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A¡untament de Porreres

coNvENI DE coL'LABonecIÓ erurn¡ L'AJUNTAMENT DE

PoRRERES

I

I

DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER A LA
DE
MTLLORA DEL STSTEMA DE SANEJAMENT I Orpunnc¡Ó AssocIAT A L',EDAR

I,NEÉTIC¡I BALEAR DE L,A¡GUA
PORRERES.

Palma, 1 d'octubre de 2020

REUNITS,

D'unabanda,elsenyorMiquelM¡rGual,consellerdeMediAmbientiTerritoridel
1O/2019, de 2 de juliol, de
Govern de les Illes Balears, nomenat mitjan§ant Decret
dels
la presidenta de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament
l,Agéncia Balear de l,Aigua
membres del Govern de les Il|es Balears; i president de

idelaQual¡tatAmbIental,deconformitatambelques,estableixal,articlelldel
Decret100/2015,de18dedesembre,pelquals'aprovenelsEstatutsdel'Agéncia
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental'

D'unaaltra,lasenyoraFranciscaMoraVenybatllessapresidentadel'Aiuntament
pel Ple de data '15 de juny de 2019'
de Porreres, en v¡rtut de nomenament acordat
INTERVENEN

ElsenyorMiquelMirGual,ennomirepresentaciódel,AgénciaBaleardel,Aiguai
en virtut de
Ambiental, facultat per a la s¡gnatura d'aquest conveni
de la Qualitat

lesfuncionsquelisónprópies,segonl'assenyalatal'articlel2'1'd)delDecret
100/2015,dedatal8dedesembre,pelquals'aprovenelsEstatutsdel'Agéncia
expressament per a la
Balear de l'Aigua ide la Qualitat Ambiental' i facultat
signaturad'aquestconveniperacorddelConselld'Administraciód'aquesta
en nom i
d" data 30 de juliol de 2020' La senyora Francisca Mora Veny '
"*¡,r,
representaciódel'AjuntamentdePorreres'facultatperalasignaturad'aquest
del Ple d'aquest Ajuntament en
conveni en virtut de l'acord adoptat a la sessió
data 28 de setembre de 2020'
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EXPOSEN

I.- L'article 25.2. c) de ra Lrei 7/r 985, de 2 d'abrir, reguladora de res bases de régim
local (LBRL) disposa que el municipi exerceix, en tot cas, com a competéncies
prÓpies, en els termes de la legislació de l'Estat ide les comunitats
Autónomes,
les relatives a abastiment d'aigua potable a domicili ievacuació ¡ tractament
d'aigües residuals.
Així mate¡x, l'articre 29.2 m) de ra Lrei 20 12006, de 15 de desembre,
municipar i de
régim local de les l[es Barears, preveu que ers municipis de res
I[es Barears, en er
marc de les rreis, tenen, en tot cas, competéncies prdpies en res
matéries de
regulació i gestió de raprovisionament d'aigua potabre
a domiciri, de ra conducció
i del tractament d'aigües residuals.

Per tot r' anteriorment exposat, r'Ajuntament de porreres
és rAdministració
competent en matéria de conducció itractament d,aigües
residuals.

u.- L'articre 30 de rEstatut d'Autonomia de

res I[es Barears, segons ra redacció
donada per la Llei orgánica 1 12007, de 2g de febrer, estableix
que la comunitat
Autónoma de res I[es Barears ostenta, respecte de r,Estat,
res competéncies en
matéria d'obres púbriques ien matéria de régim d'aigües
en er territori de ra
Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

un dels objectius básics de ra comunitat Autónoma de
res IIes Barears en matéria
d'obres hidráuriques ha estat iés dotar de res infraestructures
adequades de
proveiment d'aigua potabre i de sanejament
ders nucris urbans que no en tingu¡n,
així com ampriar o mi[orar ers ja existents, amb ra finaritat
d.assegurar radequat
nivell de vida de les persones i preservar el medi ambient.

Amb aquesta finaritat es va crear ,Institut Barear de
sanejament (IBASAN),
actuarment Agénc¡a Barear de rAigua ide ra
Quaritat Ambientar (ABAQUA),

m¡tjan§ant er Decret 27l1ggg, en er marc de rhabiritació
regar conferida a aquest
efecte per la disposició addicional tretzena de la
Llei 1311988, de 29 de d"rembr",
de pressuposts generars de ra comunitat Autónoma
de res IIes Barears per a rany
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1989. D'aquesta manera, mitjan§ant aquesta fórmula de creació d'una empresa
pública que assumÍs la funció de promoure, construir explotar estacions

i

depuradores d'aigües residuals, amb l'encárrec material previ d'aquestes
actuac¡ons per part de cada un dels municipis mitjan§ant el conveni de
matéria
col.laboració corresponent, es va establir l'actual model de cooperació en
de gestió del sanejament a la nostra Comun¡tat Autónoma'

[I.-L,AgénciaBaleardel,AiguaidelaQualitatAmbientalésunaentitatpública

segona de la
empresarial creada en virtut de l'establert a la disposició addicional
administratives i de funció
Llei g/20@, de 23 de desembre, de mesures trlbutáries,

pública,amblafinal¡tatd,exting¡rlesduesent¡tatsd,aiguaexistentsenaquell
moment,Inst¡tutBaleardel,AiguaiLitoral(IBAL)¡l,In5t¡tutBaleardeSanejament
seves
(IBASAN), aglutinant-los en una única empresa que assumiria les
competéncies.

pel qual s'aproven
Així, l,article'l del Decret 100i2015, de data 18 de desembre,

elsEstatutsdel,AgénciaBaleardel,AiguaidelaQualitatAmbiental(BoIBnúm.
que aquesta entitatté' en el marc de les
185 de 22 de desembre de 2015), disposa

competénciesdelaComunitatAutónomadeleslllesBalears,lafinalitat

les infraestructures
institucional de promoure, constru¡r, explotar i mantenir
hidráuliques,inclosesentred,altres,lesactuacions,lesobresilesinstal.lacionsde
d'aquesta manera' amb
sanejament idepuració d'aigúes residuals, cont¡nuant'
l'objecte social que tenia I'IBASAN'

W'.Enl,ámbitd,aquestmarcnormatiuidavantlesdificultatstécniquesi

per assumir la gestió del sanejament
econdmiques de l'Ajuntament de Porreres

delseutermemunicipal,l,AjuntamentdePorreresil,extintIBASAN,actualment
Agénc¡aBaleardel,AiguaidelaQualitatAmbiental,hansignatdiferentsconvenis
decol.laboracióatravésdelsqualss,haestablertunsistemadecooperació
que integren el s¡stema de
respecte a la gestió de part de les Instal'lac¡ons

l'EDAR de Porreres ' així com de
sanejament municipal, concretament respecte de
que ¡ntegren el sistema
tota la xarxa de canonades ¡estacions de bombament
defin¡t a l'annex 1'
general de sanejament actualment gestionat per ABAQUA
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AixL es desprén del conveni de col.laboració signat entre

ambdues
adm¡n¡stracions l'1 1de juny de 1992 a través del qual IBASAN es va comprometre
a construir iassumir la gestió de l'EDAR de porreres, conveni exting¡t i substituit
pel signat poster¡orment en data 2g de novembre de 20.16 .

v.-

La disposició addicional vu¡tena de ra Llei 40/2015,

d,] d,octubre, de régim

jurídic del sector públic estableix l'obligatorietat d'adaptar tots
els convenis
vigents subscrits a l'estabrert a l'esmentada norma en el termini de tres
anys des
de la seva entrada en vigor. No obstant aixó, aquesta adaptac¡ó ser¿ automática
respecte d'aquells que no tinguessin un termini de vigéncia concret que
o
tenintlo haguessin estabrert una prórroga tácita per temps indeterm¡nat,
en aquests
casos, el termini de vigéncia der conveni será de quatre anys
a comptar des de
l'entrada en vigor de la Lle¡ 40l2O1S.
Per

tot aixó, a part¡r de 2 d'octubre de 2o2o tots

ers convenis s¡gnats entre
ABAQUA i els ajuntaments que no tenen un termini de vigéncia
definit deixaran
de tenir vigéncia, ja que la possibil¡tat de prórroga está
expressament rebutjada.

vI.'

L'article 48.1 a Lrei 4012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic
der sector púbric,
preveu que res administracions púbriques, ers
seus organismes púbrics ient¡tats
de dret púbric vincurats o dependents i res universitats púbriques,
en r,ámbit de res
seves competéncies respect¡ves, poden subscriure
convenis amb subjectes de
dret públic iprivat, sense que aixó pugui suposar cessió de
la t¡tular¡tat de la
competéncia.
Per la seva part, ra Lrei 20 12006, de 15 de desembre,
municipar ide régim rocar de
les Illes Balears estabre¡x a lartrcre 6g.r que ers ens
rocars poden subscriure, entre
ells iamb les artres adm in istracions, convenis interad ministrat¡us
per a ra miIor
prestac¡ó dels serveis públics.

vII.- Atesos ers bons resurtats derivats de ra cooperac¡ó entre res
dues

adm¡nistracions respecte ar manten¡ment der sistema
de sanejament associat a
l'EDAR de Porreres, així com ra necessitat d'adaptar
ers convenis subscrits en
matéria de sanejament entre ambdues admin¡stracions
a ra regisració vigent, és
voluntat de rAgéncia Barear de rAigua i de ra
Quaritat Ambientar i de r,Ajuntament
de Porreres cont¡nuar amb er moder de gestió respecte
de resmentada estació
4
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Ajuntament de Porreres

depuradora a través del conveni de col.laboració, per a la qual cosa han est¡mat
convenient s¡gnar-ne un de nou, el qual s'adequará a les noves necessitats.

Esperaixó,lespartsatorguenaquestdocumentambsubjecc¡óalessegüents

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE.

L'objecte del Present conveni és:

Perunabanda,donarperextingitelconvenidecol.laboraciósignatentre
|,AjuntamentdePorreresiAgénciaBaleardel,AiguaidelaQual¡tatAmbientalen
de Porreres'
data 28 de novembre de 20'16 relat¡u a l'estac¡ó depuradora

entre ABAQUA
Per altra banda, establir el nous termes de col'laboració
|,AjuntamentperduratermelagestiódelmantenimentimilloradeI,EDARde
Porreresidelesinstal.lacionscomplementáriesqueintegrenelsistemageneral
l'annex 2'
definlt a l'annex 1 i, en un futur, les que hi figuren a
¡

SEGONA.. OBLIGACIONS DE LES PARTS.

A)

Ambiental:
Per part de l'Agéncia Balear de l'Aigua i de la Qualitat

i depuració de l'EDAR de
1.- Gestionar el servei del sistema general de sanejament
porreres i de les instal.lacions complementáries, les quals figuren a l'annex i'

f

en un futur, les que figuren a l'annex 2'

funcionament del

2.- Executar les actuacions necessáries per garant¡r el bon
s¡stemageneraldesanejamentidepuraciódeI'EDARdePorreresquefiguraen
l'annex 1, i, en un futur, el que figura a l'annex 2'

ampliació' així com respecte de
Respecte a les obres de millora, remodelació i/o
les noves ¡nfraestructu res:
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Ajuntament de Porreres

ide

la eualitat Ambiental es compromet executar
aquelles obres que impliquin una remodelació integral o ampliació de les
infraestructures ja existents, d'aquesta manera, ide conformitat amb les
disponibil¡tats pressupostáries de l,entitat, assumeix:

a) Redactar els projectes de conform¡tat amb les dades que
l'Ajuntament de porreres.

b)

faciliti

Executar les actuacions quan disposi ders terrenys necessaris,
ers quals els
haurá d'aportar gratuitament
municipi, prévia conformitat del
departament técnic d,ABAeUA.

el

c) Assumir la gest¡ó de res noves ¡nstar'racions

executades, res quars
s'incorporaran a aquest conven¡ mitjansant la corresponent
addenda.

En qualsevol cas, l,execució de les obres restará condicionada
a la d¡spon¡bil¡tat
pressupostária i efectiva tram¡tac¡ó de l,expedien
t de despesa, així com de totes
les Ilicéncies, permisos i autoritzacions precept¡us.

3.' col'laborar técnicament amb l'Ajuntament de porreres
en leraboració d,un pla
de millora der cravegueram idrenatge ders diferents nucris que
formen part de
sistema general de l,annex 3, mitjansant la fac¡litació
de dades i informació que
sol.l¡citi l'equ¡p redactor mun¡cipal.

B)

Per part de l,Ajuntament de porreres

f'-

cooperar amb rAgéncia Barear de rA¡gua de ra
Quaritat respecte a totes
qüest¡ons que afecten al sanejament municipal,
concretament:

res

1-a) Remetre les
r
procedents del
municipi de porreres fins les infraestructures de
san ejament i depuració
que determini l'Agéncia Balear de l,Aigua i de
la euali tat Amb¡ental.

'l'b) sor'ricitar formarment a rAgéncia

Barear de rAigua ide ra Quar¡tat
Ambiental amb r'anteració mínima d'un any, r'autorització per
fer efectiva
la incorporació de les aigües residuals que suposi
una modificació
6
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qualitat¡va i quant¡tativa de cárrega contaminant superior al 3s6 de les
característiques nominals de les infraestructures de sanejament i
depuració. Tot aixó als efectes que l'Agéncia Balear de l'Aigua ide la

Qualitat Amb¡ental pugui adaptar de forma adequada les

seves

instal'lacions.

.|.c)Facil¡taral,AgénciaBaleardel,AiguaidelaQual¡tatAmbientalles
dadesreferentsalapoblacióactualilesprevisionsd,incrementfutur,a¡xí
que integren el
com el consum actual d'aigua potable de tots els nuclis
mun¡c¡pi.
Pel que

fa o

les

previsions d'increment futur:

de població per un
S'haurá d'analitzar la previsió máxima de les unitats
creixements anuals
horitzó, com a mínim de 10 anys, a part¡r dels índex de
iguals o superiors
observats en els nuclis de població, en nombre d'anys
disting¡nt les situacions que es detallen:
a) Consolidació del sól u rbá/urban¡tzable existent'
b) Connexió efectiva a la xarxa de clavegueram'
c) Ampllació del sól urbá.
d) Canvi d'usos o índex d'ocuPació'

de realitzar de
La informació relativa a les projeccions futures s'haurá
els diferents
forma desagregada pels nuclis o sectors, itambé considerant
usos residencials (principal o secundari)'
de sane.iament
La incorporació de futurs nuclis de població al sistema
una vegada
general gestlonat per ABAQUA únicament es podran realitzar
aquests nous nuclis hagin estat rebuts per l'Ajuntament'
arbitrará

l'Ajuntament
En els casos que determ¡n¡ la legislació urbanística'
derlvat de les cárregues
la manera per traslladar a qui correspongui el cost
vigent respecte a les ampliacions ireforq dels
fixades en la normat¡va
a ABAQUA'
sistemes urbanístics, la qual cosa haurá de comunicar
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les dodes de consum d,aiguo:

L'Ajuntament s'obliga a facilitar mensualment les dades diáries de consum
d'aigua potable en format electrdnic (fitxer Excel o similar) o a través de la
plataforma telemát¡ca que faciliti ABAQUA. El format o l,arxiu plantilla per

subministrar les dades será proporcionat per ABAeUA.

'l-d) Facilitar la informació sobre la s¡tuació actual respecte
a la separació
de les aigües pluviars urbanes o infraestructu res substitutór¡es que
permetin reduir els impactes sobre el medi, derivat de l,existéncia
de
xarxes unitár¡es de tituraritat municipar, de ra quar es pugui identificar
quina part de la mate¡xa es troba separada i quina és
única.
Anualment es remetrá a ABAQUA res modificacions que hagi
sofert ra xarxa
de clavegueram municipal, per tal de fer un seguiment en el
compliment
de les ordenances municipals sobre sanejament.

1-e) Aprovar en el transcurs del primer any i m¡g de la vigéncia
d,aquest
conveni una ordenanga municipal de l,ús de la xarxa de
clavegueram
municipal adaptada a la normativa vigent, així com al contingut
d,aquest

conveni o, en el cas que n,hi hagi una, modificar-la
a fi iefecte de garantir
el compliment de la normativa així com l,adequat func¡onament
de les
infraestructu res de sanejament i depuració.

f-f)

Elaborar, presentar i executar un Pla municipal de
millora del
clavegueram i xarxa de pluvials dels diferents nuclis
urbans que formen
part del sistema generar identificat a |annex
3 en un termini máxim d,un
any imig des de la signatura d,aquest conveni. Aquest pla
haurá
d'incloure un conjunt de mesures iactuacions sobre les infraestructu
res
municipals amb el principal objectiu d,assolir l,dptim
funcionament de les
infraestructures del sistema general de sanejament
idepuració, icom a
mínim haurá d'incidir amb el següents aspectes:

a)
b)

La renovació de la xarxa municipal de clavegueram.

El foment de la connexió efectiva de les aigües res¡duals
urbanes
generades als nuclis d,aglomeració urbana a la
xarxa
de clavegueram.
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La separació de les aigües pluvials urbanes o actuacions subst¡tutór¡es
que permetin reduir els impactes sobre el medi derivat de la existéncia

de xarxes unitáries.

2.- Facilitar la disponibilitat dels terrenys per executar aquelles actuacions que
siguin imprescindib|es per garantir el bon funcionament de I,EDAR de Porreres,
aiií com de les instal.lacions complementáries, mltjansant la corresponent
escr¡ptura de cessió, constitució de servituds de pas, aqüeducte' conducció
de
eléctiica així com qualsevol altra necessária per garantir un bon manteniment
les instal'lac¡ons.

l'Aigua ide la
Respecte a les futures actuacions que executi l'Agéncia Balear de
remodelacions o noves
Qual¡tat Ambiental com a conseqüéncia d'ampliacions,
a cedir en
actuac¡ons en el sistema de sanejament, l'Ajuntament es compromet

escripturapúblicaal,AgénciaBaleardel,AiguaidelaQualitatAmbientalels

les despeses
terrenys necessaris per executar-les, així com fer-se cárrec de totes
notarials i registrals que siguin necessáries'

favorable dels
Aquestes cessions de terrenys estaran condicionades a l'informe
serveis técnics de l'ABAQUA.

Lafaltadedisponibilitatdelsterrenysoaportaciódelsmateixosperpartde

apartat
l'4untament pár poder dur a terme les actuaclons prev¡stes en aquest

,"iá..rr.

de resolució automática del conveni de col'laboració'

Enrelacióamblesinstal'lacionsdesanejamentquel'AjuntamentdePorreresva
gest¡ó' arran
construlr i posteriorment cedir a IBASAN ¡/o ABAQUA per a la seva

parts ( sistemes col'lectors i
dels convenis de col.laboració signats entre ambdues
l'Ajuntament garanteix el dret d'ocupació
estac¡ons de bombament
D'aquesta manera'
d'aquestes instal'lacions sobre els terrenys on estan ubicades'
possibles reclamacions
l'Ajuntament es compromet assumir el cost de les
dels
plánte¡ades per part¡culars contra ABAQUA que afectin al dret d'ocupació
i"rr"nyt sobie els quals l'Ajuntament va executar obres de sanejament'

et¡,

tipus de
3.-. Expedir totes les llicéncies, perm¡sos i autoritzacions sense cap
despesaperal,AgénciaBaleardel,AiguaidelaQualitatAmbiental,derivades
adequat del servei de
d'actuac¡ons que s¡guin necessáries per al funcionament
i.n"¡rr"nt i depiració, en atenció al carácter d'obra pública d'¡nterés
marcadament local'
9
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4.- Aprovar, en el cas que les parcer'res afectades pel sistema de sanejament i
depuració no tinguin la qualificació urbanística adient per desenvolupar les
act¡v¡tats de sanejament idepuració, una modificació puntual de planejament
general que reflecteixi aquesta circumstáncia.
TERCERA.- FINANCAMENT.

L'Agéncia Balear de l'Aigua ide la eual¡tat Ambiental es fará cárrec de les
despeses que siguin necessáries per cont¡nuar amb el correcte funcionament
de
les ¡nfraestructu res de sanejament i depuració que figuren a l,annex
l.
finanEament de totes res actuacions objecte d'aquest conveni es rearitzará
amb
cárrec al cánon de sanejament, mitjansant ra tramitació ders corresponents
El

expedients

de

sor'ric¡tud d'indemn¡tzació pels costos de conservació,
manten¡ment i exprotació, així com per res noves inversions rearitzades,
iserá
gest¡onat per ABAeUA. Tot aixó, sense perjudici que ABAeUA pugui
finanEar
aquestes actuac¡ons mitjansant altres tipus de fons.

Totes les actuacions contemprades en aquest conveni, presents
i futures, estaran
condicionades a res disponibiritats pressupostáries ia refectiva
tramitació de
l'expedient de despesa.
QUARTA.- VIGÉNCTA.
El termini de vigéncia der present conveni será de quatre
anys, des de ra seva

signatura.

Abans de la finalització der conveni res parts signants der
mateix podran acordar
la seva prorroga per quatre anys més.
CTNQUENA.- COMTSSTó DE SEGUTMENT.

1.- Es creará una comissió de seguiment der conveni encarregada
de resoldre ers
problemes d'interpretació i compriment que es puguin prantejar
en r,apricació der
present conveni.

2'- La comissió de seguiment estará integrada per dos representants de

l'Ajuntament de porreres, i dos representants de rAgéncia
Barear de r,Aigua ide
la Qualitat Ambientar, que seran er director gerent i
er secretari generar, en v¡rtut
10
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del nomenament del Consell d'Administració de l'Agéncia de data 18 de juny de
2013
SISENA.. CAUSES D'EXTINCIó DEt CONVENI.
Les causes

a)
b)

d'extinció d'aquest conveni de col'laboració són:

compliment del termini establert i les prorrogues que s'acordin'
L' incompliment de les obligacions o compromisos del Conveni'
El

Enaquestcas,l'altrapartsignantdelConvenihauráderequer¡ralapart
incomplidoraperquéenelterminidequinzediescompleixilesseves
obligacions i compromisos. Aquest requer¡ment será comunicat a la
comissió de seguiment.

Enelcas,quedesprésdelterm|n¡dequinzed¡es,persisteixil,incompliment
delesobligacionsocompromisosdelconveni,aquests,entendráresolt;fet
que es comunicará a l'altra part incomplidora del conveni'

c) L'acord unánime de las parts firmants del Conven¡'
d) L'impossibil¡tat legal o material de continuar amb el seu objecte'
e)

fl

Declaració judicial de nul'litat del conveni'
el conveni'
Qualsevol altra específicament detallada en

estigués
En cas que concorri alguna de les causes de resolució i ABAQUA
executant obres d,ampliació o remodelació en qualsevol de les instal'lacions
amb
objecte del conveni, l'administració instrumental autonómica continuará
partir de la qual es
l,execució de les mateixes fins a la seva finalització, data a
procedirá a l,entrega de les ¡nstal.lacions a l'Administració local i posterior
liquidació del conveni'
es subrogui en la
Una vegada resolt el convenl, ien cas que l'Ajuntament no
que té
posició jurídica d'ABAQUA respecte del contracte de manteniment
derivats de
signat amb l'empresa externa que presta aquest servei' els costos

laresolucióomodificaciód,aquestcontractequel,empresaprestatáriadel
servei pugui reclamar a ABAQUA seran assumits per l'Ajuntament'
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Pel que fa als terrenys que hagi pogut adquirir IBASAN i/o ABAeUA per a la
construcció de les instal.lac¡ons de sanejament vinculades als convenis en

matér¡a de depuració, una vegada resolt el conven¡, s,entregaran, juntament
amb les instal.lacions, a l'Ajuntament previ pagament del cost que va suposar
per IBASAN, ( ABAQUA ) l'adquisició dels mateixos.
SETENA.. NATURALESA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Aquest conven¡ té naturalesa administrativa, regint en la seva interpretació i
desenvolupament l'ordenament juríd¡c - admin¡strat¡u, amb l,expressa submissió
de les parts a la jurisdicció administrativa, en el termes establerts a la Llei 40/2015,
de data 1 d'octubre, de Régim Jurídic der sector púbric, restant fora de r,¿mbit
d'aplicació laLlei912017, de data 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Les qüestions que puguin sorgir amb ra seva interpretac¡ó i compriment
der
present conveni s'intentaran resoldre en el si de la comissió de
seguiment i en el
cas que no s'arribés a un acord será de coneixement icompeténcia de l,ordre
jurisdiccional contenciós adm¡nistratiu.

I

perqué així consti, ien prova de conformitat res dues parts firmen
aquest
conveni de col'laboració en dos exemprars, en er floc ia ra data més
amunt
ind¡cats.

Per part de
l'Ajuntament de
Po rre

t

res

a Veny

Per part e l'Agénc¡a
Balear d l'Aigua i de la

Qualitat

mbiental.

Miquel

ir Gual
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ANNEX 3. NUGLIS EDAR PORRERES
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