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CONDICIONS GENÈRIQUES PER A LA CONNEXIÓ D’ESCOMESES 
DE SANEJAMENT (PER GRAVETAT) SOBRE LA XARXA PÚBLICA, 

COM A INFORMACIÓ PRÈVIA A LA SOL·LICITUD DE PUNT DE CONNEXIÓ 
 
 

- Per tal d’aprofitar qualsevol clavegueró existent (en principi no és el que es sol·licita), es realitzarà 
inspecció TV prèvia per comprovar la seva estanquitat, dimensionat i pendent. Així es garantirà el 
seu bon funcionament. Aquesta inspecció va a càrrec del promotor i s’haurà d’entregar al Servei 
Tècnic Municipal de Sanejament o en el seu lloc a la companyia concessionària del manteniment del 
sistema de sanejament “en baixa”, que en data d’avui es tracta d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de 
Ter SA. 

 
- Prèviament a cadascun dels claveguerons privats d’escomeses (tan el de pluvials com el de 

residuals) que surt cap a la via pública, s’instal·larà una arqueta sifònica registrable, situada dins 
l’àmbit del solar o finca privada, no pas a la via pública.  

 
- Les connexions sobre la xarxa pública es realitzaran per la part de sobre del tub existent de 

claveguera pública, no pas lateralment ni per la part de baix. Quan la connexió es realitzi sobre un 
pou de registre, es realitzarà garantint una caiguda mínima de l’aigua equivalent al diàmetre del tub 
de claveguera pública existent que passa pel pou. 

 
- Les conduccions noves de sanejament per làmina lliure (gravetat), situades a la via pública, seran de 

PVC UNE EN 1401-1 SN4 (color teula) formigonades en el seu perímetre. Aquestes tindran un 
diàmetre no inferior a 160mm (el càlcul del diàmetre de l’escomesa és responsabilitat del projectista, 
complint el mínim esmentat).  

 
- El pendent mínim de l’escomesa per gravetat ha de ser igual o major a l’ 1,5%. 

 
- Totes les condicions tècniques particulars de l’escomesa compliran el que determina l’ordenança de 

sanejament i les seves fitxes de materials homologats. 
 

- Els permisos de connexió d’escomesa no són vàlids per a l’evacuació de les aigües procedents de la 
possible extinció del nivell freàtic, pel qual, si fos el cas, caldria adjuntar justificació, indicant el cabal, 
punt d’evacuació respecte l’edifici i durada del bombament en l’execució de l’obra o si és definitiu. 

 
- En qualsevol cas, totes aquestes condicions són a tall genèric i es concretaran en l’informe tècnic 

municipal, de punt de connexió a la xarxa pública de sanejament, el qual és obligatori sol·licitar-lo 
per part del promotor de l’obra o dels tècnics que el representin. 

 
 

 


