocament en el punt final i presentar a l'ACA els resultats obtinguts.
· Recollir els autocontrols realitzats pels usuaris per tal de controlar l'origen de qualsevol desviació que es
detecti a l'abocament final.
· Advertir al o als possibles causants del qualsevol desviació per tal que adoptin les mesures correctores
necessàries.
· Prendre mostres en el punt d'abocament dels usuaris per a resoldre qualsevol dubte o necessitat de
comprovació, si ho considera necessari.
· Posar en coneixement de l'ACA l'incompliment reiterat dels límits autoritzats per part de qualsevol usuari així
com qualsevol incompliment manifest d'aquest reglament.
Així mateix, el titular de l'autorització d'abocament serà l'Ajuntament de Gualba, tal com indica la clàusula
sisena del conveni signat en data 14/06/2016, entre l'Ajuntament de Gualba i la Junta de Compensació del
Polígon Industrial de Gualba, donat que el sanejament del Polígon Industrial de Gualba també recull les aigües
residuals dels nuclis de població de Gualba de Baix i l'Estació. En conseqüència, l'Ajuntament de Gualba també
podrà porta a terme el seguit d'actuacions indicades.

Article 8.- Finançament.
El manteniment de l'EDAR serà gestionat per la Junta de Compensació del Polígon Industrial de Gualba o entitat
col·laboradora que es constitueixi per part de la Junta per a gestionar-ho, repercutint els costos del mateix al
conjunt d'usuaris de l'EDAR, als propietaris de les finques que formen el Polígon Industrial de Gualba i a
l'Ajuntament de Gualba.
En cas que s'hagin de prendre mostres addicionals, sigui perquè s'obtingués un resultat incorrecte en el punt
final o bé perquè l'ens gestor del sistema hagués de fer alguna comprovació a algun usuari, seran els causants
qui respondran de les despeses corresponents.
Tanmateix, en cas que algú malmeti alguna infraestructura de la xarxa, se li requerirà el pagament de les
reparacions corresponents.
L'ens gestor del sistema s'encarregarà de calcular i de gestionar les despeses i cobraments.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/7

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7331 - 17.3.2017
CVE-DOGC-A-17068123-2017

Article 9.- Situacions d'emergència o perill.
S'entén que hi ha una situació d'emergència o perill quan es dóna alguna de les circumstàncies següents:
· En els casos d'un abocament fortuït les característiques del qual sobrepassin les condicions dels permisos
d'abocament, podent donar lloc a episodis de contaminació i/o riscos per al medi, el sistema i/o les persones.
· Quan a causa d'un accident en les instal·lacions de l'usuari hi hagi un risc imminent de produir-se un
abocament inusual a la xarxa de sanejament, potencialment perillós per a la salut de les persones, les
instal·lacions, o bé que pugui alterar de forma substancial les condicions fixades pel permís d'abocament.
· Quan s'aboquin cabals que excedeixen del doble del màxim autoritzat. Davant d'una situació d'emergència o
perill, l'usuari ha de comunicar urgentment el fet, simultàniament a l'ens gestor i a l'Ajuntament de Gualba, i
indicar la situació produïda amb l'objecte d'evitar o reduir els danys que es puguin provocar. En la
comunicació, s'ha d'indicar el següent:
· Nom i emplaçament de l'activitat.
· Responsable i telèfon de contacte.
· Productes i quantitat dels mateixos que s'han abocat.
· Informació que contenen les fitxes de seguretat dels productes abocats.
· Hora i causes de la descàrrega.
· Descripció de les mesures adoptades.
En el termini màxim de 7 dies, l'usuari ha de remetre a l'ens gestor i a l'Ajuntament de Gualba un informe
detallat de l'incident. A l'informe hi figuraran com a mínim les dades següents:
· Identificació de l'empresa i raó social.
· Ubicació de la instal·lació on s'hagi produït l'incident.
· Data, hora i causa de l'incident.
· Cabal i matèries abocades.
· Correccions efectuades "in situ" per l'usuari.
· Hora i forma en què es va comunicar.
· Altres dades que permetin als serveis tècnics una correcta interpretació de la situació i una adequada
valoració de les conseqüències.
Actuacions en situació d'emergència:
El titular de l'activitat ha d'emprar amb la major rapidesa tots els mitjans a la seva disposició, amb la finalitat
d'aconseguir que els productes abocats ho siguin en la mínima quantitat possible i/o reduir al màxim la seva
perillositat.
L'ens gestor ha de facilitar als usuaris amb risc potencial d'abocament d'emergència, un model de les
instruccions a seguir en una situació d'aquest tipus. En aquest model hi figuraran els números de telèfon, fax o
similars en els quals l'usuari pugui comunicar l'emergència.
Les mesures previstes s'hauran d'adaptar a les mesures i actuacions que resultin del pla d'autoprotecció del
sistema, d'acord amb al previst als articles 17 i 21 del Decret 130/2003.
La necessitat de disposar de les instruccions d'emergència per un usuari determinat es fixarà en el respectiu
permís d'abocament. En el mateix permís s'establirà el text de les instruccions i els llocs mínims on s'han de
col·locar, essent ambdós aspectes objecte d'inspecció pels serveis tècnics en qualsevol moment.

Article 10.- Inspecció i control.
Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques de tots els abocaments
d'aigües residuals s'efectuaran segons els "Mètodes normalitzats pels anàlisis d'aigües residuals". Aquestes
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mesures i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'ens gestor o autoritat o ens en
qui delegui.
L'usuari està obligat davant del personal facultatiu acreditat per l'ens gestor a:
· Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions
que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.
· Facilitar el muntatge de l'equip d'instruments que sigui necessari per realitzar les mesures, determinacions,
assajos i comprovacions necessàries.
· Permetre als inspectors l'ús dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells
que es facin servir per a l'aforament de cabals i presa de mostres per realitzar les anàlisis i comprovacions.
· Facilitar als inspectors les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.
El resultat de la inspecció es farà constar en acta, redactada per triplicat, on figurarà:
· El resum de l'historial dels abocaments des de la última inspecció, amb la consignació del judici de l'inspector
sobre si l'empresa manté sota control eficaç la descarrega dels seus abocaments.
· Les preses i tipus de mostres realitzades.
· Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per l'usuari per tal de corregir les eventuals
deficiències
assenyalades pels inspectors en visites anteriors amb una valoració d'eficàcia de les mateixes.
· Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions addicionals que s'estimin oportunes. Es
notificarà l'usuari per tal que personalment o mitjançant una persona delegada presenciï la inspecció i firmi, en
el seu dia, l'acta. En cas de disconformitat amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats en la inspecció,
l'usuari pot presentar les al·legacions oportunes davant l'ens gestor a fi que aquest, previ informe dels serveis
tècnics corresponents, dicti la resolució que procedeixi.
Les disposicions anteriors son aplicables a l'agrupació d'usuaris que construeixi una planta de pretractament
per poder satisfer els límits fixats per l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram.

Article 11.- Infraccions i sancions
L'Ajuntament de Gualba es reserva la potestat d'inspecció, sanció i revocació d'autoritzacions d'abocaments, al
marge de les que reglamentàriament s'estableixin per l'ens gestor de conca: l'Agència Catalana de l'Aigua.
Infraccions lleus
· No presentar davant l'ens gestor les analítiques i els consums amb la freqüència requerida.
· Impedir l'accés a l'abocament, l'arqueta de presa de mostres i/o al comptador.
· L'incompliment de qualsevol altre obligació o prohibició establerta en aquest reglament.
Infraccions greus
· No disposar de sistema de tractament propi d'acord amb les prescripcions d'aquest Reglament.
· No disposar de l'arqueta de mostres i/o del comptador de consum.
· Abocar per sobre els límits permesos o una tipologia d'aigües diferent de l'autoritzada.
· L'incompliment reiterat de qualsevol altre obligació o prohibició establert en aquest reglament.
Infraccions molt greus
· Incomplir l'autorització d'abocament i provocar danys a l'EDAR comunitària.
· No acomplir les ordres de l'ajuntament relatives a la limitació d'explotació de l'abocament.
Les infraccions administratives en què incorrin els usuaris per incompliment del reglament, seran definides per
l'Ajuntament de Gualba, el qual imposarà als infractors la indemnització dels perjudicis causats i una sanció
pecuniària l'import de la qual oscil·larà entre 150 EUR i 30.000 EUR.
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Infraccions lleus: es sancionaran amb un import de 150 EUR a 3.000 EUR.
Infraccions greus: es sancionaran amb un import de 3.000 EUR a 15.000 EUR.
Infraccions molt greus: es sancionaran amb un import de 15.000 EUR a 30.000 EUR.
Les resolucions de l'ajuntament són revisables com a requisit previ al recurs contenciós administratiu.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor als 15 dies de publicar-se'n l'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al DOGC i regirà de forma indefinida fins que no sigui derogat o modificat.

ANNEX 1: Substàncies prohibides.

a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes
altres,produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els
treballs de laseva conservació o manteniment.
b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
c) Olis i greixos flotants.
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.
e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb
unes altres,originin o puguin originar:
1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del
personal encarregat de la inspecció, neteja,manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.
g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa,
tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic
de sanejament o perjudicar el personal encarregat de la neteja i conservació.
h) Residus de naturalesa radioactiva.
i) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses
requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir
a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de
clavegueram superiors als límits següents:
- Diòxid de carboni 15.000 parts per milió
- Diòxid de sofre 5 parts per milió
- Monòxid de carboni 25 parts per milió
- Clor 1 part per milió
- Sulfhídric 10 parts per milió
- Cianhídric 4,5 parts per milió
k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

7/7

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7331 - 17.3.2017
CVE-DOGC-A-17068123-2017

l) Residus procedents de sistemes de pretractament o de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les
seves característiques.
m) Residus d'origen pecuari.
n) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat de risc. Tant els escorxadors com els
establiments d'elaboració de productes carnis s'ajustaran a la normativa europea.

Gualba, 7 de març de 2017

Marc Uriach Cortinas
Alcalde

(17.068.123)
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