
 

INTRUCCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
strucción técnica tiene por objeto describir las actividades a realizar y 

 para la adecuada gestión de los residuos 

resa. 

sta instrucción técnica es de aplicación a todas las actividades relacionadas 

on la generación y gestión de residuos en las instalaciones de la empresa. 

.- DEFINICIONES. 

esiduo: Cualquier tipo de sustancia u objeto del cual el poseedor se 

esprenda o tenga intención de desprenderse y no desprenderse y no pueda 

tilizarse como materia en otros procesos industriales. 

.- RESPONSABILDADES. 

l coordinador de Medio Ambiente es el responsable de:

 
1.- OBJETO. 

Esta in

establecer las responsabilidades

generados en las instalaciones de la emp

 

2.- ALCANCE. 
 

E

c
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- Elaborar y actualizar las fichas de Manipulación de residuos. 

- Solventar cualquier duda que surja en relación con la gestión de los 

residuos. 

- Elegir los gestores y tratamientos más adecuados para cada residuo. 

- Actuar de interlocutor con los gestores de residuos y tramitar la 

documentación pertinente al efecto para aquellos residuos generados 

por la empresa. 

- Actuar como interlocutor de la empresa frente a la administración  en 

aquellos aspectos relacionados con los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - Tener control sobre la documentación oficial requerida por la 

administración en relación con los residuos. 

- Mantener un archivo con los documentos relativos a la gestión de los 

 

 

 residuos. 

  

Actuación en el caso de generación de nuevos residuos.

 

En el caso de que por modificaciones  de actividades o procesos, instalaciones 

e nuevos equipos, etc. Se genere un nuevo residuo o varíen las 

alguno de los existentes de manera que sea necesaria una 

estión diferente a la que venís realizando, el coordinador de Medio Ambiente 

 opciones de valorización frente al de tratamiento o 

disposición del residuo. 

- donde se considere necesario, caracterización del residuo por parte de 

un laboratorio acreditado. 

e de la empresa, 

continuación los pasos a seguir, serán los mismos que para los residuos 

siduo nuevo (no identificado 

ser etiquetado provisionalmente 

d

características de 

g

de la empresa, decidirá la gestión óptima para dicho residuo basándose, entre 

otros, en los criterios siguientes: 

 

 - Prioridad de las

 

 - Consulta al catálogo de Residuos de Cataluña. 

 - Contrato de transportistas y Gestores de residuos. Eventualmente, 

 toma y análisis de muestras. 

 

 

 - Oferta económica. 

 Posteriormente el coordinador de Medio Ambient

 determinará el área y forma de recogida y almacenamiento. A 

 

 que ya se recogen habitualmente. 

 En caso de generación de re

 completamente), dicho residuo deberá 

 de forma que pueda llevarse un control del mismo. 

 

 

 

 

 



 

7.- REGISTROS. 

 
El coordinador de Medio Ambiente de la empresa, mantendrá actualizadas una 

serie de carpetas en las que se recogerán todos los documentos relacionados 

n la gestión de Residuos. 

ste archivo estará permanentemente actualizado. Los registros se 

 de residuos sanitarios. 

da residuo y por cada retirada). 

duos de envases 

de manipulación de residuos. 

co

 

E

almacenarán por un periodo de 5 años. El resto de aspectos concernientes al 

control y archivos de registros, queda remitido al procedimiento 

correspondiente. 

 

Los principales registros de Gestión de residuos de la empresa son los 

siguientes: 

 

 - Alta en el inventario permanente de productores de residuos 

 industriales. 

 - Alta en el inventario permanente de productores

 - Ficha de aceptación (para cada residuo que lo necesite). 

 - Hoja de seguimiento (para ca

 - Declaración anual de residuos. 

 - Declaración anual de resi

 - Copia de las fichas 

 - Libro de registro del control de residuos sanitarios. 

 - Plan empresarial de prevención de envases industriales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA P
D

ARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 
EPURADORA. 

.- RESPONSABILIDADES. 

 jefe de la depuradora garantizar el correcto 

arámetros 

e fun ora par asegurar la correcta depuración 

udales de entrada y 

 definición del 

atamiento y cualquier decisión que afecte al tratamiento y al vertido de aguas 

siduales. 

.- DESCRIPCIÓN 

.1.- TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO. 

l proceso de depuración de aguas residuales llevado a cabo en al planta 

epuradora es el siguiente: 

 

1.- OBJETO. 

 
En esta instrucción se describe el modo de operación de la planta depuradora 

de aguas residuales de la empresa. 

 

2.- ALCANCE. 

 
Planta depuradora de la empresa. 
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Es responsabilidad del

funcionamiento de la misma, así como la operación de ella. 

 

Es responsabilidad de medio ambiente decidir la regulación de los p

d cionamiento de la planta depurad

de las aguas residuales. 

 

Es responsabilidad del medio ambiente el control de los ca

salida del agua residual, el control de los parámetros analíticos, la

tr

re
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4.1.1.- Pretratamiento de las aguas residuales. 

ales son enviadas por tubería desde las distintas plantas de 

bricación y de los laboratorios, a una de las fosas de homogeneización  de 

idad. 

as fosas. En las fosas, las aguas son 

omogeneizadas mediante recirculación  y posteriormente alimentadas al 

or. 

ulación – sedimentación y se lleva a 

cabo de forma automática por autómata programable en el Reactor – 

ecantador. La dosificación de los reactivos  es determinada por el laboratorio 

or en agitación. 

- Adición del coagulante (FeCl3 40%). 

antación de lodos (se realiza con el agitador parado). 

tor – decantador. 

 acuosa y después de los lodos. Para 

onocer el punto de separación entre fangos y agua se pueden tomar diversas 

 

Las aguas residu

fa

100 m3 de capac

 

Las aguas residuales pasan por un proceso de desbaste tanto en las plantas 

de fabricación como en las mism

h

reactor – decantad

 

4.1.2.- Reacción – Decantación. 

 

Este es un proceso de coagulación- floc

d

de Medio Ambiente en función de los resultados Jar-test. El  control del proceso 

se realiza desde la sala de control de la planta depuradora. 

 

El proceso sigue los siguientes pasos: 

 

 - Llenado del react

 

 - Neutralización con NaOH a pH 8-9. 

 - Adición de antiespumante. 

 - Adición del floculante (polielectrolito). 

 - Dec

 

4.1.3.- Vaciado del reac

 

Se realizará primero el vaciado de la fase

c

muestras a distinta altura por las tomas de muestra laterales del decantador. 



 

El lugar de vaciado de reactor – Decantador es un tanque de 100 m3, el cual 

ene un circuito de recirculación continua. Teniendo el papel de tanque de 

E LOS REACTIVOS AUXILIARES. 

4%. 

na con agua el tanque  de 1 m3 hasta el nivel 

uficiente para poder agitar. En agitaciones añaden 4 Kg de polielectrolito (para 

. 

iespumante ANTIFOAM DB 110 A EU al 

0%. 

 el tanque de 1 m3 hasta el nivel 

ación se añaden 100 Kg de 

l tanque y agitar, como mínimo durante un 

.3.- FILTRADOS DE LODOS. 

os lodos procedentes del Reactor- Decantador siguen un proceso de filtración 

ti

homogeneización. 

 

4.2.- PREPARACIÓN D

 
4.2.1.- Preparación del polielectrolito, SEDIPUR AF 402. 

 

Se debe preparar como reactivo auxiliar una disolución de polielectrolito 

SEDIPUR AF 402 al 0.

 

Para preparar la disolución se lle

s

asegurar la no formación de grumos es conveniente favorecer mayo turbulencia 

posible en el agua). Terminar de llenar el tanque y agitar durante una hora 

antes de la dosificación. 

 

4.2.2.- Preparación antiespumante, ANTIFOAMDB-110 A EU

 

Se debe preparar una disolución de ant

1

 

Para preparar la disolución se llena con agua

suficiente para poder agitar. Bajo agit

antiespumante. Terminar de llenar e

cuarto de hora antes de dosificar. 

 

4

 

L

en Filtro-Prensa mediante el cual se elimina gran parte del agua reduciendo así 

el volumen del fango residual. El proceso de filtración es el siguiente: 



 

- Lodos procedentes del Reactor-Decantador se vacían en la fosa. Se pone en 

marcha el agitador y se añaden manualmente 3 sacos de cal por tratamiento (1 

saco 25 Kg). 

 

- Filtración. 

En el filtro de la prensa se filtran los lodos hasta que ya no se obtiene caudal en 

or central del se envían a  la fosa de lodos. 

eso se puede volver a empezar a filtrar de nuevo. 

idad de 38 m3. Esta condición se alcanza por la propia altura de la 

olumna de agua (tenemos un agitador en funcionamiento y una parrilla de 

espués el agua pasa por decantación al reactor con aireación. Este tiene una 

illas de difusores de aire que aportan el oxígeno 

ecesario a todo el licor de mezcla (es el nombre que recibe el agua residual 

ario. Las 

tres están en funcionamiento automático. DE esta manera y gracias a una 

sonda de oxígeno controlamos el nivel de oxígeno en el reactor (valor máximo 

la salida de filtrado (líquido). 

 

- Soplado del filtro. 

El filtrado (líqudo) del colect

 

- Apertura del filtro. 

Se abre el filtro y se sacuden las placas para provocar la caída de la torta 

(lodos sólidos) al contenedor. 

 

Una vez finalizado el proc

 

4.4.- TRATAMIENTO BIOLÓGICO. 

 

El agua residual  entra primero en un tanque en condiciones anóxicas con una 

capac

c

difusiones de aire que en casos determinados, como la puesta en marcha de la 

depuradora, puede estar en funcionamiento), para estimular la formación de 

fangos por ejemplo. 

 

D

capacidad de 143.5 m3 y 4 parr

n

con los lodos en constante agitación).  

 

Tenemos 3 soplantes que se encargan de proporcionar el aire neces



 

de 2.5 mg/l y valor mínimo de 2mg/l). Estos valores podrán ser modificados  en 

el régimen normal en función de la propia experiencia.  

 

Otra función importante de los difusores es asegurar la agitación constante  del 

cla en el reactor para asegurar que las condiciones y parámetros 

a función primordial del reactor anóxido es la conversión de nitrógeno 

no. 

n el reactor con oxígeno se realiza la eliminación de la DQO (parámetro 

a una idea general sobre la carga contamínate) y fenoles. 

 los distintos procesos de depuración. 

do 

amado tiempo de retención). Después el agua pasa al decantador secundario 

nte diseñado para que la entrada de agua 

o produzca turbulencias en la decantación del licor de mezcla. Aquí se 

especto al circuito de lodos hay que destacar la presencia de dos bombas. La 

ae un apequeña parte de los lodos del 

ecantador secundario y los deposita en la fosa de lodos (donde son 

licor de mez

del licor de mezcla sean iguales para toda la columna de agua. 

 

L

amoniacal en nitróge

 

E

indicativo que nos d

Hay una bomba de emulsión que recircula el licor de mezcla entre los dos tipos 

de reactores para que sucedan

 

El agua reside aproximadamente unos 5 días en los dos reactores (perio

ll

(volumen de 27.50 m3) especialme

n

separan los lodos de las aguas.  

 

Del decantador secundario el agua por decantación pasa al alcantarillado 

público. En la salida del agua hay un contador que nos da la cantidad de agua 

vertida al instante y la acumulada. 

 

R

bomba de recirculación  y la bomba de purga. La primera recoge los lodos del 

decantador secundario y los retorna al reactor óxico.  

 

Mientras que la bomba que purga extr

d

inhertizados con cal y mezclados con los lodos primarios). 

 



 

Para el óptimo crecimiento bacteriano se requiere de una relación de nutrientes 

óptima (C, N, P). Así para cada 100 de DQO  que nos entran en las aguas 

siduales, necesitaremos 5 de N y 1 de P para la viabilidad de los fangos. En 

ara asegurar la 

liminación  del nitrógeno amoniacal. En caso de aparecer espuma se añadirá 

.5.- GESTIÓN DE LOS LODOS SÓLIDOS. 

 

re

nuestro caso solo nos queda añadir fosfato para cumplir esta relación.  

 

Se añade manualmente la justa cantidad de fosfato sódico p

e

también manualmente antiespumante. 

 

4

 

Los lodos sólidos (torta) se analizan cada vez que se vacía el filtro, para 

comprobar su contenido de humedad. Posteriormente se gestionan como 

residuos sólidos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS 
AGUAS RESIDUALES. 
 
1.- OBJETO. 

 las aguas residuales. 

mpresa. 

.- DEFINICIONES. 

gua residual industrial: Es aquella agua residual que, por su origen y calidad, 

 atendiendo a los requisitos medioambientales aplicables a la empresa, debe 

er sometida a tratamiento  de depuración. Son de este tipo las aguas 

siduales generadas en las plantas de fabricación, en los laboratorios y 

quellas aguas pluviales que puedan arrastrar productos en las zonas de carga 

 descarga de cisterna, ya que pueden contener sustancias que impiden su 

ertido directo a la red de alcantarillado exterior. 

gua residual no industrial: Es aquella agua residual que, por su origen y 

aturaleza, y teniendo en cuenta los requisitos medioambientales aplicables a 

 empresa no precisa tratamiento previo para su vertido. Son de este tipo las 

guas residuales que se generan en vestuarios, cocinas, aseos, etc. (también 

amadas domésticas) y las que se generan como consecuencia de la lluvia 

lamadas pluviales) excepto en los casos en que puedan entrar en contacto 

on productos químicos, como puede ocurrir de forma incidental en la zona de 

arga y descarga de las cisternas, así como cualquier agua residual 

 
El objeto de la presente instrucción técnica es establecer la metodología a 

utilizar en la empresa para el control de

 

2.- ALCANCE. 

 
La presente instrucción técnica es de aplicación a las aguas residuales 

industriales de la e
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presuntamente industrial pero cuyas características de calidad permitan su 

vertido directo. 

 

4.- RESPONSABILIDADES. 

s responsabilidad del coordinador de Medioambiente garantizar el control de 

 aplicables. 

d de los Responsables de Área informar a Medio Ambiente 

e cualquier modificación esperable o incidental de la cantidad o calidad del 

s responsabilidad de Jefe de Ingeniería tener en cuenta la variables agua 

royecto nuevo o modificación de las instalaciones 

o al coordinador de medioambiente, de 

anera que se garantice en todo momento que el vertido de la empresa 

 
E

las aguas residuales industriales generadas por la empresa de forma que el 

vertido de la empresa cumpla los requisitos medioambientales

 

Es responsabilida

d

agua residual generada en su área. 

 

E

residual en cualquier p

existentes, consultando si es necesari

m

cumple estrictamente los requisitos medioambientales de aplicación. 

 

Asimismo, es responsabilidad conjunta del Jefe de Ingeniería y el coordinador 

de Medio Ambiente estudiar cualquier modificación necesaria o conveniente de 

las instalaciones  de depuración en base a modificaciones de requisitos 

aplicables o al cumplimiento de objetivos definidos en el Programa 

Medioambiental. 

 

5.- DESCRIPCIÓN. 

 
5.1.- Líneas de tratamiento y segregación de las aguas residuales. 

 

Para garantizar que cualquier vertido de la empresa cumple estrictamente los 

requisitos medioambientales aplicables, las aguas residuales industriales de la 

empresa se segregan atendiendo  a criterios de calidad, para permitir la 



 

realización del tratamiento idóneo para cada influente de la depuradora. Así, se 

definen dos líneas de tratamiento básicas: 

oquímico + vertido. 

2. Línea de tratamiento fisicoquímico + regeneración + reutilización. 

ímico 

strictamente los requisitos aplicables. 

tido al alcantarillado público cumpliendo 

strictamente los requisitos aplicables, incluso tras pasar por cualquier 

n los casos en que la línea 2 no disponga de suficiente capacidad de 

n función de la evolución  de la calidad de las aguas residuales industriales de 

inador de medio ambiente podrá decidir, de acuerdo 

cación en la segregación establecida. 

 

 1. Línea de tratamiento fisic

 

 

Se vehiculan a la línea 1 aquellas aguas residuales industriales cuya calidad 

permite su vertido al alcantarillado público tras el tratamiento fisicoqu

e

 

Se vehiculan a la línea 2 aquellas aguas residuales industriales que presentan 

características que impiden su ver

e

tratamiento de los disponibles en la empresa. 

 

En los casos en que las aguas de la línea 1 no cumplan los requisitos 

medioambientales, se pasarán a la línea 2 como norma general. 

 

E

tratamiento, se gestionarán las aguas residuales como residuo, cumpliendo los 

requisitos aplicables de forma general a los residuos o bien autorizaciones  

administrativas específicas de tratamientos alternativos cuando los gestores  de 

residuos no puedan aceptar  estas aguas residuales en sus instalaciones. 

 

E

cada influente, el coord

tonel Director de Producción, una modifi

 

5.2.- Caracterización de las aguas residuales. 

 

Es responsabilidad del coordinador de Medio Ambiente definir cuales han de 

ser los controles a realizar sobre las aguas residuales industriales de la 

empresa. 



 

Teniendo en cuenta que el tratamiento fisicoquímico es un proceso por lotes 

(tipo batch), y atendiendo a la presunta variabilidad de las aguas residuales 

dustriales de la empresa, se programará una caracterización de cada lote 

ico, tanto en la línea 1 

- pH    Conductividad 

- Nitrógeno   Sólidos rápidamente 

- DQO    Cloruros 

a muestra integrada mensual de 

dos los tratamientos que hayan sido vertidos a la red de alcantarillado 

 en el laboratorio homologado por la administración competente. 

in

antes  y después del citado tratamiento fisicoquím

(vertido) como en la línea 2 (no vertido). 

 

La caracterización  de las aguas entes del tratamiento incluye la realización  de 

un JAR-TEST que permite calcular la dosificación idónea de reactivos para el 

correcto tratamiento de las aguas. 

 

Los parámetros que se medirán serán los siguientes: 

 

Influentes: 

 

 

 - DQO    Cloruros 

 - Sulfatos   fenoles 

 

 - Amoniacal   Sedimentables 

 

 Efluentes: 

 

 - pH    Conductividad 

 

 - Sulfatos   fenoles 

 - Nitrógeno    

 - Amoniacal 

 

Además, se enviará a una entidad externa un

to

público, con el fin de determinar algún parámetro adicional, y como contraste 

de algún método analítico. Estas analíticas externas se realizarán de forma 

sistemática



 

De forma no sistemática, se realizarán determinaciones adicionales en otras 

aguas residuales que no hayan de ser vertidas, o bien determinaciones de 

otros parámetros que puedan ser de interés en situaciones concretas. Algunos 

de estos parámetros son: 

 

 - Detergentes  sulfuro 

omo 

Medio Ambiente enviará  a todos los 

sponsables de producción  un resumen son los resultados promedio de los 

siduales. Se segregarán 

s de la línea 2.El coordinador 

e su revisión  y el Jefe del 

 el responsable de 

el Laboratorio de Medio 

mbiente por un periodo mínimo de 5 años. 

 

 - Aniónicos 

 - Cromo VI    cromo total 

 - Cadmio    pl

 

6.- REGISTROS. 
 

Con carácter mensual el Laboratorio de 

re

diferentes parámetros determinados de las aguas re

aquellos resultados aplicables  a la línea 1 de lo

de Medio Ambiente  es el responsables d

Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente es

su aprobación. Dichos documentos se conservan en 

A

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS EQUIPOS DE DEPURACIÓN DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS. 

 
1.- OBJETO. 

 
En esta instrucción se describe el funcionamiento de los equipos de depuración 

e emisiones a l atmósfera de la empresa y el tratamiento y los cuidados que 

equipos para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

reas dónde existan equipos de 

nes, asegurar la correcta utilización de los mismos. 

s responsabilidad de los jefes de las áreas donde existan equipos de 

epuración de emisiones, asegurar la existencia de una o varias personas 

ncargadas de realizar las revisiones de los equipos. Estas personas deberán 

star debidamente formadas. 

s responsabilidad del Coordinador de Medio ambiente y del Departamento de 

geniería/mantenimiento decidir los medios de tratamiento de las emisiones 

ue se utilizarán para asegurar  la calidad de las emisiones  a la atmósfera. 

s responsabilidad del departamento de Ingeniería/mantenimiento mantener un 

lan de revisiones  programadas de los equipos, en el cual se indique cuando y 

d

deben darse a estos 

2.- ALCANCE. 

 
Esta instrucción técnica es de aplicación a todos los equipos de depuración de 

emisiones atmosféricas de la empresa. 

 

3.- RESPONSABILIDADES. 

 
Es responsabilidad de los jefes de las Á

depuración de emisio

 

E

d

e

e

 

E

In

q

 

E

p



 

quien debe realizar el mantenimiento de los equipos para asegurar el buen 

funcionamiento de los mismos. 

 

Asimismo, es responsabilidad suya asegurar la disponibilidad, en todo 

omento, de los recambios necesarios para que no puedan existir emisiones a 

tratar. 

ÓN. 

s sirve para separar partículas de una corriente de aire y 

aire a través de una tela con una luz 

e malla tal que las partículas con un tamaño superior o igual a la luz de malla 

 un armazón metálico y, en su interior, una 

erie de bolsas (o mangas) de tela de diferente tamaño y material según el 

do las 

artículas atrapadas en ella. Las partículas son recogidas en el fondo del 

ulan las partículas taponando los orificios  que 

ejan circular el aire a través de la tela. Por tanto, deben ser limpiados cada 

m

la atmósfera sin 

 

4.- DESCRIPCI

 
4.1.- FILTROS DE MANGAS. 

 

Este tipo de filtro

funcionan haciendo pasar la corriente  de 

d

no pueden pasar, obteniéndose así una corriente de aire a la salida con una  

carga mucho menor de partículas. 

 

Los filtros de mangas constan de

s

caso. La corriente aire cargada con partículas circula por el interior del armazón 

(y exterior de las bolsas) y pasa a través de la tela de las bolsas, quedan

p

armazón y son gestionadas como residuos. Por el interior de las bolsas circula 

el aire limpio que es enviado a la atmósfera. 

 

En este tipo de filtros se acum

d

cierto tiempo. Esta operaciones realiza de forma automática mediante un pulso 

de aire a contrapresión  y de forma manual, lavando las mangas, cuando sea 

necesario (cambios de producción, obturación de filtros).  

 

El taponamiento de los poros de los filtros se nota por la perdida de potencia 

del equipo extractor de aire. En ciertos casos puede estimarse 



 

convenientemente un cambio de material filtrante en lugar del lavado del 

mismo. 

 

En las revisiones de estos tipos de filtro, y en los cambios de mangas, hay que 

asegurar bien la fijación de las mangas al armazón, para que no puedan 

producirse descolgamientos de las bolsas. También debe comprobarse que las 

angas  no están rotas o defectuosas.  

uede ser necesaria la comprobación visual de la no presencia de partículas 

 gases. Esta comprobación se realizará, como 

ínimo, cuando se lave o cambie el material filtrante siendo conveniente 

te 

ez que hay que ensacar producto 

n los silos del atomizador. 

 por lo tanto no está 

ometido a normativa ambiental, es conveniente asegurar el buen 

4.3.- FILTROS DE CARTUCHO. 

m

 

P

en el punto de salida de los

m

realizarla cada vez que se crea que va haber una gran generación de partículas 

(por ejemplo: cargas de molinos). 

 

Las revisiones de los filtros las llevará a cabo personal de planta debidamen

adiestrado o mantenimiento. 

 

Las revisiones de todos los filtros deberán quedar registradas ya sea en 

soporte papel o informático. 

 

4.2.- CX-21: LÍQUIDOS. 

 

En la zona de los silos del atomizador de la planta de líquidos existe un filtro de 

bolsas. Este filtro se pone en marcha cada v

e

 

Se realizará una revisión de los filtros, con cambio de los mismos si fuera 

necesario, como mínimo una vez cada seis meses. 

 

Si bien este filtro no emite directamente a la atmósfera, y

s

funcionamiento del mismo, para evitar la emisión  difusa de partículas. 

 



 

 

Este tipo de filtros tiene un funcionamiento similar a los de filtro de manga pero 

n este caso las mangas de tela son sustituidas por cartuchos compactos  de 

n, se cambia el cartucho entero. 

e realizará una revisión de los filtros, con cambio de los mismos si fuera 

i bien este filtro no emite directamente a la atmósfera, y por lo tanto no está 

ra evitar la emisión difusa de partículas. 

co de emisiones difusas y, aunque no está sometido 

 normativa ambiental, es conveniente asegurar el buen funcionamiento del 

 

e

material filtrante, que, al circular el aire a través de ellos, retienen las partículas 

que arrastra la corriente aire. 

 

En este caso cuando los filtros se obtura

 

4.4.- CX-37: PRENSA DE PAPEL /CARTÓN/PLÁSTICO. 

 

La prensa de papel /cartón/Plástico tiene un sistema de extracción incorporado 

que finaliza en un filtro de cartuchos filtrantes. 

 

S

necesario, como mínimo una vez al año. 

 

S

sometido a normativa ambiental, es conveniente asegurar el buen 

funcionamiento del mismo, pa

 

Este filtro puede ser un fo

a

mismo, para evitar que se produzca este tipo de emisiones. 

 

4.5.- CX-11: TRANSVASES.

 

La sección de transvases tiene un sistema de extracción  de partículas el cual 

finaliza en un sistema de cartuchos filtrantes. 

 

Se realizará una revisión de los filtros, con cambio de los mismos si fuera 

necesario, como mínimo una vez al año. 

 

 



 

4.6.- LAVADOR DE GASES PLANTA LÍQUIDOS (SCRUBBER + FILTRO DE 

 fabrica y consta de dos bloques: un absorbedor-

actor húmedo (Scrubber) y un filtro de carbón activo a la salida del 

ileno y un spray de 

isolución de sosa. 

ón  de los reactores de la planta 

ircula a través del lecho  y se pone en contacto con la disolución de sosa, de 

s (por absorción de los vapores en la 

isolución de sosa).  

or PLC y 

ontrola el pH de la corriente líquida que sale del absorbedor del tal forma que 

el Scrubber se obtiene una corriente de aire depurada  y una corriente líquida 

  cuyo destino final es la depuradora. 

llets de 4mm. En este lecho la 

orriente de aire sufre un proceso de adsorción en el que se acaba de depurar 

 la salida del lecho la corriente de aire es emitida a la atmósfera. 

CARBÓN ACTIVO). 

 

Este es un sistema de tratamiento de las emisiones que está en funcionamiento 

permanentemente mientras se

re

absorbedor. 

 

El Scrubber consiste en un lecho fluidizado de poliet

d

 

El aire procedente de los sistemas de extracci

c

esta forma se eliminan las partículas que pueda contener la corriente de aire 

(por absorción y por choque) y los vapore

d

 

Además vapores ácidos reaccionan con la sosa aumentando la eficacia de 

depuración para este tipo de emisiones .El Scrubber está controlado p

c

cuando éste es inferior a un valor de consigna se añade automáticamente sosa  

a la disolución que forma el spray.  

 

D

con partículas  en suspensión

 

Los gases de salida del Scrubber circulan a través  de un lecho de carbón 

activo de cáscara de coco en forma de pe

c

la corriente de aire. 

 

A

 



 

El carbón activo se satura y debe ser cambiado. La renovación del lecho de 

carbón activo es llevada a cabo cada 12 meses por mantenimiento o cuando se 

etecte un a saturación prematura del lecho (olor detectable desde el exterior). 

n el atomizador hay una salida de aire que arrastra parte de partículas 

ra en el cual se pone en contacto íntimo la corriente aire 

argada de partículas  a alta velocidad con agua en forma de microgotas.  

e llevará a cabo una revisión periódica anual del sistema  de depuración por 

 

d

Asimismo se llevará a cabo una revisión anual del Scrubber. 

 

4.7.- LAVADOR DE GASES DEL ATOMIZADOR. 

 

E

atomizadas. Esta corriente antes de llegar a la atmósfera pasa por un lavador 

de gases tipo ventu

c

 

De esta forma, por choque y absorción, la corriente de aire queda limpia de 

partículas pudiendo ser así enviada a la atmósfera. Del venturi sale también 

una corriente de agua cargada con partículas en el fondo del foso. 

 

S

parte del departamento de Ingeniería/mantenimiento. 

 

Las revisiones de este sistema de depuración quedan registradas en el 

programa de mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA ELCONTROL DE LAS 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

 
1.- OBJETO. 

l objeto de la presente instrucción técnica es establecer la metodología a 

.- ALCANCE. 

tmosféricas 

e la empresa. 

piración forzada ambiental de manera 

ue se evacuen a la atmósfera gases o partículas a través de una corriente de 

ire. 

.- RESPONSABILIDADES. 

s responsabilidad del coordinador de Medio Ambiente garantizar el control de 

s emisiones atmosféricas generadas por la empresa de forma que las mismas 

umplan los requisitos medioambientales aplicables. 

s responsabilidad de los Responsables de Área informar a Medio Ambiente 

e cualquier modificación esperable o incidental de la cantidad o calidad de las 

misiones atmosféricas generadas en su área.  

 
E

utilizar en la empresa para el control de las emisiones atmosféricas con el fin 

de asegurar que estas cumplen los requisitos medioambientales que les son de 

aplicación. 

 

2

 
La presente instrucción técnica es de aplicación a las emisiones a

d

 

3.- DEFINICIONES. 

 
Emisiones atmosféricas: Es aquella salida canalizada a la atmósfera que tiene 

por origen un proceso industrial o una as

q

a

 

4

 
E

la

c

 

E

d

e



 

Asimismo, es responsabilidad suya asegurar la supervisión  de los focos que 

dispongan de sistemas de depuración cuan

 

do sí quede especificado. 

s responsabilidad del departamento  de Ingeniería de Planta asegurar el buen 

de los equipos de depuración de emisiones instalados en la 

mpresa. 

onsultando si es necesario al coordinador de medio ambiente, de 

anera que se garantice en todo momento que dicha emisión  cumple 

equisitos medioambientales de aplicación. 

simismo, es responsabilidad conjunta del jefe de Ingeniería y el coordinador 

s de depuración de emisiones en base a modificaciones de 

quisitos aplicables o al cumplimiento de objetivos definidos en el programa 

nciadas: 

s niveles de emisión de contaminantes de los 

istintos focos de emisión. 

E

funcionamiento 

e

 

Es responsabilidad del Jefe de Ingeniería tener en cuenta la variable emisión 

atmosférica en cualquier proyecto nuevo o modificación  de las instalaciones 

existentes, c

m

estrictamente los r

 

A

de Medio Ambiente estudiar cualquier modificación necesaria o conveniente de 

las instalacione

re

Medioambiental. 

 

5.- DESCRIPCIÓN. 

 
El control de las emisiones atmosféricas en la empresa tiene dos vertientes 

difere

 

- Caracterización y medición de lo

d

 

- Depuración, en el caso que sea necesario, y control del buen funcionamiento 

de los equipos encargados de dicha depuración. 

 

 

 



 

5.1.- CARACTERIZACIÓN Y MEDICIÓN  DE LAS EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS. 

 

En la empresa se realizan mediciones periódicas en los focos de emisión 

requeridos por la normativa. 

 

Los focos de emisión disponen del correspondiente libro de registro donde se 

taminantes emitidos en algunos de los focos en los cuales se 

aya medido la concentración de contaminantes. 

n tal caso el Jefe de Ingeniería y el Coordinador de medio ambiente 

n. 

ncionamiento de los equipos de depuración de 

misiones. 

e considerarán registros del Sistema de Gestión Medioambiental los 

iguientes registros relacionados con la presente instrucción: 

 

anotan los resultados de las mediciones realizadas. 

 

La realización de las mediciones de contaminantes emitidos en los distintos 

focos la llevarán a cabo empresas debidamente acreditadas y de contrastada 

solvencia. 

 

5.2.- DEPURACIÓN DE EMISIONES. 

 

De los resultados obtenidos en las mediciones periódicas realizadas puede 

desprenderse la necesidad de instalar algún equipo destinado a la reducción de 

la cantidad de con

h

 

E

analizarán y  escogerán el equipo que sea necesario para reducir la cantidad 

de dicha emisió

 

Los equipos de depuración de emisiones se revisarán  periódicamente y se 

comprobará su correcto fu

e

 

6.- REGISTROS. 

 
S

s



 

 - Inventario de focos de emisión. 

 - Libros de registro de los focos controlados. 

- Informes de autocontroles analíticos de emisiones 

de los Sistemas de Depuración de Emisiones. 

 

 

 - Informes de controles reglamentarios de emisiones 

 - Hojas de incidencias 

 

Los registros se archivarán y se conservarán por un periodo de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANIFICACIÓN.  

 
1.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. 

 
1.1.- OBJETO. 

escribir la metodología que se seguirá en la empresa para identificar, 

uantificar y evaluar los aspectos medioambientales originados por su actividad 

dustrial. 

.2.- ALCANCE. 

as actividades desarrolladas por la empresa tanto por el personal de la 

mpresa como por el personal contratista y subcontratista. 

.3.- RESPONSABILIDAD 

l coordinador de Medio Ambiente será quien llevará a cabo la identificación, 

uantificación  y evaluación  de los aspectos medioambientales. 

os Jefes  de los distintos Departamentos de la empresa colaborarán con el 

oordinador de Medio Ambiente en la realización de dichas actividades. 

.4.- DESCRIPCIÓN. 

.4.1.- Identificación 

oordinador de Medio Ambiente inspeccionará visualmente los centros de 

sualmente los centros de producción y 

 de la empresa, y valiéndose de su experiencia  y 

de influencia de la empresa sobre el 

isiones a la atmósfera, vertidos a 

 

D

c

in

 

1

 

L

e

 

1

 

E

c

 

L

c

 

1

 
1

 
El c

producción y las actividades auxiliares vi

las actividades auxiliares

teniendo en cuenta las diferentes áreas 

medio ambiente (generación  de residuos, em



 

aguas residuales, consumos, contaminación de suelos y ruido), identificará los 

spectos medioambientales de la empresa. 

rán tipificados en los siguientes 

rupos: 

- Emisiones a la atmósfera. 

nsumos de    agua y energía. 

- Contaminación de suelos. 

- Otros. 

 se cuantifican siempre que sea posible, estimando 

s datos en los casos que sea imposible cuantificar dichos aspectos. 

tintos aspectos identificados en base a 
s siguientes criterios: 

Los aspectos se clasificarán como SIGNIFICATIVOS/NO SIGNIFICATIVOS. 

a

 

Los distintos aspectos medioambientales queda

g

 

 

 - Vertidos de aguas residuales. 

 - Generación de residuos. 

 - Co

 

 - Ruido. 

 

 

1.4.2.- Cuantificación: 

 

Los aspectos identificativos

lo

 

1.4.3.- Evaluación: 

 

Una vez identificados y cuantificados los aspectos 
medioambientales, el coordinador de medio ambiente 
evaluará  los dis
lo
 
 - Peligrosidad para el medio ambiente del aspecto en cuestión, 

 - Destino de la contaminación emitida. 

 - Legislación y compromisos de la empresa aplicables. 

 - Cantidad. 

 



 

 

Los aspectos medioambientales que se consideren significativos, se someterán 

 control operacional, quedarán registrados y deberán ser tenidos e cuenta en 

.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 

escri ara la identificación, el registro y la 

les que en materia medioambiental son de 

o de la empresa, los derivados de los compromisos 

presa suscrita, ya sea de forma individual o como parte 

tegrante de la empresa y los derivados de los objetivos y metas 

e entiende por requisito medioambiental a aquel apartado de la legislación o 

quel extracto de compromisos voluntarios suscritos en materia 

resa. 

a

la definición de objetivos y metas medioambientales en la empresa. 

 

2

 

2.1.- OBJETO 

 

D bir la sistemática que se sigue p

actualización de los requisitos lega

obligado cumplimient

voluntarios de la em

in

medioambientales. 

 

Se pretende describir también la sistemática seguida por la empresa para la 

verificación del cumplimiento de dichos requisitos. 

 

2.2.- ALCANCE. 

 

Este  procedimiento se aplica a las actividades que se desarrollan en los 

centros de la empresa. 

 

2.3.- DEFINICIONES. 

 

S

a

medioambiental que sean de aplicación directa a la actividad de la emp

 

 

 

 

 



 

 

2.4.- DESCRIPCION. 

 

2.4.1.-  Identificación de requisitos. 

 

El coordinador de medio Ambiente identificará todos 

ichas fuentes. 

l coordinador de Medio Ambiente revisará el registro de requisitos generado 

.4.3.- Modificación de requisitos 

n el caso que se observe una modificación de dichos requisitos el propio 

 Medio Ambiente quien a su vez será el responsable de 

omunicar dicha modificación al Comité de Calidad, Seguridad y Medio 

 tome las medidas oportunas. 

la 

erificación del cumplimiento de los requisitos medioambientales identificados. 

aquellos requisitos que puedan desprenderse de 
d
 
Dichos requisitos quedarán registrados tal y como se indica en dicho 

procedimiento. 

 

2.4.2.- Actualización de requisitos. 

 

E

como mínimo una vez al mes. 

 

2

 

E

coordinador de Medio Ambiente comunicará al responsable de Departamento 

de Calidad, Seguridad y

c

Ambiente para que este

 

2.4.4.-  Verificación de requisitos. 

 

Con una periodicidad que será como máximo anual se procederá a 

v

 



 

La detección de un incumplimiento en alguno de los requisitos generará una no 

l coordinador de Medio Ambiente el responsable de 

efinir las actuaciones necesarias para la solución de dicha no conformidad. 

n caso de persistir el incumplimiento el coordinador de medio ambiente quien 

conformidad, siendo e

d

 

E

definirá la sistemática a seguir para solucionar dicho incumplimiento. 



 

3.- Objetivos y metas medio ambientales 

 
3.1.- OBJETO. 

 

Definir la sistemática seguida en la empresa para el establecimiento de 

3.2.- ALCANCE. 

 

Todos los objetivos, Metas y programas ambientales establecidos en los 

centros de la empresa. 

 

3.3.- DEFINICIONES. 

 

Objetivos Medioambientales: fines medioambientales de carácter general, que 

tienen su origen en la política medioambiental de la empresa y que están 

cuantificados siempre que sea posible. 

 

Metas Medioambientales: Requisitos detallados de actuación, cuantificados 

cuando sea posible, aplicables a la organización o parte de la misma, que 

provienen de los objetivos medioambientales y que deben establecerse y 

cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. 

 

3.4.- DESCRIPCIÓN. 

 

3.4.1.- Definición de objetivos y metas medioambientales. 

 
Los objetivos medioambientales se redactarán como voluntades de la empresa 

de cara a un futuro a medio plazo. 

 

El comité de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente se encargará de la 

definición y aprobación de dichos objetivos y metas medioambientales así 

como de los indicadores de control necesarios. Asignará, también los medios y 

objetivos y metas medioambientales. 

 



 

los responsables para llev  de ejecución razonable, 

 y metas. 

efinición  de objetivos y metas por parte del comité de Calidad, Seguridad y 

rtantes como los aspectos medio ambientales 

ignificativos de la empresa, el coste económico, la Normativa Medioambiental 

ntrada en vigor, etc. 

.4.2.- Verificación de la consecución de los objetivos y metas 

 de calidad, Seguridad y Medio 

mbiente. 

l Jefe de Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente realizará la 

fijados para un año 

eterminado e informará al Comité de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

responsabilidad del Comité de Calidad, 

eguridad y Medio Ambiente la toma de las decisiones que se desprendan de 

 

ar a cabo, en un plazo

dichos objetivos

 

El Jefe de Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente junto con el 

coordinador de Medio Ambiente se encargarán de hacer propuestas para la 

d

Medio Ambiente. 

 

En la definición de objetivos y metas medioambientales deberán tenerse en 

cuenta criterios impo

s

vigente o de próxima e

 
En la proposición de objetivos y metas medioambientales podrán colaborar 

todos los trabajadores de la empresa en forma de ideas de mejora. 

 

3

medioambientales. 

 

La verificación de los objetivos y metas medioambientales es realizará de forma 

habitual  una vez al año en la reunión del comité

A

 

E

verificación  de los objetivos y metas medioambientales 

d

sobre las últimas verificaciones del grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas medioambientales, siendo 

S

dicho informe. 

 

3.4.3.-  Actualización de objetivos y metas. 



 

Se establecerá un plazo máximo de un año para la revisión de los objetivos y 

metas medioambientales. 

 

La actualización de los objetivos y metas se realizará siempre que cambien la 

Política medioambiental o la Política General de la empresa. 

 

Si se estima oportuno las metas medioambientales pueden revisarse y/o 

ctualizarse con una frecuencia superior a una vez al año. 

l programa de Gestión Medioambiental establecido en la empresa. 

.3.1.-  Redacción. 

 los indicadores necesarios para su correcto seguimiento. 

 

a

 

4.- PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL. 

 

4.1.- OBJETO. 

 

Definir la sistemática seguida en la empresa para la redacción y seguimiento 

del programa medioambiental. 

 

4.2.- ALCANCE. 

 

E

 

4.3.- DEFINICIONES. 

 

4

 

La redacción del Programa de Gestión Medioambiental se realizará durante la 

primera reunión del año del comité de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 

 

En la redacción del Programa de Gestión Medioambiental se tendrán en cuenta 

para cada una de las metas los plazos, medios materiales y humanos, 

responsable/s y

 

 

 



 

4.3.2.- Revisión. 

 

En cada reunión del comité de Calidad, seguridad y Medio Ambiente se 

ara ello, el Jefe del Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

timas verificaciones 

alizadas del grado de Cumplimiento de cada uno de los objetivo y metas 

ad del Comité de Calida, Seguridad y Medio Ambiente tomar 

s decisiones oportunas en función de los resultados aportados fruto de la 

procede al seguimiento de la evolución del Programa. 

 

P

informa al Comité de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente informa al Comité 

de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente sobre las úl

re

previstos. 

 

Es responsabilid

la

verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

ema de Gestión Medioambiental. 

gerencia hacia los puestos de trabajo 

e en el organigrama adjunto. 

esentan las responsabilidades, respecto al sistema de 

puestos de la empresa relacionados  

Seguridad y Medio Ambiente. 

o Ambiente está constituido por los 

Gerente, 

- Director de Producción, 

- Director de Finanzas, 

- Director de Ventas 

 

1.-  ESTRUCTURAS Y RESPONSABILIDADES 
 

1.1.- OBJETO. 

 

Describir la organización de la empresa y definir las funciones y 

responsabilidades de sus unidades organizativas en lo relativo al Sistema de 

Gestión Medioambiental. 

 

1.2.- ALCANCE. 

 

Todas las unidades organizativas y funcionales de las empresas relacionadas 

en uno u otro grado con el Sist

 

1.3.- DESCRIPCIÓN. 

 

La estructura de la empresa parte de 

cada vez más operativo y puede vers

 

A continuación se pr

gestión Medioambiental de los distintos 

con el mismo. 

 

1.3.1.- Comité de Calidad, 

 

El Comité de calidad, Seguridad y Medi

siguientes cargos directivos: 

 

 - 

 

 

 



 

 - Jefe del Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, 

ad y Medio Ambiente 

ue desarrolla el Sistema de Gestión 

ontinuación se hace una breve descripción de dichas 

- aprobar  el Programa de Gestión Medioambiental, 

ivos medioambientales,  

ón y auditorías medioambientales, 

- aprobar el manual de Gestión  Medioambiental, 

alidad, Seguridad y Medio Ambiente como 

tación del sistema. A continuación 

- Verificación e informe al Comité de Calidad, Seguridad y Medio 

tamiento medioambiental de la empresa 

acia del Sistema de Gestión  Medioambiental en 

 

Las responsabilidades de Comité de Calidad, Segurid

quedan definidas en la documentación q

Medioambiental. A c

responsabilidades: 

 

 - aprobar la Política Medioambiental de la empresa, 

 - revisión, actualización y aprobación de los objetivos y metas 

 medioambientales, 

 

 - aprobar procedimientos operat

 - revisar y evaluar la eficiencia del Sistema de Gestión Medioambiental, 

 - aprobar el informe de revisión del Sistema de Gestión Medioambiental, 

 - designar los auditores medioambientales cualificados en la empresa, 

 - aprobar los planes de formaci

 

 

1.3.2.- Jefe del Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 

 

El jefe del Departamento de c

máximo responsable de medio ambiente tiene muy variadas responsabilidades, 

todas las que se desprenden de la documen

se detallan algunas de ellas: 

 
 

 Ambiente de la consecución de los objetivos y metas medioambientales. 

 - Proponer al comité la adopción de medidas que puedan ser necesarias  

de cara a una mejora del compor 

 y para mejorar la efic

 relación al cumplimiento con la política medioambiental, 

 - Revisar el informe  de Revisión del Sistema de Gestión 

 Medioambiental, 



 

 - Es el responsable de mantener la comunicación con la administración, 

vecinos, empresas aseguradoras, etc., de decidir la apertura de nuevos 

estión Medioambiental, de llevar los listados actualizados 

de la documentación del Sistema de Gestión Medioambiental y velar por 

biente. 

ambiental de la 

 

nto y 

les a la empresa, 

- Proponer objetivos y metas medioambientales, 

ón del 

Sistema de Gestión Medioambiental que estén encaminadas al control y 

s y archivar los documentos  relacionados con el 

Sistema de Gestión  Medioambiental  que de él  dependan según se 

comunicaciones 

 formación medioambiental de los colaboradores 

 de la empresa. 

 

 canales de comunicación y decidir las vías de comunicación más 

 adecuadas tanto interna, como externamente, 

 - Es el responsable de la revisión de los procedimientos operativos del 

 sistema de G

 

 la coherencia del mismo. 

 

1.3.3.- Coordinador de Medio am

 

Es el responsable de llevar a cabo  la gestión y el control medio

empresa, sus responsabilidades son aquellas que le permiten llevar a cabo sus

funciones correctamente, entre estas responsabilidades se encuentran: 

 

 - Identificar, registrar, garantizar la verificación del cumplimie

 actualizar los requisitos medioambientales aplicab

 

 - Definir las actuaciones que se desprendan de la documentaci

 

 la mejora del comportamiento medioambiental de la empresa, solución 

 de incidentes o desviaciones del Sistema de Gestión Medioambiental, 

 etc. 

 - Mantener actualizado

 

 describe en la documentación  del sistema, 

 - Realizar el informe de revisión del Sistema de Gestión Medioambiental, 

 - Identificar y evaluar aspectos medioambientales en condiciones 

 normales y potenciales. 

 - Resolver las comunicaciones medioambientales ( quejas, dudas, etc.) 

 en las que sea necesaria su intervención y realizar las 

 internas pertinentes. 

 - Fijar los requisitos de



 

1.3.4.- Jefes de otros departamentos /Áreas. 

 
Los jefes de los departamentos operativos de la empresa tienen la 

responsabilidad de realizar y promover las acciones encaminadas al buen   

s medioambientales que se produzcan en las 

áreas bajo su responsabilidad, 

ra el buen funcionamiento del Sistema 

de Gestión Medioambiental en su área de responsabilidad ( como se 

 cargo, 

etc. 

n Medioambiental. 

funcionamiento del Sistema de Gestión  Medioambiental que se desprenden de 

los distintos procedimientos operativos, como por ejemplo: 

 

 - identificación de aspecto

 

 - llevar los registros necesarios pa

 

 desprende de la documentación del sistema) 

 - emitir la documentación que sea necesaria en su área. 

 - Detección de necesidades de formación de los trabajadores a su

 

 

1.3.5.- Laboratorio de Medio Ambiente. 

 

Realizará las analíticas necesarias que se desprenden de la documentación del 

sistema de Gestión Medioambiental. 

 

1.3.6.- Resto de colaboradores de la empresa. 

 

Según la formación recibida por todo colaborador, este tiene la responsabilidad 

de cumplir todo aquello que se desprenda de la política Medioambiental de la 

empresa y quede reflejado en el Sistema de Gestió

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.- FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL. 

al de la empresa, 

oniendo especial atención en aquellas personas cuyo trabajo pueda suponer 

erson ontratista. 

as responsabilidades asociadas a la formación y sensibilización de los 

scritas en el documento de Formación 

 adiestramiento. Entre ellas se puede destacar que: 

cargarán de detectar las necesidades 

specíficas de formación de los colaboradores bajo su responsabilidad. 

l coordinador de Medio Ambiente será quien fije  las necesidades de 

Gestión 

edioambiental, los objetivos y metas, y las responsabilidades generales que 

e derivan del Sistema de Gestión  Medioambiental. Asimismo se  encargará 

e asegurar que los  colaboradores que desarrollen tareas con posible 

percusión medioambiental tengan la formación adecuada. 

l departamento de personal incluirá la formación medioambiental dentro de los 

lanes de Formación generales de la empresa y guardará los registros que se 

uedan generar en la aplicación de dicha formación medioambiental. 

 

2.1.- OBJETO. 

 

Definir los procedimientos y actuaciones a seguir para detectar y satisfacer las 

necesidades de formación medioambiental del person

p

un impacto significativo sobre el medio ambiente. 

 

2.2.- ALCANCE. 

 

P al de la empresa y personal contratista o subc

 

2.3.- RESPONSABILIDADES. 

 

L

colaboradores de la empresa son las de

y

 

Los jefes de departamento se en

e

 

E

formación medioambiental según el puesto de trabajo en la empresa y quien se 

encargue de asegurar que todo colaborador de la empresa tiene como mínimo, 

conocimientos de la Política Medioambiental, el Sistema de 

M

s

d

re

E

P

p

 



 

2.4.- DESCRIPCIÓN. 

 

La formación puede ser individual o colectiva y se realiza con el fin  de que el 

olaborador pueda adquirir los conocimientos necesarios para un mejor 

borador deberá tener unos 

ínimos conocimientos sobre medio ambiente (los que se han citado en el 

ponsabilidades) siendo estos cada vez mayores en función  

el grado de implicación del trabajador en la Gestión Medioambiental de la 

enerado por el  

uesto de trabajo que ocupa. 

stos conocimientos se adquirirán mediante charlas individuales o colectivas, 

ma de 

estión  medioambiental, se citarán actuaciones relacionadas con el medio 

c

comportamiento medioambiental dentro de la empresa contribuyendo, a su vez, 

a su desarrollo personal. 

 

En líneas generales en esta empresa todo cola

m

apartado de Res

d

empresa o en función del posible impacto medioambiental g

p

 

E

asistencias a cursos, adiestramiento a pie de planta, etc. Debiendo quedar 

registradas todas estas acciones y siendo archivadas por el departamento de 

Personal. 

 

El departamento de medio ambiente llevará a cabo de forma no programada 

campañas de sensibilización  medioambiental de la empresa, el siste

g

ambiente, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- COMUNICACIÓN. 

 

3.1.- OBJETO. 

 



 

Definir los procedimientos a aplicar en la empresa para asegurar que las 

omunicaciones entre los distintos niveles de la empresa y las de ésta con el 

odas aquellas comunicaciones referentes a la gestión medio ambiental que se 

.3.1.- Comunicación externa 

- Jefe del Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, que 

rtamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente decidirá las 

vías de comunicación externa de aplicación en la empresa. 

- Jefes de departamentos comerciales, serán los encargados de realizar 

las comunicaciones de índole diversa que puedan surgir con los clientes 

de la empresa. 

- Jefes de compras, serán los encargados de realizar las 

comunicaciones con los distintos proveedores de la Empresa. 

- Responsables de contratación, serán los encargados de establecer 

 pertinentes con las empresas contratistas y 

subcontratistas. 

c

exterior se realicen de forma correcta. 

 

3.2.- ALCANCE. 

 

T

establezcan internamente en la empresa o entre la empresa y una tercera 

parte, ya sean clientes /proveedores, administración pública, vecinos, 

aseguradoras, etc. 

 

3.3.- DESCRIPCIÓN. 
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Las comunicaciones en la empresa quedarán canalizadas por los distintos 

responsables de los departamentos .Los responsables son: 

 

 

 se encargará de realizar las comunicaciones externas con vecinos, 

 administración pública, etc. Es el responsable máximo de las 

 comunicaciones de la empresa a terceras personas. Asimismo el Jefe 

 del Depa

 

 

 

 

 

 

 

 comunicaciones

 

 



 

Cuando las comunicaciones se deban a peticiones de información o quejas 

medioambientales el coordinador de medio ambiente será quien registre, 

analice   (de la forma que crea pertinente) y de una respuesta a las 

omunicaciones que considere relevantes. De todas formas son los 

eriormente señalados quienes harán efectivas las respuestas 

adas por el coordinador de Medio Ambiente. 

n la empresa una serie de canales para asegurar las 

omunicaciones entre el comité de calidad, Seguridad  y Medio Ambiente y los 

 de la empresa y a la inversa entre los colaboradores y 

l comité. Se pretende facilitar que las comunicaciones entre los distintos 

e forma ágil y fluida y que cualquier colaborador 

e la empresa pueda expresar su opinión personal, siempre presentándose 

s por el Jefe del 

epartamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente y estos serán: 

.1.- OBJETO: 

 

c

responsables ant

d

 

3.3.2.- Comunicación interna. 

 

Se establecerán e

c

distintos colaboradores

e

niveles de la empresa se den d

d

cómo emisor de la misma, sobre la actuación medioambiental de la empresa. 

Los distintos canales de comunicación vendrán definido

D

 

 - Buzón de sugerencias. 

 - Tablón de anuncios. 

 - Informe o comunicado interno. 

 - Comunicación colaborador - Comité de Calidad, Seguridad y Medio 

 Ambiente. 

 - Comunicación Comité de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente – 

 colaborador. 

 

 

 

 

4.- DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
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Establecer y mantener al día la documentación necesaria en la empresa que 

permita describir los elementos básicos del Sistema de Gestión 

Medioambiental y las interrelaciones que se den entre éstos elementos 

básicos. 

 

4.2.- ALCANCE: 

 

Toda la documentación asociada al sistema de Gestión Medioambiental. 

e 

mas de 

estión de  la empresa. 

a es e Gestión Medioambiental viene dada por los 

ión Medioambiental: Constituye la base del Sistema de 

 lo referente a Gestión Medioambiental ( Política 

Medioambiental, estructura, funciones, responsabilidades, etc.). 

- Procedimientos Operativos: documentos en los cuales se indica cómo, 

quién y cuando se van a llevar a cabo las funciones y acciones previstas 

en el manual para la consecución de los objetivos medioambientales 

fijada 

por la empresa. 

ciones técnicas: documentos detallados de actuación de 

aquellas actividades relacionadas con la consecución de objetivos  

 

4.3.- DESCRIPCIÓN: 

 

La documentación asociada  al sistema de Gestión Medioambiental, sigue una 

estructura piramidal en la cual los niveles inferiores implican un mayor grado de 

detalle en la información dada. 

 

La documentación del sistema de Gestión Medioambiental en ciertos casos s

basa o procede de documentación del sistema de Calidad de la empresa 

buscado con este  hecho una mayor integración de los distintos siste

g

 

L tructura del Sistema d

siguientes elementos: 

 

 - Manual de Gest

 Gestión  Medioambiental de la empresa, en él se definen las directrices 

 de la empresa en

 

 

 

 

 fijados y evitar posibles desviaciones de la Política Medioambiental 

 

 - Instruc

 



 

 medioambientales. Su carácter es más técnico y menos funcional y 

 organizativo que los Procedimientos Operativos. 

 - Registros: documentos con los que se puede seguir la evolución de la 

 Gestión Medioambiental de la empresa y demostrar a partes interesadas 

la actuación medioambiental de la misma. 

ocumentos: la documentación del Sistema de Gestión 

Medioambiental puede venir cumplimentada con otros documentos que 

entre 

estos documentos puede encontrarse normativas internas de la 

.2.- ALCANCE: 

 relevante asociada al Sistema de Gestión 

edioambiental. 

lacio ema de Gestión Medioambiental. 

 

 - Otros d

 

 completan la correcta Gestión Medioambiental de la empresa, 

 

 empresa. 

 

5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

5.1.- OBJETO: 

 

Definir las directrices para asegurar el control sobre la elaboración, revisión, 

aprobación, archivo, distribución y modificación de los Sistemas de Gestión 

Medioambiental. 
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Toda documentación

M

 

 

 

5.3.- RESPONSABILIDADES. 

 

5.3.1.- Comité de calidad, seguridad y Medio Ambiente. 

Es responsable de la revisión y aprobación del Manual de Gestión 

Medioambiental y de la aprobación de los procedimientos operativos 

re nados con el sist

 

5.3.2.- Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 



 

 

Es el responsable de la revisión de los procedimientos operativos y de velar por 

 a la Gestión Medioambiental relacionados con las 

ctividades desarrolladas en dichos departamentos. 

.4.- DESCRIPCIÓN: 

.4.1.- Elaboración: 

ersonal de los distintos departamentos relacionados con la 

ctividad indicada en el documento. 

a elaboración conlleva la firma de quien elabora el documento. 

ón de Documentos: 

n los documentos del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa 

onstará: 

-  Nombre de la empresa. 

manual de Gestión - 

- Edición. 

aprobación. 

la coherencia del sistema. Es responsable también de llevar el listado 

actualizado de los procedimientos e instrucciones. 

 

5.3.3.- Departamentos. 

 

Tienen la responsabilidad de elaborar o, en ciertos casos, colaborar en la 

elaboración con el departamento de Calidad, Seguridad y Medioambiente, los 

documentos referentes

a

 

5

 

5

 

Los documentos relacionados con el Sistema de gestión Medioambiental serán 

elaborados por p

a

 

L

 

5.4.2.- Identificaci

 

E

c

 

 

- Título y código del documento(excepto el 

Medioambiental el cual no tiene código) 

- Paginación 

- Fecha. 

- Firmas de los responsables de la elaboración, revisión y 



 

 

5.4.3.- Revisión y aprobación. 

 

La revisión de los documentos se llevará a cabo teniendo en cuenta factores de 

onformidad con la legislación, con los objetivos medioambientales de la 

 otras partes del sistema y la viabilidad del documento. 

anto la revisión como la aprobación conllevan la firma de los responsables de 

aboración del Documento se encargará de la distribución  

e copias del mismo a los departamentos que deban poseer dichos 

tión Medioambiental, como el manual de 

rocedimientos operativos del SGMA 

a distribución se realizará mediante Listas de Control de la Distribución. 

ualquier colaborador de la empresa, puede proponer modificaciones de los 

ento. Las modificaciones propuestas serán estudiadas y, en su caso, 

probadas. La aprobación de modificaciones a un documento implica una 

 aumento de una unidad del número de 

edición

 

6.- CONTROL OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

 

6.1.- O

 

c

empresa, la relación con

T

dicha revisión y aprobación. A su vez, la aprobación de un documento, implica 

su fechado y la numeración de la edición correspondiente. 

 

5.4.4.- Distribución y archivo. 

 

El responsable de la el

d

documento. 

 

El responsable de la elaboración del documento será quien archive el original 

del mismo. En cualquier caso, en el departamento de Medio Ambiente se 

archivarán tanto el manual de Ges

p

 

L

5.4.5.- Modificación de Documentos. 

C

documentos. Dichas propuestas se enviarán al responsable de la aprobación 

del docum

a

nueva distribución del documento y el

 del documento. 

BJETO: 



 

Definir las directrices seguidas en la empresa para asegurar que todas las 

bo y tengan alguna incidencia sobre el medio 

mbiente se realizan de forma controlada y están conformes con la  Política, 

mbiental. 

ueden citar, entre otras, las relacionadas con el 

roceso productivo, las actividades auxiliares y la evaluación del cumplimiento 

IONES: 

 desarrollan en condiciones controladas. 

bilidad del coordinador del Medio ambiente asegurar 

ue se llevan a cabo actividades de seguimiento y medición de las 

r un impacto 

edioambiental significativo. 

actividades que se lleven a ca

a

los Objetivos y el Programa Medioambiental. 

 

6.2.- ALCANCE: 

 

Todas las actividades llevadas a cabo en la empresa en las cuales la ausencia 

de control pueda llevar a desviaciones de la Política Medioa

 

Entre dichas actividades se p

p

con la legislación aplicable. 

 

6.3.- DEFINIC

 

Control operacional: Identificación y planificación de las funciones, actividades 

y procesos asociados con los aspectos medioambientales significativos y 

conforme a la Política y los Objetivos medioambientales, realizada con el objeto 

de asegurar que dichas actividades se

 

6.4.- RESPONSABILIDAD 

 

Es responsabilidad  del coordinador de medio ambiente definir las pautas y los 

sistemas más apropiados para asegurar el control de los aspectos 

medioambientales, para llevar a cabo esta labor recibirá la colaboración de los 

Responsables de las áreas afectadas y del departamento de Ingeniería. 

 

Asimismo, es responsa

q

actividades/operaciones de la empresa que puedan tene

m

 



 

Es responsabilidad de Mantenimiento asegurar al buen funcionamiento de las 

instalaciones de control de aspectos medioambientales o aquellas con posible 

incidencia ambiental. 

 

Es responsabilidad de los Jefes de Departamento/sección colaborar con el 

edio ambiente en la definición de las acciones de control a 

fectuar en las áreas bajo su responsabilidad y cumplir de lo que  se desprenda 

.5.- DESCRIPCIÓN 

ez evaluados, el coordinador de medio ambiente 

ecidirá, en base a su experiencia y a los requisitos medioambientales 

e se llevará a cabo de dichos aspectos. 

 

ebidamente acreditadas. 

una verificación periódica de los aspectos 

edioambientales en base a los requisitos medioambientales. 

 

coordinador de m

e

de los procedimientos e instrucciones técnicas relativas al control operacional. 
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En primer lugar se procede a la identificación y evaluación de los aspectos 

medioambientales, y una v

d

aplicables, el control qu

 

El coordinador de Medio Ambiente decidirá las actividades y mediciones que se 

llevarán a cabo para la realización de un seguimiento de la evolución de dichos 

aspectos. En la realización de dichas mediciones se utilizarán siempre equipos 

debidamente calibrados o  se solicitarán  los servicios de entidades

d

Finalmente se realizará 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- EMERGENCIAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

7.1.- OBJETO: 

 

Definir las directrices seguidas en la empresa para asegurar que se identifican 

los aspectos medioambientales que puedan darse tanto en situaciones 

anormales de funcionamiento como de emergencia y que se tiene definidas 

actuaciones en caso de que se produzcan. 

 

7.2.- ALCANCE 

 

Todo lo que se desprenda del presente capítulo será de aplicación en las 

plantas de la empresa. 

 

7.3.- DEFINICIONES: 

 

Aspecto medioambiental potencial: Aspecto medioambiental derivado de 

situaciones anormales de funcionamiento, en caso de incidentes y/o accidentes 

y en situaciones de emergencias. Se equipara a riesgo medioambiental y por 

tanto en su estudio se consideran dos componentes, la severidad de las 

consecuencias y la frecuencia  o probabilidad de éstas. 

iones diferentes 

el proceso normal de funcionamiento de una instalación, proceso o actividad, 

nto si han sido programadas previamente, como si  no. Ej: paros por 

antenimiento, puestas en marcha de una instalación,... 

cidentes: Cualquier emisión o vertido de sustancias peligrosas ( que puedan 

er susceptibles de dañar a las personas o al medio) con influencia en el 

xterior de la fábrica. 

ituación de emergencia: Aquella situación que puede causar daño al medio 

mbiente o a las personas y requiere la activación del Plan de Autoprotección. 

.4.- RESPONSABILIDADES. 

 

Situaciones anormales de funcionamiento: Son aquellas situac

d

ta

m

 

In

s

e

S

a
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El coordinador del Medio Ambiente será el responsable de llevar a cabo la 

evaluación de los aspectos medioambientales potenciales que  

uedan generarse en la empresa. Asimismo colaborará en la modificación del 

uridad coordinar la modificación del 

lan de Autoprotección para incluir los aspectos medioambientales. 

s reponsabilidad del Jefe del Departamento de Calidad, Seguridad y Medio 

, etc. 

l Coordinador de Seguridad de Producto hacer los 

studios de peligrosidad de los productos existentes en la empresa para ayudar 

.5.- DESCRIPCIÓN 

ue puedan darse en condiciones anormales de 

n de dichos aspectos. 

identificación y 

p

Plan de Autoprotección en lo referente a aspectos medioambientales del 

mismo. 

 

Es responsabilidad del Coordinador de Seg

P

 

E

Ambiente establecer los cauces de comunicación necesarios en casos de 

emergencia, accidentes

 

Es responsabilidad de

e

en la definición de acciones a emprender en caso de necesidad. 

 

Es responsabilidad de los Jefes de Departamento/sección relacionados o 

afectados por los aspectos potenciales que puedan surgir en las áreas bajo su 

responsabilidad. 

 

Es responsabilidad del responsable de Ingeniería de Planta/Mantenimiento 

establecer las actividades de mantenimiento preventivo que sean necesarias 

con el fin de evitar la aparición de situaciones de emergencia. 
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La forma de actuar en la empresa con respecto a los aspectos 

medioambientales q

funcionamiento o e situaciones de emergencia es la siguiente. 

 

 

7.5.1.- Identificación y evaluació



 

 

Los aspectos medioambientales potenciales serán identificados externamente, 

mediante revisiones realizadas por empresas debidamente cualificadas, o 

internamente, por el coordinador de medio ambiente contando con la 

colaboración de todos los responsables citados anteriormente. 

 

En dicha identificación  se tendrán en cuenta todos los riesgos 

, residuos, 

tc., y las situaciones que puedan provocar la generación de dichos riesgos 

aspectos potenciales se evaluarán, teniendo en 

uenta la Probabilidad (o en el caso de que sea conocida, las Frecuencia) de 

.5.2.- Propuesta de actuaciones y mejoras: 

jora y se indicarán las acciones a realizar en caso de que se 

roduzca una emergencia. 

egundo caso  en 

l Plan de Autoprotección quedarán reflejadas las actuaciones que deban 

aciones incluyen cómo  comunicar al personal de la 

mpresa y a personas externas, en caso de que sea necesario, que está 

medioambientales que puedan existir en la empresa, ya sean inherentes a las 

substancias utilizadas en la empresa, a los procesos o a vertidos

e

(fugas, escapes, incendios, etc.) 

 

Una vez identificados dichos 

c

que se produzca un aspecto, la Magnitud del impacto que pueda generarse y la 

Susceptibilidad del medio. 
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Partiendo de la evaluación de los aspectos medioambientales se generarán las 

propuestas de me

p

 

En el primer caso dichas operaciones de mejora quedan recogidas en el mismo 

formato de evaluación de aspectos medioambientales y en el s

e

realizarse. Éstas actu

e

ocurriendo una emergencia. 

 

 

 

 

 



 

COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA. 

de las no conformidades 
edioambientales que se pueden generar, así como 

 se generen o pudieran generarse. 

onformidad de identificación, cuantificación y 

a los requisitos especificados. Abarca 

encia de algún elemento del Sistema. 

DADES. 

 
1.- NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA. 

 
1.1.- OBJETO 

 

Definir las líneas directrices utilizadas en la empresa 
para la gestión 
m
definir los pasos para elaborar e implantar acciones 
destinadas a la corrección y/o prevención de las no 
conformidades que
 
1.2.- ALCANCE. 

 

Todas las actividades de la empresa con una influencia medioambiental, están 

recogidas en un proceso de c

evaluación de aspectos medioambientales. 

 

1.3.- DEFINICIONES. 

 

Se define una no conformidad como una falta de cumplimiento de los requisitos 

especificados. Esta definición comprende las desviaciones o la ausencia de  las 

características del Sistema respecto 

también  la desviación o la inexist

 

1.4.- RESPONSABILI

 



 

Una No conformidad puede ser detectada por cualquier colaborador de la 

mpresa y éste deberá rellenar un informe de No Conformidad. 

ables de estudiar si es necesaria o no la definición  de 

cciones correctoras o preventivas, el coordinador de Medio Ambiente actuará 

 todo momento. 

conjuntamente en los Jefes de Departamento/Sección y el Coordinador de 

os Jefes de Departamento/Sección serán los encargados de llevar a cabo la 

implantación de las medidas correctoras. En los casos que se estime necesario 

Medio Ambiente quien deba definir las 

La actuación en el tratamiento de no conformidades en la empresa sigue la 

siguiente línea: 

e

 

Los Jefes de Departamento/Sección en los que se detecte una No Conformidad 

serán los respons

a

como asesor en

 

El coordinador de  Medio Ambiente es el responsables del seguimiento de las 

no conformidades que afecten al sistema de la gestión medio ambiental y las 

acciones preventivas y/o correctoras que puedan generarse. 

 

La responsabilidad de definir acciones correctoras o preventivas recae 

Medio Ambiente como asesor en la definición de dichas acciones. 

 

L

será el Comité de Calidad, Seguridad y 

acciones correctoras o preventivas. El comité de Calidad, Seguridad y Medio 

Ambiente será informado periódicamente del estado actual de las acciones 

preventivas y/o correctoras. 

 

1.5.- DESCRIPCIÓN. 

 

En este capítulo se pretende dar una ligera descripción  de los pasos que se 

siguen en la empresa tanto en la identificación  y seguimiento de No 

conformidades, como en la propuesta y seguimiento de acciones 

preventivas/correctoras y el seguimiento correspondiente. 

 

1.5.1.- No Conformidades. 

 



 

 

 1º.- Identificación de la No Conformidad, (las no conformidades pueden 

provenir de incumplimientos de requisitos medioambientales, 

ión de medidas correctoras y/o preventivas 

4º.- Seguimiento y cierre de la No Conformidad. 

l origen de las acciones preventivas o correctoras es diverso: 

de Gestión 

Medioambiental 

uiente línea de actuación. 

n de la No Conformidad o causa de la acción preventiva 

y/o correctora 

6º.- Cierre y archivo. 

.- REGISTROS. 

 

 incumplimientos detectados en auditorías del Sistema de Gestión 

 Medioambiental u otros), 

 2º.- Estudio y registro de la no conformidad, 

 3º.- Identificación y aplicac

 

 

1.5.2.- Acciones correctivas Preventivas y correctoras. 

 

E

 

 - No Conformidades detectadas 

 - Auditorias internas y/o externas del Sistema 

 

 - Quejas externas 

 - Acciones de mejora 

 - Análisis de datos recogidos en la empresa. 

 

En la definición, aprobación, implantación y registro de las acciones correctoras 

en la empresa se sigue la sig

 

 1º.- Identificació

 

 2º.-  Estudio y propuesta de acciones correctoras y/o correctora. 

 3ª.- Aprobación de la acción preventiva y/o correctora 

 4º.- Registro 

 5º.- Implantación y seguimiento 

 

 

2

 



 

2.1.- OBJETO 

lasific adecuadamente. 

estión Medioambiental. 

eneral. 

os di de la empresa son los responsables de 

os di son los responsables de archivar los registros que 

os registros pueden ser emitidos por los distintos departamentos de la 

 un formato definido), estos registros deben ser 

misión de los registros archivan los mismos en sus 

edar claramente identificados. 

odo el personal de la empresa tendrá acceso para consulta de los mismos. 

 

 

Definir las líneas directrices utilizadas en la empresa para asegurar que los 

registros de datos referentes a la Gestión Medioambiental se elaboras, 

c an, archivan y conservan 

2.2.- ALCANCE. 

 

Todos los registros que se desprendan del sistema de G

 

2.3.- RESPONSABILIDADES. 

 

A continuación se citan algunas responsabilidades de carácter g

 

L stintos departamentos/Secciones 

emitir los registros necesarios según se desprenda en la documentación  del 

sistema (procedimientos, instrucciones técnicas, etc.)  

 

L stintos departamentos 

generes y mantenerlos en buen estado. 

 

2.4.- DESCRIPCIÓN. 

 

L

empresa mediante cumplimentación de formatos definidos (el formato puede 

ser libre cuando no exista

firmados por responsables de la emisión. 

 

Los responsables de la e

respectivos departamentos debiendo qu

 

T

 

 



 

 

 

 

 

 

3.- AUDITORÍA DE SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 actuación para llevar a cabo las auditorías del 

istema de Gestión Medio Ambiental con el fin de comprobar el grado de 

esa. 

ellas actividades que se 

esprendan del sistema de Gestión Medioambiental y puedan tener influencia 

ADES. 

biente es el responsable de preparar 

l Programa de Auditorías Medioambientales. Asimismo será el encargado de 

 
3.1.- OBJETO. 

 

Definir las líneas generales de

S

cumplimiento de lo establecido en la Política Medioambiental de  la empr

 

3.2.- ALCANCE. 

 

Las auditorías internas se realizarán sobre todas aqu

d

sobre el Medio Ambiente o generar desviaciones con respecto a la Política 

Medioambiental de la empresa. 

 

3.3.- RESPONSABILID

 

El comité de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente será quien designe los 

auditores de Medio Ambiente. 

 

El Jefe de Calidad, Seguridad y Medio Am

e

mantener un listado con el personal de la empresa cualificado como auditor del 

Sistema de Gestión Medio Ambiental. 

 

3.4.- DESCRIPCIÓN. 

 



 

A continuación se presenta a grandes rasgos como se realizan estas 

uditorías: 

1º.- Designación de auditores. 

l Comité de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente designará los encargados 

 o 

xterno.  

 

 

a

 

 

E

de llevar a cabo las auditorías. Este personal puede ser propio de la empresa

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament 

de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

 

Text de la disposició: 

ECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, 

e 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.  

OTA. En aquest text s’han introduït les modificacions que estableix el Decret 

58/1994. 

a Llei 22/1983, de 21 de novembre, regula els instruments i el procediment 

ue es consideren necessaris per a una actuació efectiva de les 

dministracions públiques de Catalunya en el camp de la prevenció, la 

igilància i la correcció de la contaminació atmosfèrica.  

’aplicació de l’esmentada norma requereix el desplegament reglamentari 

’alguns dels seus preceptes.  

ixí, aquest Reglament estableix:  

) Les determinacions per a la formulació dels Mapes de vulnerabilitat i 

 la seva incidència sobre els instruments d’ordenació del 

ents zones i en els Plans de mesures i 

’actuació.  

) Les actuacions en zones classificades, delimitant-hi la participació de 

Administració de la Generalitat i les Corporacions locals.  

) El règim d’implantació i d’incorporació de centres en la xarxa de vigilància i 

revisió de la contaminació atmosfèrica.  

D
d

N
1

L

q
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L

d

A

a

capacitat del territori, i

territori, en les declaracions de les difer

d

b

l’

c
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d) El règim especial aplicable a les activitats industrials potencialment 

contaminadores de l’atmosfera.  

Vist l’informe favorable de la Comissió Central d’Indústries i Activitats 

Classificades, a proposta del Conseller de Governació i d’acord amb el Consell 

xecutiu;  

Article 1  

ts 

 l’atmosfera aquella 

que, per raó de les seves emissions, provoqui la presència en l’aire de 

it o 

er als béns de qualsevol naturalesa.  

L’acció per suscitar l’actuació de l’Administració pública en matèria de protecció 

Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori  

3.1 Es defineix com a Mapa de vulnerabilitat i de capacitat del territori, pel que 

meten avaluar la incidència de les 

emissions de contaminants vessats a l’atmosfera en una zona determinada i 

dictaminar sobre la seva influència.  

E

Decreto:  

 

Capítol 1  

Disposicions generals  

1.1 Resten subjectes a les prescripcions d’aquest Reglament totes les activita

potencialment contaminadores de l’atmosfera.  

1.2 S’entén per activitat potencialment contaminadora de

substàncies o de formes d’energia que impliquin risc, dany immediat o difer

molèsties per a les persones i p

Article 2  

de l’ambient atmosfèric és pública.  

Capítol 2  

Article 3  

fa a la contaminació atmosfèrica, aquell conjunt d’informacions sobre els 

elements que constitueixen el medi i que per



 

3.2 Les informacions del Mapa de vulnerabilitat i capacitat del territori e

en compte en tots els procedimen

s tindran 

ts d’autorització d’activitats potencialment 

emissores de contaminants situades en el seu àmbit territorial, sota els supòsits 

4.1 Atesa la diversitat de comportament del territori de Catalunya pel que fa a la 

ransport de contaminants presents en l’atmosfera, el Mapa es 

ividirà en diferents àmbits territorials.  

its territorials als quals es referiran els Mapes de vulnerabilitat es 

l grau d’homogeneïtat climatològica i fisiogràfica que 

presentin, atès el nivell de coneixement actual.  

s.  

   

lls d'immissió mesurats en la zona, així com la tipificació estadística 

itat dispersiva per l'àmbit territorial corresponent.  

era que tenen una 

incidència sobre la zona.  

les en 

específics d’aplicació establerts per aquest Decret.  

Article 4  

difusió i al t

d

4.2 Els àmb

delimitaran d’acord amb e

4.3 Complementàriament a l'anterior s'utilitzarà qualsevol altra informació que 

ajudi a delimitar els àmbits territorials significatiu

Article 5  

5.1 La determinació de la vulnerabilitat es fixarà mitjançant:  

a) La tipificació estadística en l'espai i en el temps d'episodis meteorològics 

recurrents limitatius de la dispersió dels contaminants emesos.  

b) Els nive

en el temps i en l'espai d'episodis de contaminació per causes meteorològiques 

recurrents.  

c) La capac

d) La densitat d'emissió de contaminants a l'atmosf

5.2 Per a l'establiment i l'actualització dels paràmetres anteriors s'utilitzaran els 

procediments tècnics susceptibles de processar les informacions disponib

tot moment.  

   

Article 6  



 

D'acord amb el que disposen l'article 5 i concordants de la Llei 22/1983, els 

Mapes de vulnerabilitat contindran les informacions bàsiques següents:  

a) Característiques fisiogràfiques, climatològiques, ecològiques i urbanístiques 

de l'àmbit territorial.  

tadístics dels nivells d'immissió durant 

nàlisi prospectiva de l'evolució de la qualitat de l'aire en funció de les 

de les emissions.  

e 

s recurrents, limitatius de la dispersió o, si s'escau en supòsits 

d'emissions accidentals, es pugui declarar, si convé, la zona com a Zona 

   

its territorials, i la formulació dels Mapes de 

ls Mapes correspon al Consell Executiu de la Generalitat, a 

posta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, amb informe 

Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades.  

b) Inventari de les emissions contaminants de l'atmosfera.  

c) Anàlisi i caracterització de la qualitat de l'aire en l'àmbit considerat, 

fonamentalment pel que fa als valors es

diferents períodes de temps.  

d) Diagnosi del comportament atmosfèric de l'àmbit territorial basant-se en les 

informacions dels apartats anteriors.  

e) Diagnosi de la situació present.  

f) A

variacions 

g) Orientació per poder adoptar estratègies de protecció de la qualitat de l'air

en funció de les informacions obtingudes als apartats e) i f).  

h) Delimitació de zones determinades del territori que, davant la concurrència 

d'unes condicions prefixades de concentració de contaminants i d'episodis 

meteorològic

d'Urgència o, si s'escau, d'Atenció Especial.  

Article 7  

7.1 La delimitació dels àmb

vulnerabilitat les efectuarà la Direcció General de Política Territorial amb 

audiència als municipis afectats.  

L'aprovació de

pro

previ de la 



 

7.2 Per a la formulació dels Mapes, la Direcció General de Política Territorial

recaptarà la informació necessària als diferents organismes públics que la

 

 

posseeixin oficialment i la col·laboració tècnica dels municipis afectats.  

al de Política Territorial podrà decidir la utilització de 

determinades informacions que, essent disponibles, no figurin com a oficials en 

tes 

b) En tot cas, en les informacions no oficials, es farà esment de la seva 

 

nitat i Seguretat Social.  

ri 

e referència en la redacció dels Plans Generals 

d'Ordenació Urbana i altres figures de planejament que estableix la Llei del Sòl, 

fèric.  

establert en la Llei de Política 

rritorial, tindran també en compte les informacions establertes en els Mapes 

bilitat.  

 

 un 

 

7.3 La Direcció Gener

un organisme públic amb les condicions següents:  

a) No s'empraran mai informacions diferents de les oficials quan aques

existeixin.  

procedència. Si aquestes informacions expressen dades sobre immissió hauran

de ser visades pel Departament de Sa

Article 8  

8.1 Una vegada aprovats, els Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territo

s'utilitzaran com a informació d

i per fer les adaptacions que preceptivament s'hagin d'efectuar, d'acord amb 

l'article 11 de la Llei 22/1983 de Protecció de l'Ambient Atmos

8.2 Les determinacions del planejament repectaran les orientacions sobre 

assignacions d'emissions al territori pel que fa a les previsions de 

desenvolupament i a les regularitzacions d'usos.  

8.3 Les determinacions del Pla de Catalunya, 

Te

de vulnera

8.4 La utilització dels Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori per a

qualsevol altra finalitat administrativa, no definida en aquest Decret, tindrà

caràcter merament informatiu.   

Article 9  

Les determinacions dels Plans d'actuació en les Zones de Protecció Especial



 

que es defineixen en l'article 10 de la Llei 22/1983, així com dels Plans de 

mesures en les Zones d'Atenció Especial que defineix l'article 7 i concordan

de la mateixa Llei, s'acomodaran a les informacions dels Mapes de 

ts 

vulnerabilitat i capacitat del territori.  

itat del territori serà 

indefinida.  

pes de vulnerabilitat i capacitat del territori es revisaran 

periòdicament quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:  

b) Variació significativa del grau de coneixement del comportament atmosfèric 

a la difusió de contaminants.  

Article 11  

terminades del territori, en les quals es doni una o més de les 

assar els nivells d'immissió aplicables en la 

pòsits de situacions meteorològiques adverses.  

Article 10  

10.1 La vigència dels Mapes de vulnerabilitat i capac

10.2 Els Ma

a) Modificació dels nivells d'immissió admissible oficialment establerts.  

pel que fa 

c) Variació significativa dels nivells d'emissió o d'immissió de contaminants en 

un àmbit territorial determinat.  

d) Que hagin transcorregut cinc anys des de la darrera revisió.  

   

Capítol 3  

Actuacions en zones classificades  

Els Plans de mesures que preveu l'article 8 de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, es formularan en totes 

aquelles zones de

situacions següents:  

a) Que els nivells d'immissió mesurats en la zona siguin de magnitud tal que 

presentin un risc evident d'ultrap

zona, en su



 

b) Que la concentració de focus contaminants a l'atmosfera en aquella zona

presenti un risc elevat que en situacions esporàdiques es puguin ultrapassar 

els nivells aplicables d'immissió.  

 

c) Que del conjunt de dades que figurin en els Mapes de vulnerabilitat i 

l territori es desprengui la necessitat de redacció del Pla.  

Article 12  

 dels 

cia de 

les condicions prefixades que habiliten o per a la declaració de Zona d'Atenció 

minació.  

s actuacions no podran consistir en suspendre 

a de mesures podrà ser instada per:  

a) Algun o alguns municipis directament  afectats.  

Política Territorial i Obres Públiques.  

n 

afectada.  

b) El resultat dels mesuratges dels nivells d'immissió de la zona.  

capacitat de

   

12.1 El Pla de mesures podrà establir, d'acord amb les informacions

Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori, els supòsits de concurrèn

Especial o, si s'escau, d'Urgència.  

12.2 El Pla de mesures establirà les actuacions que es considerin més 

adequades per superar l'episodi de conta

12.3 Cas que la declaració no es faci atenent exclusivament els supòsits 

previstos en l'article 6.h, aqueste

l'exercici d'activitats ni en prohibir totalment la circulació.  

   

Article 13  

13.1 La necessitat de formulació del Pl

b) El Departament de Sanitat i Seguretat Social.  

c) El Departament d'Indústria i Energia.  

d) El Departament de 

13.2 La petició s'haurà d'adreçar al Conseller de Governació acompanyada, e

la mesura de les disponibilitats del peticionari, de la documentació següent:  

a) El Mapa de vulnerabilitat i capacitat del territori de la zona 



 

c) Dades climatològiques de la zona.  

d) Relació dels principals contaminants mesurats i dels focus previsibles on 

s'originin.  

entral 

ndústries i Activitats Classificades, amb audiència dels ajuntaments dels 

municipis afectats, resoldrà en el termini màxim de dos mesos, sobre la 

e la formulació del Pla de mesures. Si no es dicta resolució en 

ionalment un Pla de mesures.    

 locals afectades o, si 

s'escau, per la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades.  

ràmit previ 

formació pública en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel 

termini mínim d'un mes.  

ualment al tràmit 

d'informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel termini 

els municipis afectats.  

   

Article 15  

rà 

13.3 El conseller de Medi Ambient, amb informe previ de la Comissió C

d'I

necessitat d

aquest termini, la formulació del Pla s'entendrà que és necessària.  

13.4 Tanmateix, les entitats locals, en l'àmbit de la seva competència, poden 

formular directament i aprovar provis

Article 14  

14.1 El Pla de mesures serà formulat per les entitats

14.2 El Pla de mesures formulat per les entitats locals serà aprovat 

provisionalment per les respectives corporacions, amb el t

d'in

14.3 Cas que el Pla de mesures sigui formulat per la Comissió Central 

d'Indústries i Activitats Classificades, se sotmetrà ig

mínim d'un mes, i el d'audiència als Ajuntaments d

14.4 El Pla de mesures serà aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat.  

Quan per determinades situacions meteorològiques esporàdiques o per causes 

accidentals s'ultrapassin els nivells d'immissió aplicables, la zona afectada se

declarada Zona d'Atenció Especial.  



 

Sense haver d'esperar la declaració de Zona d'Atenció Especial, l'alcalde o els 

alcaldes dels municipis afectats per la situació de contaminació atmosfèrica 

ran declarar-la en el supòsit previst a l'article 6.h d'aquest 

rn o bé 

inació 

atmofèrica.  

icle 

terminarà 

el Pla de 

s mesures adoptades se'n donarà compte 

ls 

tius que han provocat la declaració de la Zona d'Urgència. La revocació es 

comunicarà de forma immediata al Departament de Governació. 17.3 En tot 

ració de Zona d'Urgència i, en conseqüència, les mesures 

   

descrita podran declarar provisionalment la zona com a Zona d'Urgència. 

També pod

Reglament.  

   

Article 16  

16.1 La resolució de l'alcalde de declaració de Zona d'Urgència s'haurà de 

basar en un informe previ del Servei Municipal de Protecció de l'Ento

dels Serveis Tècnics Municipals, si s'escau, i en les dades sobre nivells 

d'immissió facilitades per la Xarxa de vigilància i previsió de la contam

16.2 La resolució de l'alcalde es podrà basar també amb el que preveu l'art

6.h d'aquest Reglament.  

16.3 En la mateixa resolució que es declari la Zona d'Urgència es de

l'aplicació a la zona de totes o algunes de les mesures compreses en 

mesures existent.  

16.4 De la resolució i de le

immediatament al Departament de Governació.  

Article 17  

17.1 L'alcaldia controlarà els efectes de les mesures adoptades i atendrà les 

determinacions fixades en el Pla.  

17.2 L'alcaldia haurà de revocar l'Ordre d'aplicació quan hagin desaparegut e

mo

cas, la decla

adoptades per l'alcaldia, quedaran sense efecte en el moment que el Conseller 

de Governació resolgui sobre la declaració de la zona com a Zona d'Atenció 

Especial.  



 

Article 18  

A més del supòsit en què s'hagi fet la declaració provisional de Zona 

d'Urgència, la declaració de Zona d'Atenció Especial podrà ser instada:  

a) Per l'ajuntament o ajuntaments dels municipis afectats.  

b) A iniciativa pròpia del Conseller de Governació, prèvia proposta del 

Departament de Sanitat i Seguretat Social.    

cial, 

a de delimitació de la zona afectada.  

minació atmosfèrica incorporat a la Xarxa de 

vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, aquestes ultrapassen els 

cus d'emissió previsiblement causants de la contaminació 

amb les mesures de les emissions, si se'n disposa.  

tar els nivells d'immissió.  

   

s refereix l'article anterior, pel Departament 

 i 

de les mesures presumiblement eficaces per limitar els nivells 

missió de la zona.  

Article 19  

La petició de l'Ajuntament, que preveu l'article anterior, s'haurà de trametre 

simultàniament als Departaments de Governació i Sanitat i Seguretat So

acompanyada de la documentació següent:  

19.1 Propost

19.2 Informe tècnic on es constati que, segons els mesuratges efectuats en un 

Centre d'anàlisi de la conta

nivells màxims d'immissió aplicables a la zona.  

19.3 Relació dels fo

19.4 Relació de les mesures més idònies per limi

Article 20  

Rebuda la petició municipal a què e

de Sanitat i Seguretat Social, aquest, en el termini de 24 hores, haurà de 

trametre al Departament de Governació una proposta que com a mínim haurà 

de contenir:  

a) Delimitació de la zona afectada d'acord amb el Mapa de vulnerabilitat

capacitat del territori i les dades subministrades per la Xarxa de vigilància i 

previsió de la contaminació atmosfèrica.  

b) Relació 

d'im



 

c) Previsió s

per a la salut humana la persistència en la zona dels nivells d'immissió

mesurats.  

obre danys o possibles riscos epidemiològics que pot comportar 

 

Article 21  

uretat 

 determinacions assenyalades en 

els dos articles anteriors.  

ntats en els articles anteriors, el 

-dues hores, declararà la 

zona, si s'escau, zona d'atenció especial i ordenarà l'aplicació del Pla de 

t als Departaments de Sanitat 

i Seguretat Social i Indústria i Energia i als ajuntaments afectats.  

t la declaració de Zona 

d'Atenció Especial, el Conseller de Governació, amb l'informe previ dels 

 la 

va revocació i les mesures adoptades restaran sense efecte, cosa que farà 

Corporació o Corporacions locals afectades.  

 

 Zona d'Urgència, i el Conseller de Governació, en el cas de 

s 

 de Protecció Especial que preveu l'article 30 de la Llei 

Cas que l'expedient s'iniciï a proposta del Departament de Sanitat i Seg

Social, aquest haurà de contenir les mateixes

   

Article 22  

22.1 Atesos els informes i les propostes esme

conseller de Medi Ambient, en un termini de setanta

mesures previst per a la zona. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi 

pronunciament, s'entendrà estimada la declaració.  

22.2 La declaració es comunicarà immediatamen

22.3 Havent desaparegut els motius que han provoca

Departaments de Sanitat i Seguretat Social i Indústria i Energia, determinarà

se

avinent a la 

   

Article 23  

Cas que manqui el Pla de mesures previst en l'article 11, l'alcalde, en el cas de

declaració de

declaració de Zona d'Atenció Especial, ordenaran l'aplicació de les mesure

que considerin més adequades entre les previstes en l'article 9 de la Llei.  

   

Article 24  

La declaració de la Zona



 

podrà ser instada:  

a) Per la corporació o corporacions municipals afectades.  

b) Pel Conseller de Governació, amb proposta prèvia del Departament de 

guretat Social.  

.1 La petició de la corporació o corporacions municipals afectades de 

declaració d'una zona determinada com a Zona de Protecció Especial s'haurà 

mitjançant l'acord de l'ajuntament en ple i s'acompanyarà de la 

b) Relació de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, 

c) Proposta de delimitació de la zona afectada.  

rnació, 

t 

 un termini de sis 

sos.  

   

ial 

Delimitació de la zona afectada.  

e la qualitat de l'aire, amb dades que incloguin, com a mínim, un 

Santitat i Se

   

Article 25  

25

de formular 

documentació següent:  

a) Informe dels Serveis Municipals de Protecció de l'Entorn, o si s'escau, dels 

Serveis Tècnics corresponents, que hagin servit per fonamentar l'acord 

municipal.  

emplaçades en l'àmbit del territori afectat.  

25.2 La sol·licitud i la documentació s'adreçaran al Departament de Gove

el qual les trametrà al Departament de Sanitat i Seguretat Social per tal que, en 

el termini màxim de dos mesos, emeti un informe sobre la situació de la qualita

de l'aire en la zona amb dades que incloguin com a mínim

me

Article 26  

26.1 Cas que l'expedient per a la declaració de la Zona de Protecció Espec

l'iniciï el Conseller de Governació, la proposta del Departament de Sanitat i 

Seguretat Social haurà de contenir les determinacions següents:  

a) 

b) Situació d

termini de sis mesos.  



 

26.2 Aquesta propo

afectats i als Departaments d'Indústria i Energia i Política Te

sta serà comunicada als ajuntaments dels municipis 

rritorial i Obres 

Públiques, per tal que hi facin les observacions que creguin oportunes i aportin 

àxim 

t se 

27.2 La Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades, amb la 

arà la 

 Zona de Protecció Especial, en el 

termini màxim d'un mes, i la sotmetrà a l'aprovació del Consell Executiu.  

27.3 L'expedient es resoldrà en un termini màxim de sis mesos a comptar des 

al sector del territori declarat Zona de Protecció Especial es formularà 

 Pla d'actuació, per tal de millorar la qualitat de l'aire, d'acord amb la 

normativa de caràcter general o la que el mateix Pla defineixi per a la zona.  

 

tar-

la informació que tinguin disponible sobre la zona afectada, en el termini m

d'un mes.  

   

Article 27  

27.1 Ultimats els tràmits previstos en els dos articles anteriors, l'expedien

sotmetrà simultàniament a:  

a) Audiència als municipis afectats.  

b) Informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel termini 

d'un mes.  

participació d'un representant de cada un dels municipis afectats, efectu

proposta de resolució sobre la declaració de

de la data de la seva iniciació.  

   

Article 28  

28.1 Per 

un

28.2 El Pla d'actuació indicarà les mesures a prendre, els mitjans econòmics o

d'altre ordre que calgui emprar i les entitats i els òrgans encarregats d'execu

lo.  

   



 

Article 29  

29.1 La formulaciódel Pla la duran a terme les entitats locals afectades o, si 

s'escau, la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades.  

29.2 El Pla 

pro

d'actuació formulat per les entitats locals afectades serà aprovat 

visionalment per les respectives Corporacions, amb el tràmit previ 

d'informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel termini 

otmès a informe de la Comissió Central d'Indústries i Activitats 

ormulat per la Comissió Central 

d'Indústries i Activitats Classificades, se sotmetrà igualment al tràmit 

mes, i d'audiència als ajuntaments dels municipis afectats.  

ll 

as 

que, en el termini d'un any, no s'hagi formulat el corresponent Pla d'actuació.  

ticle 30  

30.1 Entre les possibles mesures a prendre en els Plans d'actuació, s'inclouen:  

nsió de les llicències d'ampliació d'activitats que puguin produir 

caràcter general per a totes aquelles activitats que contribueixen a la 

 modificació, mitjançant el procediment legalment establert, dels 

truments de planejament urbanístic vigents a la zona, a fi que no atorguin el 

dret a establir uns usos i unes instal·lacions que puguin agreujar la 

contaminació atmosfèrica.  

d'un mes, i s

Classificades.  

29.3 Cas que el Pla d'actuació sigui f

d'informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel termini 

mínim d'un 

29.4 El Conseller de Governació sotmetrà el Pla a l'aprovació del Conse

Executiu, el qual resoldrà en el termini de tres mesos.  

29.5 La declaració de Zona de Protecció Especial quedarà sense efecte c

   

Ar

a) La suspe

efectes additius a la contaminació atmosfèrica de la zona.  

b) L'establiment d'uns nivells d'emissió més rigorosos que els establerts amb 

contaminació atmosfèrica de la zona.  

c) La

ins



 

d) L'adopció

els efectes contaminants produïts pel trànsit urbà i interurbà.  

 de les mesures necessàries per disminuir dins el perímetre afectat 

30.2 Cas que s'empri la mesura de modificació dels instruments de planejament 

t 

in 

Article 31  

 

 

b) L'atorgament d'ajuts econòmics.  

e 

 

CEE, en la protecció de l'ambient atmosfèric.  

   

is 

32.2 Cas que els municipis o les entitats locals afectats justifiquin una 

alitat.  

ació global 

urbanístics vigents a la zona, l'acord de modificació comporta automàticamen

la suspensió de les llicències per a l'exercici de les activitats que pugu

agreujar la contaminació atmosfèrica.  

   

31.1 Entre els mitjans econòmics o d'altre ordre a emprar en els Plans

d'actuació, s'inclouen:  

a) La instal·lació d'estacions sensores per vigilar la contaminació atmosfèrica. 

c) L'atorgament d'altres beneficis.  

31.2 La Generalitat procurarà la inclusió en el Pla d'actuació dels beneficis qu

la legislació estatal atorga per a la cooperació del mateix Estat o, si s'escau, de

la 

Article 32  

32.1 L'execució dels Plans de mesures i d'actuació correspondrà als municip

o les entitats locals afectats.  

insuficient capacitat de gestió o bé incompleixin les obligacions de l'execució 

del Pla d'actuació, aquesta la durà a terme l'Administració de la Gener

   

Article 33  

33.1 Els municipis o les entitats locals afectats faran el seguiment de l'aplicació 

dels Plans de mesures i dels Plans d'actuació i realitzaran una avalu

dels resultats obtinguts.  



 

33.2 L'Administració de la Generalitat participarà en aquest seguiment i 

avaluació.  

   

ticle 34  

34.1 El Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric que preveu l'article 15 

/1983 i que es nodreix dels crèdits pressupostaris habilitats per 

dels 

 les sancions imposades per l'Administració de la 

Governació.  

34.2 Els recursos del Fons es destinen amb caràcter ordinari al compliment de 

 deriven per a la Generalitat en els Plans 

34.4 Excepcionalment, els recursos del Fons també es podran destinar a 

uacions per a l'aplicació del Pla de mesures en Zones d'Atenció 

Article 35  

 les prescripcions establertes en la Llei 22/1983, de 21 de 

Capítol 4  

Règim de beneficis  

Ar

de la Llei 22

aquesta finalitat en els Pressupostos de la Generalitat i de l'import total 

ingressos provinents de

Generalitat en aplicació d'aquesta Llei, s'adscriu al Departament de 

les obligacions econòmiques que es

d'actuació aprovats definitivament.  

34.3 Els ajuts previstos en els Plans d'actuació es regiran per les 

determinacions del mateix Pla.  

finançar act

Especial i en zones concretes no declarades de Protecció Especial.  

   

Capítol 5  

Infraccions i sancions  

D'acord amb

novembre, i en aquest Reglament, es tipifiquen com a infraccions 

administratives en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric les següents:  



 

35.1 Infraccions greus:  

a) L'exercici

co

 de l'activitat sense autorització o llicència preceptiva o de l'acta de 

mprovació corresponent.  

 obstaculitzar els actes d'inspecció i de comprovació que les 

ls Departaments de la Generalitat ordenin.  

 de contaminants per sobre dels nivells fixats en l'autorització de 

 

i els 

ntrol o les estacions de mesurament de l'emissió de substàncies 

e contaminació atmosfèrica.  

s precintats.  

h) L'incompliment de les ordres de suspensió o de clausura i de les limitacions 

tiva lleu.    

Article 36  

raccions administratives de caràcter lleu seran sancionades:  

c mil pessetes, si es tracta de focus mòbils d'emissió 

contaminant.  

inents 

c) Amb multa de fins a cinc-centes mil pessetes, si es tracta de focus fixos 

provinents d'activitats industrials o de sanejament.  

b) Impedir o

corporacions locals o e

c) L'emissió

funcionament o en la llicència municipal.  

d) Incompliment de les condicions i les mesures correctores imposades en la

llicència.  

e) Negativa o retard en instal·lar i mantenir en perfecte estat de serve

aparells de co

contaminants.  

f) Negativa o retard en instal·lar i mantenir en perfecte estat de servei els 

sistemes de captació i els sensors d

g) La posada en funcionament de generadors de calor o de vehicle

d'horari de funcionament.  

35.2 Les altres infraccions es consideraran com a infracció administra

36.1 Les inf

a) Amb multa de fins a cin

b) Amb multa de fins a vint mil pessetes, si es tracta de focus fixos prov

d'activitats comercials, de serveis o d'habitatges.  



 

36.2 Les infraccions adm

a) Amb multa de cinc mil a quinze mil pessetes, si es tracta de focus mòbils 

d'emissió contaminant.  

inistratives de caràcter greu seran sancionades:  

os 

ta 

trials o de sanejament.  

ó 

 Zona de Protecció Especial, aquestes multes es podran imposar fins 

al doble o fins al triple, respectivament.  

 

esa es tindrà en compte:  

a) La reincidència en faltes lleus.  

En tot cas, es consideraran circumstàncies que agreugen la infracció el fet 

 

sió o la clausura de les altres activitats contaminants.    

vistes en els articles 

anteriors correspon:  

essetes.  

b) Amb multa de vint mil a cinquanta mil pessetes, si es tracta de focus fix

provinents d'activitats comercials, de serveis o d'habitatges.  

c) Amb multa de cinc-centes mil a un milió cinc-centes mil pessetes, si es trac

de focus fixos provinents d'activitats indus

36.3 En els casos que la infracció tingui lloc en indrets declarats Zona d'Atenci

Especial o

36.4 Per graduar la quantia de les sancions per tal que siguin proporcionades a

la infracció com

b) La intencionalitat.  

c) La repercussió sanitària, social o material dels fets il·lícits.  

d) Haver motivat amb la infracció la declaració de Zona d'Atenció Especial.  

d'amagar les causes de l'emissió i els danys ocasionats.    

Article 37  

La reincidència en infraccions greus, no deguda a un cas fortuït o de força

major, serà sancionada amb el precintament de generadors de calor i vehicles i 

amb la suspen

Article 38  

38.1 La competència per imposar les sancions pre

a) Als alcaldes i als delegats territorials del Govern de la Generalitat, si la 

quantia de la multa no excedeix les cinc-centes mil p



 

b) Al Conseller de Governació, si la quantia de la multa ultrapassa les cinc-

centes mil pessetes i no excedeix d'un milió cinc-centes mil pessetes.  

c) Al Consell Executiu, si la quantia de la multa excedeix d'un milió cinc-centes 

38.2 Sens perjudici del que disposa l'article 16 d'aquest Reglament, el 

industrials o 

d'activitats agràries correspon al Conseller de Governació.  

taminació atmosfèrica    

ent de la contaminació atmosfèrica a 

ant una xarxa d'estacions fixes i mòbils 

adscrita administrativament al Departament de Sanitat i Seguretat Social.  

39.2 Aquesta xarxa s'anomena Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació 

als per la 'Red 

   

40.1 Aquesta Xarxa s'estén a tot l'àmbit territorial de Catalunya, i formen part 

ls efectes funcionals, totes les estacions sensores actuals i les que 

 

40.2 La Xarxa està constituïda per un Centre coordinador central i pels Centres 

 de dades d'àmbit territorial adscrits al Departament de Sanitat i 

mil pessetes o si la sanció comporta el cessament de l'activitat.  

precintament de generadors de calor domèstics i de vehicles de motor 

correspon als alcaldes, i la suspensió o la clausura d'establiments 

Capítol 6  
Xarxa de vigilància i previsió de la con

Article 39  

39.1 La vigilància, la previsió i el mesuram

Catalunya es porta a terme mitjanç

atmosfèrica de Catalunya i està coordinada als efectes funcion

Nacional de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica'.  

Article 40  

d'aquesta, a

es creïn en un futur, tant si són de titularitat pública, com si són de titularitat

privada.  

de recepció

Seguretat Social.  



 

40.3 També formen part de la Xarxa tots els Centres d'anàlisi de la 

contaminació atmosfèrica.  

   

Tan sols s'accepta per a la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació 

b la 

42.1 El Centre coordinador supervisa els Centres de recepció de dades i 

tlla per al compliment dels criteris i les normes tècniques de 

atmosfèrica 

a. Realitza estudis evolutius anuals de la contaminació i la seva 

ió 

 com a 

alítica. Alhora, informa al Centre de recepció de dades i a les Corporacions 

des.    

a 

 terme mitjançant Resolució del Departament de Sanitat i Seguretat 

 i les dades que aporti aquest es consideraran vàlides a 

partir de la data en la qual el laboratori i els sensors o captadors reuneixin els 

requisits tècnics establerts.    

Article 41  

atmosfèrica les dades obtingudes per mitjà de sensors homologats i am

utilització de tècniques patró ajustades a la normativa vigent.  

Article 42  

proposa i ve

funcionament de la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació 

de Cataluny

relació amb la salut pública.  

42.2 El Centre de recepció de dades coordina, supervisa i inspecciona els 

Centres d'anàlisi i informa el Centre coordinador de l'estat de la contaminac

atmosfèrica.  

42.3 Correspon als Centres d'anàlisi, la vigilància i el control dels aparells 

captadors que tinguin adscrits, tant pel que fa a la recollida de mostres

l'an

locals afecta

Article 43  

43.1 La incorporació dels Centres de recepció de dades i dels Centres d'anàlisi 

a la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Cataluny

es porta a

Social, prèvia sol·licitud del titular del Centre.  

43.2 La Resolució d'incorporació d'un Centre d'anàlisi a la Xarxa pot tenir 

efectes retroactius,



 

Article 44  

Els Centres d'anàlisi de la po

ca

l·lució atmosfèrica es classifiquen en tres 

tegories, d'acord amb la seva capacitat analítica de paràmetres de vigilància 

de la contaminació atmosfèrica:  

anàlisi de la pol·lució atmosfèrica de primera categoria és el que la 

b) Centre d'anàlisi de la pol·lució atmosfèrica de segona categoria és el que 

a capacitat analítica que li permet la mesura d'almenys els 

 

t la mesura d'almenys els contaminants 

següents: SO2 i partícules en suspensió.    

ial aplicable a les activitats industrials potencialment 
contaminants de l'atmosfera  

a, als tipus d'activitats, i especialment aquelles incloses en 

l'Annex 1 de la Directiva 84/360/CEE i, d'altra banda, el fet que emetin algun o 

a l'Annex 2 de l'esmentada Directiva.  

est Reglament en:  

a) Centre d'

seva capacitat analítica permet la detecció de qualsevol contaminant 

susceptible de ser mesurat.  

disposa d'un

contaminants següents: SO2, partícules en suspensió, partícules 

sedimentables, NOx i Pb.  

c) Centre d'anàlisi de la pol·lució atmosfèrica de tercera categoria és el que la

seva capacitat analítica perme

Capítol 7  

Règim espec

Article 45  

45.1 La incidència en el medi atmosfèric de les activitats industrials vindrà 

referida, d'una band

alguns dels contaminants especificats 

45.2 Atenent als dos paràmetres indicats en l'apartat anterior, les activitats 

industrials potencialment contaminants de l'atmosfera es classifiquen d'acord 

amb el Catàleg que figura com a Annex 1 d'aqu

Activitats del Grup A.  

Activitats del Grup B.  

Activitats del Grup C.  



 

45.3 Aquest Catàleg té caràcter obert i vigència indefinida.  

El Departament d'Indústria i Energia el revisarà i actualitzarà periòdicament 

quan concorrin alguna de les circu

a) Implantació de noves indústries.  

b) Aplicació de noves tecnologies en els processos industrials.  

mstàncies següents:  

c) Utilització de nous productes o matèries en el procés de producció.  

ats 

e) Haver transcorregut tres anys des de la darrera revisió.  

tivitats 

ntaminants que emetin a 

l'atmosfera, a la capacitat i vulnerabilitat del territori on l'activitat se situï.    

la modificació de les activitats industrials 

potencialment contaminants de l'atmosfera resten subjectes a l'obtenció prèvia 

ia municipal prevista en la legislació sobre les activitats 

tres 

 

en el Grup A del Catàleg, el projecte tècnic haurà de contenir un estudi 

 

ssitaran 

d'un estudi d'impacte ambiental.    

Article 47  

ent de la llicència municipal per a l'exercici d'una activitat 

mposar al titular l'obligació d'instal·lar instruments de 

mesura manual o automàtica de les emissions i immissions de contaminants, 

d) Atenció a recomanacions sanitàries respecte dels efectes de determin

contaminants.  

45.4 Per a la revisió i l'actualització del Catàleg, i per a determinades ac

s'atendrà, a més del tipus d'activitat i dels co

Article 46  

46.1 La instal·lació, l'ampliació i 

de la llicènc

classificades i a la seva inscripció en el Registre industrial o en altres Regis

especials.  

46.2 Per a l'obtenció de llicència municipal per a l'exercici d'activitats incloses

d'impacte ambiental. Per a l'obtenció de la llicència en les zones declarades

com de Protecció Especial, els Plans d'actuació preveuran les activitats que 

malgrat que no estan incloses en el Grup A del Catàleg, també nece

47.1 A l'acte d'atorgam

determinada es podrà i



 

sempre que concorrin les circumstàncies que s'assenyalen a continuació:  

a) Pel que fa al control o la mesura de les emissions: A les activitats incloses en 

 incloses en el Grup A del Catàleg reclamin 

una vigilància contínua o periòdica dels nivells d'emissió, ja sigui perquè estan 

alesa altament 

rtat a) anterior, en les quals no sigui tècnicament possible la 

instal·lació d'aparells de control i mesura de les emissions.  

A aquelles que perquè estan situades en zones climatològicament adverses a 

lans 

'atorgament de la llicència concretarà, en cada cas, els tipus 

s 

nts d'obtenció de la llicència municipal per a la instal·lació, 

l'ampliació o la modificació d'activitats que, d'acord amb l'article 46, hagin 

à 

 Entitats col·laboradores, o, en el seu cas, 

pels serveis corresponents d'altres Departaments de la Generalitat. Aquest 

isarà:  

 

el Grup A del Catàleg que figura com a Annex 1 en aquest Reglament.  

A aquelles activitats que sense estar

situades en una Zona de Protecció Especial, ja sigui per la natur

tòxica dels contaminants emesos.  

b) Pel que fa al control o la mesura de les immissions: A aquelles activitats 

incloses en l'apa

la dispersió de contaminants estigui prevista l'obligatorietat de la vigilància i la 

mesura de les immissions en els Plans de mesures o, en el seu cas, P

d'actuació.  

47.2 L'acte d

d'instruments que s'han d'instal·lar i les prescripcions tècniques a les qual

estaran sotmesos.    

Article 48  

Els expedie

d'incloure en el projecte tècnic l'estudi d'impacte ambiental, seran sotmesos al 

tràmit especial següent:  

48.1 El servei corresponent del Departament d'Indústria i Energia informarà 

sobre l'expedient municipal, en el termini màxim d'un mes. Aquest servei podr

ser assistit per alguna de les seves

informe prec

a) Si s'han adoptat les mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica

segons la tecnologia més adient.  



 

b) Si l'avaluació del grau d'incidència de l'activitat en l'entorn s'ajusta a les 

informacions del Mapa de vulnerabilitat i de capacitat del territori corresponent 

a la zona.  

c) Si l'exercici de l'activitat és susceptible de produir contaminació atmosfèrica 

d'un nivell significatiu a causa, en particular, de l'emissió de substàncies 

enumerades a l'Annex 2.  

d) Si està previst que no s'ultrapassin els nivells d'emissió establerts en la 

lment establerts, 

tenint en compte els existents en la zona abans de la instal·lació de l'activitat i 

informe del Servei del Departament d'Indústria i Energia, o, si 

s'escau, de l'entitat col·laboradora.  

orable.    

s'han 

 

ripció en el Registre industrial o, en el seu cas, en 

altres Registres especials, hauran de contenir les determinacions suficients per 

s, 

ames dels processos de fabricació i serveis.  

legislació vigent, per a cada contaminant.  

e) Si està previst que es respectin els nivells d'immissió, lega

els que previsiblement s'obtindran amb el funcionament d'aquesta.  

48.2 La qualificació i l'informe que atorgui la CTIAC haurà de fer referència 

expressa a l'

48.3 Si en el termini previst a l'apartat 1 no s'ha emès l'esmentat informe, 

aquest s'entendrà fav

Article 49  

Sens perjudici del que estableix l'article 46.2, els projectes tècnics que 

d'adjuntar a la sol·licitud de llicència municipal d'instal·lació, ampliació o 

modificació d'activitats industrials potencialment contaminadores de l'atmosfera

i a la seva sol·licitud d'insc

poder avaluar la incidència de l'activitat sobre l'ambient atmosfèric i, en tot ca

contindran, com a mínim, les especificacions següents:  

a) Tipus d'activitat i volums de producció previstos.  

b) Descripció i diagr

c) Plànol general de la planta, on s'assenyalarà els focus d'emissió de 

contaminants a l'atmosfera.  



 

d) Instal·lacions de combustió, assenyalant: potència, tipus de combustible,

composició, consum màxim horari i total anual.  

 

e) Especificacions de les primeres matèries que s'empraran en el procés de 

m i 

ant 

 de depuració, amb indicació de la 

seva eficàcia i dels dispositius automàtics de regulació de les instal·lacions de 

emissions i immissions de contaminants, cas que la seva instal·lació sigui 

 efluents a la sortida de les xemeneies i 

concentració de cada contaminant. S'indicarà l'emissió màssica i per unitat de 

i) Alçada i diàmetre de cada xemeneia, en el seu cas, i la seva ubicació en el 

 es refereix l'apartat b), amb memòria justificativa dels càlculs de la 

ei de Prevenció de la 

ident, tant pel 

que fa als elements funcionals de la depuració com del procés.  

le influència de les emissions.    

fabricació. Es detallaran, especialment, les que tinguin influència sobre les 

emissions de contaminants a l'atmosfera, amb indicació del consum màxi

total anual.  

f) Descripció dels mitjans previstos per disminuir la contaminació, assenyal

les principals característiques dels sistemes

combustió o de procés.  

g) Característiques dels instruments de mesura manual o automàtica de les 

obligatòria d'acord amb el que estableix l'articulat d'aquest Reglament.  

h) Cabal, velocitat i temperatura dels

producció.  

plànol a què

seva altura.  

j) Volum i destinació dels residus recollits pels sistemes de depuració.  

k) Plànol geogràfic (escala 1:25.000) de l'entorn de la planta, en un radi de 20 

km per a les indústries del Grup A i 8 km per a les del Grup B.  

l) Relació del personal tècnic que estarà a càrrec del Serv

contaminació atmosfèrica a la planta.  

m) Mesures d'emergència previstes en cas d'avaria, parada o acc

n) Àrea geogràfica de previsib



 

Article 50  

50.1 En la visita de comprovació, prevista a l'article 34 del Reglament 

d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, i en l'article 13 de la 

os 

 instal·lat tots els sistemes de depuració previstos en la llicència.  

libres de Registre de mesura d'emissió de 

contaminants a l'atmosfera.  

rà 

a) Que es respecten els nivells d'emissió de contaminants a l'atmosfera exigits 

 cas d'activitats classificades en els Grups A i B del Catàleg o les 

que estiguin situades en zones declarades de Protecció Especial, es respecten 

 addicionals  

atmosfèrica de Catalunya els centres de recepció de dades que s'esmenten tot 

Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de Lleida.  

al de 

Tarragona.  

Instrucció que el desplega, i regulada per l'Ordre del Departament de 

Governació de 5 d'agost de 1982, a més de comprovar els aspectes previst

en l'article 2 de l'esmentada Ordre es constatarà, especialment:  

a) Que s'han

b) Que s'han instal·lat els monitors de control d'emissió i/o la xarxa de mesura 

de nivells d'immissió imposats en la llicència.  

c) Que es disposa dels L

50.2 En la petició de realització de la visita de comprovació la indústria hau

d'adjuntar certificació que acrediti:  

per la legislació vigent.  

b) Que en el

els nivells de situació admissible d'immissió.    

Disposicions

- 1 S'incorporen a la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació 

seguit:  

Servei Territorial de la Salut Pública de Barcelona.  

Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de Girona.  

Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Soci

   



 

- 2 S'incorpo

atmosfèrica a Catalunya els centres d'anàlisi que s'esmenten tot seguit

1ª Categoria  

Ajuntament de Barcelona.  

Corporació Metropolitana de Barcelona, d'acord amb el règim jurí

que estableix la Llei 7/1987, de 4 d'abril.  

ren a la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació 

:  

dic transitori 

Servei Territorial de la Salut Pública de Barcelona.  

Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 

.  

 de Gramenet.  

ió Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de Girona.  

Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de Lleida.  

- 3 Per als càlculs de l'alçada i el diàmetre de cada xemeneia se seguirà la 

ia.  

Diputació Provincial de Barcelona.  

2ª Categoria  

Tarragona.  

3ª Categoria  

Ajuntament de Badalona

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.  

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.  

Ajuntament de Santa Coloma

Ajuntament de Tarragona.  

Central tèrmica de Foix (Cubelles)  

Delegac

normativa i les instruccions vigents per a la resta de l'Estat mentre 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya no estableixi la seva pròp

   



 

Disposicions finals  

- 1 Es faculta els Consellers competents per raó de la matèria per al 

desplegament i l'aplicació del present Decret.  

-2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

 

 Generalitat de Catalunya  

 Governació  

Catàleg d'activitats industrials potencialment contaminants de l'atmosfera  

- 1 Energia  

Generadors  

 centrals nuclears) i altres instal·lacions de 

instal·lada igual o superior a 50 mW.  

b.1) Centrals tèrmiques de potència total instal·lada inferior a 50 mW. 

   

de la Generalitat de Catalunya.  

   

Barcelona, 23 de setembre de 1987 

Jordi Pujol  

President de la

Agustí M. Bassols i Parés  

Conseller de

   

Annex 1  
 

 

 

Grup A  

a.1) Centrals tèrmiques (excepte les

combustió, de potència total  

Petroli  

a.2) Refineries de petroli. 

 

Grup B  

Generadors  



 

b.2) Generadors de va

hora i generadors de calor de potència calorífica igual o superior a 15

tèrmies per hora. 

Ca

por de capacitat igual o superior a 20 tones de vapor per 

.000 

rbó  

b.3) Fabricació d'aglomerats i briquetes de carbó. 

) Carbonització de la fusta (carbó vegetal) quan es tracti d'una indústria fixa 

Gas  

ció de gas manufacturat per destil·lació del carbó. 

Grup C  

de capacitat inferior a 20 tones de vapor per hora i 

neradors de calor de potència calorífica inferior a 15.000 tèrmies per hora. Si 

stal·lacions aïllades desemboquen en una sola xemeneia comuna, 

'aplicarà a aquests efectes la suma de la potència dels equips o instal·lacions 

as  

ó de gas manufacturat per Cracking catalític de naftes. 

ia  

eració i sinterització de minerals. 

.1) Extracció de roques, pedres, graves i sorres (pedreres). 

l·lacions de tractament de pedres, sorres, còdols i altres productes 

lament,  

cla, 

rentat i assecat) quan la capacitat és igual o superior a 200.000 tones anuals, o 

b.4) Instal·lacions de condicionament i tractament del carbó (picolament, molta i 

garbellament). 

b.5

extensiva. 

b.6) Fabrica

 

Generadors  

c.1) Generadors de vapor 

ge

diverses in

s

aïllades. 

G

c.2) Fabricaci

 

- 2 Miner
 

Grup A  

a.1) Torrada, calcinació, aglom

a.2) Fabricació de perlita expandida. 

 

Grup B  

b

b.2) Insta

minerals (pico

esmicolament, trituració, polvoritzat, mòlta, tamisat, garbellament, mes



 

per a qualsevol capacitat quan la instal·lació es trobi a menys de 500 metres 

d'un nucli de població. 

b.3) Instal·lacions 

 

Grup C  

c.1) Instal·lacions de tractament de pedres, sorres, còdols i altres productes 

minerals (picam

garbellament, mescla, rentat i ensacament) quan la capacitat és inferior a 

200.000 ton

c.2) T

 

- 
 

Grup A  

a.1) Siderúrgia integral. 

a.2) Aglomeració de minerals. 

a.3) Coqueries. 

a.4) Forn alt. 

a.5) Procé

a.6) A

a.7) Convertidors. 

a

superior a 10

a

a 10 tone

a.10) Fundició de ferro (cubilot, reverber o elèctric) de capacitat t

superior a 10 tones. 

a

 

Grup B  

b.1) Fundició d'acer (arc, Siemens o inducció) de capacitat total inferior a 10 

tones. 

b.2) Fundició de ferro (cubilot, reverber o elèctric) de capacitat total inferior 

tones. 

de manutenció i transport en les explotacions mineres. 

ent, picolament, trituració, polvoritzat, mòlta, tamisat, 

es anuals. 

allat, serrat i poliment, per mitjans mecànics, de roques i pedres naturals. 

3 Siderúrgia i fundició. 

s Martín Siemens. 

cereries LD. 

.8) Fabricació d'acer en forns elèctrics de capacitat total de la planta igual o 

 tones. 

.9) Fundició d'acer (arc, Siemens o inducció) de capacitat total igual o superior 

s. 

otal igual o 

.11) Ferro-aleacions quan la potència del forn sobrepassa els 100 kW. 

a 10 



 

b.3) Ferro-aleacions quan la potència del forn és igual o inferior a 100 kW. 

b.4) Tractament d'escòr

 

G

c.1) Trac

c.2) Operacions d'emmotllament i tractament de sorres de fundició i altres 

matèries d'emmotllar. 

c.3) Forns de laminat i conformat de planxes i perfils. 

 

- 4 Metal·lúrgia no fèrrica  
 

Grup A  

a

a.2) Prod

a.3) Fusió de llautó o bro

a.4) Producció i afinat de plom.

a.5) Producció d

a.6) Producció

a.7) Producció de zenc de seg

a.8) Producció d'an

 

Grup B  

b.1) Fusió de llautó o

b.2) Electròlisi del zenc. 

b.3) Producc

forn és igual o superior  

a 100 kW. 

b.4) Producció de metalls i aleacions per electròlisi ígnea, quan la potènc

fo

b.5) Recu

xatarres, quan no estan inclosos en el Grup A. 

b.6) Pre

manutenció i transport de minerals dins les plantes metal·lúrgiques. 

b.7) Ale

ies siderúrgiques i de fundició. 

rup C  

tament tèrmic de metalls fèrrics i no fèrrics. 

.1) Producció d'alumini. 

ucció i afinament de coure. 

nze en cubilot, reverber i rotatiu. 

 

e plom de segona fusió. 

 de zenc. 

ona fusió. 

timoni, cadmi, crom, magnesi, manganès, estany i mercuri. 

 bronze en forns de gresol i elèctrics. 

ió de silico-aleacions, llevat del ferro-silici, quan la potència del 

ia dels 

rns és més gran de 25 kW. 

peració dels metalls no fèrrics mitjançant tractament per fusió de 

paració, emmagatzematge a la intermpèrie, càrrega, descàrrega, 

acions de metall amb injecció de fòsfor. 



 

 

Grup C  

c

c.2) Sílico

100 kW. 

c.3) Refundició de metalls no fèrrics. 

 

-5 Transformadors Metàl·lics  
 

Grup B  

b

b.2) Galv

qualsevol per immersió en

b.3) Fabricació de plaques d'acumula

superior a 1.000 tones anuals. 

 

Grup C  

c.1) Fabricació de plaque

1.000 tones anuals. 

c.2) Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars. 

 

-6 Indús
 

Grup A  

Indústria inorgànica de base i intermèdia  

a.1) Àcid cianhídric, les s

a.2) Àcids c

a.3) Carbur de calci. 

a.4) Clor. 

a.5) Fluorurs. 

a.6) Arsènic i els seus compostos i processos q

a.7) Sofre i tractament de sulfurs minerals. 

a.8) Clorurs, oxiclorurs i sulfurs de carboni, sofre i fòsfor. 

a.9) Fòsfor. 

.1) Afinat de metalls, llevat del plom i del coure. 

-aleacions, llevat del ferro-silici, quan la potència del forn és inferior a 

.1) Esmaltat de conductors de coure. 

anitzat, estanyadura i emplomat de ferro o revestiments amb un metall 

 bany de metall fos. 

dors de plom amb capacitat igual o 

s d'acumuladors de plom amb capacitat inferior a 

tries Químiques i Connexes  

eves sals i derivats (producció i utilització). 

lorhídric, fluorhídric, fosfòric, nítric i sulfúric. 

ue els desprenen. 



 

a

3 del Dec

Indústria orgànica de base i intermèdia  

a.11) Acrilonitril. 

a.12) Anh

a.13) Betum, brea i asfalt de petroli. 

a

a.15) Derivats orgànics de sofre,

a

a.17) Gra

a.18) Hidrocarburs alifàtics i els seus de

a.19) Hidrocarburs aromàtics. 

a.20) Monòmers i polímers. 

Adobs  

a.21) Adobs orgànics i inorgànic

P

a.22) Biò

a.23) Negre de fum. 

a.24) Òxid de zenc. 

Plàstics i cautxús  

a

Paper i pastes de paper  

a

Plaguicid

a.27) Plaguicides i herbicides. 

Esmalts  

a.28) Esmalts vitrificables o cuites de vidre per a  

esmalts. 

 

Grup B  

Indústria inorgànica de base i intermèdia  

b.1) Albúmina. 

b.2) Amoníac. 

b.3) Carburs

.10) Gasos per a síntesi química que emeten contaminants inclosos a l'Annex 

ret 833/1975. 

ídrid ftàlic. 

.14) Coc de petroli. 

 clor, plom i mercuri. 

.16) Destil·lació de la fusta. 

fit artificial per a electrodes. 

rivats. 

s. 

igments  

xid de titani. 

.25) Cel·luloide i nitro-cel·lulosa. 

.26) Fabricació de cel·lulosa i pasta de paper. 

es  

 metàl·lics, llevat del de calci. 



 

b.4) Clorur d'amoni. 

b.5) Derivats inorgànics

b.6) Halògens i els seus hidràcids no esp

b.7) Nitrat de ferro

b.8) Òxids de plom (m

b.9) Sals de coure. 

b.10) Seleni i els seus

b.11) Sulfur sòdic. 

b.12) Silicats sòlids. 

Indústria orgànica de base i intermèdia

b.13) Àcids grassos industrials. 

b.14) Amines. 

b.15) Benzol brut. 

b.16) De

b.17) Fenol, cresols i nitrofenols. 

b.18) Form

b.19) Hidrocarburs hal

b.20) Síntesi d'isocian

b.21) Fabricació d'àc

b.22) Mescles bitum

b.23) Piridina i metilpiridina (picolin

Colorants  

b.24) Colorants orgànics sintètics. 

Pigments  

b.25) Litopon, blau d'ultramar, b

Sabons i d

b.26) Detergents sintètics. 

b.27) Sulf

P

b.28) Ca

b.29) Cautxú sintètic. 

b.30) Ebonita. 

b.31) Cautxú ni

b.32) Fil de làtex. 

 del mercuri. 

ecificats en el Grup A. 

. 

inilitargiri) i carbonat de plom (blanc de plom). 

 derivats. 

  

stil·lació del quitrà d'hulla. 

ol, acetaldehid i acroleïna i els seus derivats. 

ogenats. 

ats. 

id isocianúric i derivats halogenats. 

inoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees. 

es) i cloropicrina. 

lau de Prúsia i peròxid de ferro. 

etergents  

onació i oxietilació d'alcohols grassos. 

làstics i cautxús  

utxú regenerat. 

trílic i halogenat. 



 

b.33) Producció de p

Fibres artificials i sintètiques  

b.34) Fibres sintètiques no especificades en el Grup A. 

Transformació de pl

b.35) Guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques. 

Hidrats de carboni i 

b.36) Midó. 

b.37) Coles i gelatin

 

Grup C  

Indústria inorgànica de base i int

c.1) Clorur de f

c.2) Compostos de

Indústria orgànica de base i intermè

c.3) Aromàtics nitrats. 

c.4) Àcids: fòrmic, acètic, oxàlic, adípic, làctic, salicític, m

c.5) Anhídric acètic i maleic. 

Fotografia  

c.6) Recuperació de l'argent per tractament de productes

Resines  

c.7) Resines sintètiques. 

c.8) Fosa d

Pintures, tintes i vernissos  

c.9) Verniss

c.10) Pintures. 

c.11) Tintes d'imprem

Olis i grasses  

c.12) Oxidació d'olis vegetals. 

c.13) Sulfitació i su

Indústria farmacèutica  

c.14) Fabricació de pro

Sabons i deterg

c.15) Formulació detergents sòlid

c.16) Saponificació

làstic per al emmotllat. 

àstics  

coles  

es. 

ermèdia  

erro. 

 cadmi, zenc, crom, magnesi, manganesi, manganès i coure. 

dia  

aleic ftàlic. 

 fotogràfics. 

e resines naturals. 

os i laques. 

ta. 

lfatació d'olis. 

ductes farmacèutics de base. 

ents  

s. 

 i cocció del sabó. 



 

Ceres i parafines  

c.17) Emmotllat per fusió d'ob

 

- 7 Indústria tèxtil  
 

Grup B  

b.1) Filatura 

 

G

c.1) Rent

c.2) Amaratge del lli, cànem i altres fibres t

c.3) Filatura del capo

c.4) Feltres i buates. 

c.5) Instal·lacions de neteja en sec. 

 

-8 Indústria Alimentària  
 

Grup B  

b.1) Sucreres, inclòs el dipòsit de polpes humides de remolatxa. 

b.2) Malte

b.3) Producció de conserv

b.4) Producció d'olis i grasses d

b.5) Producció de farines d'o

b.6) Producció de llevat. 

b.7) Torrat i torr

b.8) Escorxadors. 

 

Grup C  

c.1) Cerveseries. 

c.2) Destil·leries d'alcoh

c.3) Preparació de productes opoteràpics i d'extractes

peix i altres matèries a

 

- 9 Indústria de la fusta, suro i mobl

jectes parafínics. 

de fibres minerals llevat de l'amiant. 

rup C  

at i escardussament de la llana. 

èxtils. 

ll del cuc de seda. 

ries. 

es, olis i farines de peix. 

'origen animal i vegetal. 

ssos i gluten de pells. 

efacció del cafè, cacau, malta, xicoira i similars. 

ol i fabricació d'aiguardents.  

 o concentrats de carn, 

nimals. 

es  



 

 

Grup C  

c

c.2) Taulers aglomer

c

c.4) Impr

productes per a la seva  

 

-10 Indús
 

Grup A  

a.1) Fabricació de clínker i ciment. 

a.2) Fabricació de cal

a 5.000 t/a. 

a

 

G

b.1) Fabr

t/a. 

b.2) Fabricació 

similars. 

b.3) Fabricació de vidre quan la capacitat sigui inferior a 

b.4) Plantes de preparació de formigó. 

b.5) Plantes de preparaci

b.6) Fabricació de llanes o fibres minerals, llevat de l'amiant. 

b.7) Fabricació de 

 

- 11 Indú
 

Grup A  

a.1) Tractament i adobat de cuiros i pells. 

 

- 
 

.1) Serrat i especejament de la fusta i suro. 

ats i de fibres. 

.3) Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums. 

egnació o tractament de la fusta amb oli de creosota, quitrà i altres 

tria de materials per a la construcció  

ç i guix quan la capacitat de la planta sigui igual o superior 

.3) Fabricació de vidre quan la capacitat sigui igual o superior a 100 t/d. 

rup B  

icació de calç i guix quan la capacitat de la planta és inferior a 5.000 

de ceràmica per a construcció, refractaris, porcellana, gres i 

100 t/d. 

ó i ensacament de ciments especials. 

productes de fibrociment, llevat de l'amiant. 

stria de la pell  

12 Indústries fabrils i activitats diverses  



 

G

a.1) Incin

a.2) Incineradors i combustions de residus i d

a.3) Plantes de tractament (eliminac

capacitat igual o superior a 150 tones diàries. 

a.4) Incineració de fangs de planta depuradora d'aigües residuals. 

a.5) Plantes de tractamen

a

a.7) Instal·lacions d'extracció i fabricació a base d'a

 

Grup B  

b.1) Utilització d'olis usats com a co

preparació amb altres. 

b.2) Emmag

materials i residus  

p

b.3) Aplic

d'impressió sobre qualsevol suport  

i la s

o superior a 1.000 kg. 

b.4) Forns

b.5) Instal·lacions trituradores de xatarra. 

b.6) Plantes de recuperació de metall pe

b.7) Plantes de tractament (eliminació o recuperació) de residus

capacitat inferior a 150 tones diàries. 

b.8) Recuperació i tractament d'olis pesants. 

b

 

G

c.1) Aplic

d'impressió sobre qualsevol  

s

inferior a 1.000 kg. 

c

rup A  

eradors de residus urbans. 

eixalles industrials. 

ió o recuperació) de residus urbans amb 

t de pneumàtics usats. 

.6) Plantes de tractament (eliminació o recuperació) de residus industrials. 

miant. 

mbustibles o barrejats en qualsevol 

atzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres 

ulverulents. 

ació en fred de vernissos no grassos, pintures, laques i tints 

eva cuita i secat, quan la quantitat emmagatzemada en els tallers és igual 

 crematoris (hospitals i cementiris). 

r combustió de residus i de deixalles. 

 urbans amb 

.9) Instal·lacions de secat amb llit fluid, forn rotatori i d'altres. 

rup C  

ació en fred de vernissos no grassos, pintures, laques i tintes 

uport i la seva cuita o secat, quan la quantitat emmagatzemada en el taller és 

.2) Aplicació sobre qualsevol suport (fusta, cuiro, cartó, plàstics, fibres 



 

sintètique

metall, etc.) d'asfalt, materials bitumin

i olis secants per a  

l'obtenció de paper recobert, teixits recoberts, hules, cuiros artificials, teles i 

papers oliats i linòleums. 

c.3) Argentat de miralls. 

c.4) Activitats que tenen focus d'emissions que en

per any, o més, d'emissió  

contínua d'un qualsevol dels contaminants principals: SO2

h

c.5) Plaq

c.6) Instal·lacions de sorrejat de sorra, grava menuda o uns altres abrasi

c.7) Instal·lacions de rec

c.8) Emmagatzematge o envasat de dissolvents i producte químics. 

c.9) Envasament d'a

c.10) Operacio

 

- 13 Activitats agrícoles i agro-indu
 

Grup B  

b.1) Deshidratació de la userda. 

b.2) Extracció d'olis vegetals. 

b.3) Fabricació i assecat de pinsos i processat de cereals en gra. 

b.4) Tractament, transformació i torrat de cossos, matèries i despulles d'animals 

amb vistes a l'extracció de  

cossos grassos, fabricació d'adobs o obtenció

 

G

c.1) Asse

c.2) Assecat del llúpol amb sofre. 

c.3) Assecat de farratges i cer

c.4) Desmotat del cotó. 

 

 

s, teixits, feltre,  

osos o olis asfàltics de vernissos grassos 

 conjunt totalitzen 36 tones 

, CO, NOx, 

idrocarburs, pols i fums. 

uetes per a frens (guarniments). 

us. 

uperació de dissolvents. 

erosols. 

ns de mòlta i envasat de productes pulverulents. 

strials  

 d'altres subproductes. 

rup C  

cat del pòsit del vi. 

eals. 



 

Annex 2  
 

Llista de les substàn

 

- 1 Anhídrid sulfurós i altre

 

- 2 Òxids de nitrògen i altres compostos de nitrògen. 

 

- 3 Monòxid de carboni. 

 

- 4 Substàncies orgàniques i, en particular, hidrocarbur

metà). 

 

- 5 Metalls pesats i compostos de metalls pesats. 

 

- 6 Pols, amiant (partícules en suspensió i fibres), fibres de vidre

m

 

- 

 

- 8 Fluor i compostos de fluor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cies contaminants més importants  

s compostos de sofre. 

s (amb exclusió del 

 i fibres de 

inerals. 

7 Clor i compostos de clor. 



 

REGLA
D’AIGÜES RESIDUALS 
A

REGLAMENT METROPOLITÀ D’ABOCAMENTS
 
SUMARI 
 
CAP. I Objecte, àmbit i 
 
CAP. II Instruccions d’ús i de connexió de servei a la xarxa
clavegu
a
 
C
 
CAP. IV R
in
 
C
 

MENT METROPOLITÀ D’ABOCAMENTS 

provació inicial CM 4/03/04 

 D’AIGÜES RESIDUALS 

disposicions generals 

 de 
eram i  

 la xarxa metropolitana de sanejament d’aigües  residuals 

AP. III Condicions dels abocaments 

ègim jurídic i procediment de les autoritzacions i de les ordres 
dividuals de manament 

AP. V Inspecció i control 

CAP. VI Infraccions i sancions 

ISPOSICIÓ ADDICIONAL 

ISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

ISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

ISPOSICIÓ FINAL 

NNEXOS 

NNEX 1 Substàncies prohibides 

 
D
 
D
 
D
 
D
 
A
 
A



 

 
ANNEX 2 Límits d’abocament 
 
ANNEX 3 Relació de municipis connectats als diferents sistemes de 

 Documentació necessària per obtenir l’autorització de connexió 
 

t 

orització 
’abocament o per a la seva revisió. Model de sol·licitud 

NNEX 7 Sol·licitud de presentació del programa de reducció de la 

NNEX 8 Mètodes analítics 

NNEX 9 Models de pous de registre tipus per al control d’efluents 

NNEX 10 Anàlisis contradictòries i diriments 

NNEX 11 Normativa de prevenció i seguretat 

NNEX 12 Càlcul del cost a efectes de sancions, danys, fiances i 

aloració econòmica dels paràmetres 

NNEX 13 Models per a la presentació d’avals 

APÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT I DISPOSICIONS GENERALS 

sanejament 
 
ANNEX 4
a
les instal·lacions metropolitanes de sanejamen
 
ANNEX 5 Instal·lacions obligades a obtenir l’autorització d’abocament 
 
ANNEX 6 Documentació necessària per a l’obtenció de l’aut
d
 
A
contaminació (PRC) 
 
A
 
A
 
A
 
A
 
A
sobrecost. 
V
 
A
 
C
 



 

Article 1.- Objecte 

quest Reglament té per objecte l’ordenació i la intervenció administratives de 

tjançant connexions i abocaments d’aigües residuals, del servei 

úblic de sanejament, que comprèn les xarxes de clavegueram de titularitat 

tropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, en endavant 

resos 

àmbit territorial definit per l’article 3 c) de la Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual 

ció de 

rques compreses dins la seva zona d’influència directa, 

ixí com en el terme de Badia del Vallès, incorporat a l’Entitat Metropolitana per 

 de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació 

’aquest municipi; tots aquests municipis estan definits a l’annex 3. Aquest 

teriors 

 l’àmbit territorial de l’Entitat Metropolitana, per raons hidràuliques i previ 

in a abocar a clavegueram o 

ol·lectors tributaris dels sistemes de sanejament metropolità. 

ipals de clavegueram constitueix un 

ervei públic de prestació i de recepció obligatòries. 

.2.- La utilització de la xarxa metropolitana de sanejament és així mateix un 

ment obligatòria 

e 

 
A

la 

utilització, mi

p

municipal i la xarxa metropolitana de sanejament de la qual és titular l’Entitat 

Me

Entitat Metropolitana. 

 

Article 2.- Àmbit territorial 
 
Aquest Reglament és d’aplicació en els termes de tots els municipis comp

en 

l’

s’estableixen i regulen actuacions públiques especials a la conurba

Barcelona i a les coma

a

la disposició adicional tercera

d

Reglament també és d’aplicació a totes aquelles actuacions que, sent ex

a

conveni amb les administracions competents, vag

c

 

 

Article 3.- Obligatorietat del servei 
 
3.1.- La utilització de les xarxes munic

s

 

3
Server públic de recepció obligatòria. La seva prestació és igual

d



 

conformitat amb les previsions i l’execució del Pla de Sanejament de Catalunya 

n 

abocaments d’aigües residuals a cel obert, ni a 

stal·lacions 

 la injecció dels abocaments en el subsòl. 

ents directes a la 

era pública, als abocaments directes al mar, ni als indirectes que no s’efectuen 

i a la corresponent xarxa municipal de clavegueram ni a la xarxa metropolitana 

anejament. El present Reglament tampoc és d’aplicació als altres abocaments 

.3.- Les previsions d’aquest article s’apliquen sense perjudici de les 

e

l’àmbit metropolità. 

 

3.3.- Totes les edificacions i establiments han d’abocar les seves aigües 

residuals a la xarxa municipal de clavegueram o a la xarxa metropolitana de 

sanejament mitjançant la connexió adequada. 

 

3.4.- No s’admeten 

in

d’evacuació fora de servei, ni

 

Article 4.- Abocaments i instal·lacions del sistema metropolità 
 
4.1.- Les prescripcions del present Reglament són d’aplicació als abocaments 

efectuats: 

 

 a) A la xarxa de clavegueram de cada municipi. 

 b) A tots els col·lectors, estacions de bombament, estacions depuradores 

i 

 emissaris i a qualsevol altra instal·lació de la xarxa metropolitana de 

 sanejament d’aigües residuals de titularitat de l’Entitat Metropolitana. 

 

4.2.- Aquest Reglament no és, en canvi, aplicable als abocam

ll

n

de 

s

autoritzats de conformitat amb el que preveu l’article següent. 

 

4
competències de l’Administració Hidràulica previstes en els articles 8 del Text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret 



 

legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 101.4 del Reial decret legislatiu 1/2001, 

de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües. 

rticle 5.- Abocaments a la llera pública i al mar 

ejament si no n’hi ha en l’entorn 

 bé si, encara que n’hi hagi, és autoritzat per l’Agència Catalana de l’Aigua, 

 matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 

ural per part 

e 

 

opolitana de sanejament esdevenen obligatoris per al titular de 

activitat. 

ràgraf anterior, la connexió i l’abocament al clavegueram o a la xarxa 

rticle 6.- Competències de l’Entitat Metropolitana i de les altres 

Text refós de la 

gislació en matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 

sistemes públics de sanejaments del seu àmbit—, així com la disposició 

 

A
 
5.1.- L’autorització d’un abocament a la llera pública o al mar litoral només 

eximeix de la connexió al sistema públic de san

o

perquè és més beneficiós per al medi, d’acord amb l’establert a l’article 54.2 del 

Text refós en

3/2003, de 4 de novembre. 

 

5.2.- En cas de revocació de l’autorització d’abocament al medi nat

d

l’Agència Catalana de l’Aigua, la connexió i l’abocament al clavegueram o a la

zarza metr

l’

 

Desaparegudes les causes que justifiquen els abocaments esmentats en el 

pa

metropolitana de sanejament esdevenen obligatoris. 

 

A
Administracions 
 
6.1.- En execució del present Reglament, l’Entitat Metropolitana exerceix, sobre 

les 

xarxes municipals de clavegueram i la xarxa metropolitana de sanejament, les 

competències que li atribueixen la Llei 7/1987, de 4 d’abril, i el 

le

3/2003, de 4 de novembre, i en concret les assenyalades a l’article 53 d’aquest 

Decret legislatiu és a dir, atorgar les autoritzacions d’abocaments, inspeccionar, 

sancionar i rescabalarse dels eventuals sobrecostos d’explotació en els 



 

addicional segona, com a Entitat Local d’Aigua bàsica de subministrament 

d’aigua en baixa i de sanejament, i el Reial decret llei 11/1995, de 28 de 

esembre, com a ens representatiu dels municipis de l’aglomeració urbana a 

ls. Tot això sense perjudici 

e les competències dels ajuntaments dels municipis de l’àmbit metropolità i de 

mació, cooperació, col·laboració i assistència 

cíproques, i al règim de coordinació propi de la concurrència de 

ENT D’AIGÜES RESIDUALS 

es al clavegueram, tenen 

arácter supletori a les ordenances i instruments urbanístics que siguin 

rticle 8.- Construcció de trams de xarxa pels particulars 

- En totes les vies públiques, la construcció del clavegueram ha de ser 

d

l’efecte del sanejament de les seves aigües residua

d

les de l’Administració Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de Catalunya. 

 

6.2.- Les relacions entre l’Entitat Metropolitana, els ajuntaments i l’Administració 

Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de Catalunya s’han d’ajustar als principis 

de 

lleialtat institucional, infor

re

competències. 

 

CAPÍTOL II. INSTRUCCIONS D’ÚS I DE CONNEXIÓ DE SERVEI A LA 
XARXA DE CLAVEGUERAM I A LA XARXA METROPOLITANA DE 
SANEJAM
 
Article 7.- Supletorietat 
 
Les normes contingudes en aquest Capítol, referid

c

d’aplicació a cada municipi. 

 

A
 
8.1.
prèvia o, almenys, simultània a la del corresponent paviment definitiu. 

 

8.2.- Pot autoritzar-se als particulars l’execució de trams de clavegueram o de 

zarza metropolitana de sanejament, seguint en tot moment les normes i 

directrius dels serveis tècnics municipals o metropolitans, segons el cas. En 

aquest supòsit, 



 

l’interessat pot presentar un projecte propi, del qual els tècnics competents 

hauran 

d’emetre un informe favorable, o bé sol·licitar a aquests mateixos serveis 

tècnics la 

redacció del projecte, i satisfer aleshores les exaccions corresponents. 

 

8.3.- La construcció de trams de clavegueram o de xarxa metropolitana pels 

quantia equivalent a l’import del pressupost de l’obra. Aquesta 

arantia es pot constituir mitjançant un aval o qualsevol altre dels mitjans de 

e la xarxa 

m o xarxa metropolitana d’aigües residuals, tenen 

obligació de connectar-hi els seus abocaments de conformitat amb les 

oment la 

escla d’aigües residuals i pluvials. En aquests supòsits, està totalment 

est Reglament. 

 

particulars els obliga a restituir, en les mateixes condicions preexistents, els 

béns públics i privats afectats per l’obra. 

 

8.4.- A l’efecte del compliment de l’obligació del paràgraf anterior, totes les 

sol·licituds d’obres particulars han d’anar acompanyades de l’ingrés d’una 

fiança per una 

g

garantia contemplats a la Llei de contractes de les administracions públiques. 

En el supòsit de constituir-se mitjançant aval, s’haurà de presentar d’acord amb 

l’annex 13 d’aquest Reglament. 

 

Article 9.- Ús obligatori d
 
9.1.- Totes les edificacions i establiments comercials o industrials davant la 

façana 

dels quals hi hagi claveguera

l’

disposicions d’aquest Reglament. 

 

9.2.- Allà on hi hagi clavegueram separatiu, les edificacions han de comptar 

amb una doble xarxa de desguàs i de baixants, i s’ha d’evitar en tot m

m

prohibida la connexió de qualsevol conducte d’aigües pluvials a la xarxa 

d’aigües residuals i dels conductes d’aigües residuals a xarxes de pluvials, 

llevat d’efluents d’aigües blanques, cas en què serà d’aplicació l’establert a 

l’article 26 d’aqu



 

9.3.- Si la façana de la finca dóna a més d’una via pública amb xarxa pròpia 

d’evacuació d’aigües residuals, el titular pot sol·licitar la connexió en qualsevol 

 de la partió del solar més proper a la 

arxa pública amb la línia de façana i seguint l’alineació dels vials afectats pel 

 a la xarxa pública de sanejament és superior 

ls 100 metres, no es poden atorgar les corresponents llicències municipals 

itat, llevat que el titular, prèviament o 

imultània a la sol·licitud de la llicència, presenti el projecte de claveguera o 

gència Catalana de l’Aigua segons quin sigui el medi receptor i d’acord 

positius similars són solucions tècniques a 

xtingir i s’admeten únicament en règim transitori per a situacions preexistents, 

n tall net, de forma que s’hi pugui adaptar 

erfectament la junta d’estanquitat. 

de les vies. 

 

Article 10.- Inexistència de xarxa pública de sanejament 
 
10.1.- Quan, excepcionalment, no hi hagi clavegueram municipal ni xarxa 

metropolitana de sanejament davant la finca, però sí a una distància inferior a 

100 metres ¾ mesurats des de la inserció

x

longitudinal de la connexió ¾, el titular ha de conduir les aigües residuals a la 

xarxa pública, mitjançant la construcció d’un clavegueró longitudinal, que pot 

ser construït mancomunadament per tots els titulars de les finques ubicades en 

el tram esmentat. Aquest clavegueró s’executarà d’acord amb les directrius de 

l’Administració municipal o metropolitana competent. 

 

10.2.- Si la distància de la finca

a

d’obres, d’ús, d’ocupació, ni d’activ

s

col·lector, que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament, per l’Entitat Metropolitana 

o per l’A

amb la legislació vigent en cada moment. 

 

10.3.- Les fosses sèptiques i dis

e

i hauran de ser substituïdes en ocasió de remodelatges, rehabilitacions o 

novacions dels immobles connexos. 

Article 11.- Connexió dels claveguerons 
 
11.1.- La connexió dels claveguerons a la xarxa pública ha de ser del tot 

estanca. A aquest efecte, la perforació de les parets s’ha de realitzar amb 

mètodes que permetin deixar u

p



 

 

11.2.- Així mateix, la connexió dels claveguerons amb la xarxa pública, de 

clavegueram municipal o metropolitana, no pot sobresortir de la secció útil del 

ol·lector, ni deixar cap mena d’obstacle per al funcionament hidràulic del 

difici en planta i alçat, a 

scala  1:100 i 1:50, respectivament, en què hauran de detallar 

vegueró no serà mai inferior a 20  

 centímetres,  llevat  que les ordenances municipals o una altra  

sifógeneral a cada edifici per evitar el pas 

 3ª. Entre la connexió de servei del clavegueró i el sifó general de  

s  predis veïns. Per aquest tub s’hi poden  

c

conducte. 

 

Article 12.- Condicions generals de connexió al clavegueram 
 
12.1.- Sense perjudici d’altres normes i condicions que estableixin els 

respectius 

ajuntaments, les connexions al clavegueram municipal executades per 

particulars han de respectar les condicions generals següents: 

 

 a) Els sol·licitants d’autorització de clavegueró longitudinal presentaran 

un  plànol de la xarxa de desguàs interior de l’e

e

expressament els  sifons generals i la ventilació aèria. 

 b) Els sol·licitants han de presentar, a més, la documentació indicada a 

 l’annex 4. 

 c) A més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions 

 adequades per a un desguàs, han de complir-se les següents 

 condicions: 

  1ª. El diàmetre interior del cla

 

  normativa d’aplicació assenyalin diàmetre superior. 

  2ª. Tots els aparells amb desguàs han de disposar de sifó i, si no 

es   donen circumstàncies que aconsellin una altra cosa, ha 

d’instal·lar-se   també un 

de gasos i    múrids. 

 

  l’edifici s’instal·larà obligatòriament un tub de ventilació, sense sifó 

ni   cap  tancament, que ha de sobrepassar en dos metres l’últim  

  accessible  de  l’edifici i que ha de situar-se, com a mínim, a 

dos   metres de distància del



 

  conduir les aigües pluvials sempre que, respectant la  lliure  

  el tub  destinat a aquest fi, sempre que es compleixin les 

ondicions   fixades en el  punt anterior. 

es pluvials  

 poden ser usades com a xemeneies de ventilació, sempre que 

anteriorment i desguassin directament al clavegueró. 

 al servei públic 

e 

ls ajuntaments en els respectius reglaments del servei i 

3.1.- 

u  l’ef ent i les limitacions establertes en aquest 

eglament. 

  ventilació, els punts laterals de recollida estiguin degudament  

  protegits  per sifons o reixes antimúrids. 

  4ª. Els baixants de l’edifici poden servir de ventilació aèria, 

substituint 

c

  5ª. En els edificis ja construïts, les conduccions d’aigü

 

siguin   susceptibles  d’adaptar-se a les condicions assenyalades   

  

 

12.2.- Els ajuntaments poden incorporar les obres de connexió

d

gestió del clavegueram municipal, de forma que la seva execució estigui 

atribuïda als ens o empreses que tinguin encomanada la gestió, directa o 

indirecta, d’aquest servei. 

 

En aquest supòsit, les condicions contemplades en el paràgraf anterior seran 

tingudes en compte pe

plecs de condicions tècniques. 

 

 

 

Article 13.- Condicions prèvies a la connexió del clavegueró 
 
1 Són condicions prèvies a la connexió d’un clavegueró a la xarxa pública 

existent: 

 

 a) Q e lu compleix

R

 b) Que el clavegueram estigui en servei. 

 

13.2.- En el supòsit que existeixi alguna canalització fora d’ús que pugui 

conduir 



 

l’abocament des del clavegueró fins a la xarxa pública general, per a la seva

posada en servei és preceptiva l’autorització de l’Administració municipa

metropolitana, atorgada després de la corresponent insp

 

l o 

ecció i comprovació. 

l· r tots 

agin pogut 

utoritzar a les finques amb façana a la nova xarxa pública, ja siguin 

nexió directa a la nova xarxa. 

bre obertura de rases cobertes i obres a la via 

ública. 

’empalmament al clavegueram o a la xarxa metropolitana. 

rticle 15.- Elevació 

ivell del desguàs particular no permeti la conducció al clavegueram o 

 la 

rxa 

liment. 

n el supòsit que no s’adoptin les mesures necessàries o s’adoptin en un grau 

Les despeses que generin aquestes actuacions són a càrrec del sol·licitant, 

independentment del resultat de l’informe que s’emeti. 

 

Article 14.- Anul·lació de desguassos provisionals 
 
14.1.- Quan es construeixen noves xarxes de clavegueram, s’han d’anu la

els desguassos particulars que amb caràcter provisional s’h

a

claveguerons longitudinals o empalmaments a aquests, essent obligatòria la 

con

 

14.2.- Les obres s’han de dur a terme segons les normes establertes a les 

ordenances municipals so

p

 

14.3.- Les normes dels paràgrafs anteriors són extensives a qualsevol altre 

tipus 

d

 

 

 

A
 
Quan el n

a

xa metropolitana per gravetat, l’elevació ha de ser realitzada pel titular de la 

finca o estab

 

E

insuficient, serà responsabilitat del titular el fet que, mitjançant el clavegueró de 



 

desguàs, puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la xarxa 

pública. 

 

Article 16.- Conservació i manteniment de les connexions 
 
16.1.- La conservació i el manteniment de les connexions al clavegueram 

ls titulars de les finques, 

ue, al mateix temps, són els responsables del seu correcte estat de 

o desperfecte que impedeixi el funcionament 

orrecte del clavegueró, l’Administració municipal o la metropolitana han de 

e l’ordre de manament s’hagi executat, l’Administració competent 

rocedirà a l’execució subsidiària a càrrec del titular. 

 Les obres de reparació, neteja i manteniment que l’Administració pugui 

esguàs ubicat a la 

ia pública, ja que els treballs en el tram de l’interior de la finca han de ser 

fectuats, en tots els casos, pel seu titular. 

rticle 17.- Altres actuacions públiques 

7.1.- En exercici de les seves competències, l’Entitat Metropolitana i els 

trucció, reparació, manteniment i neteja o alteració dels claveguerons, o bé 

7.2.- Les actuacions en qualsevol element vinculat al clavegueram o a la xarxa 

 

municipal o a la xarxa metropolitana són a càrrec de

q

funcionament. En cas que els treballs de conservació i manteniment siguin 

realitzats, directament o indirecta, per l’Administració, els titulars de les 

connexions han de satisfer les exaccions corresponents. 

 

16.2.- En cas d’anomalia, avaria 

c

requerir al titular perquè en el termini que se li indiqui procedeixi, prèvia 

autorització, a la seva reparació i neteja. Transcorregut el termini assenyalat 

sense qu

p

 

16.3.-
realitzar subsidiàriament només comprendran el tram de d

v

e

A
 
1
ajuntaments tenen la facultat de realitzar qualsevol mena de treball de 

cons

de remodelatge o reposició del paviment que els afecti. 

 

1
metropolitana de sanejament s’han d’ajustar a les prescripcions del present 

Reglament. 



 

Article 18.- Zones de servitud i de protecció 
 
18.1.- La xarxa de clavegueram municipal i la xarxa metropolitana de 

 realització dels 

eballs de neteja, 

ue fa a la xarxa de 

lavegueram municipal, tingui establertes altres mesures urbanístiques, es fixa 

8.3.- Les determinacions anteriors seran d’aplicació a l’àmbit metropolità 

MENTS 

nicipal o de la xarxa 

etropolitana de sanejament està subjecta al compliment de les condicions 

sanejament han de tenir una zona de servitud que permeti la

tr

manteniment, reparació i reposició dels seus elements i que, alhora, protegeixi 

les 

conduccions i col·lectors de possibles intrusions vegetals que puguin causar 

avaries. 

 

18.2.- Amb aquesta finalitat, i llevat que l’Ajuntament, pel q

c

una franja de 5 metres d’ample —2,5 a cada costat de l’eix de la conducció o 

col·lector— en la qual no és permesa cap mena d’edificació, ni la plantació de 

varietats d’arbres d’arrels profundes. Si el col·lector té una amplada igual o 

superior a 2 metres, la franja de protecció ha de tenir h = De + 3, essent De el 

diàmetre exterior del col·lector, expressats h i De en metres. 

 

1
sense 

perjudici de les sobrecondicions que estableixin les ordenances municipals 

corresponents. 

 
CAPÍTOL III. CONDICIONS DELS ABOCA
 
Article 19.- Sotmetiment a autorització prèvia i a ordres individuals de 
Manament 
 
19.1.- La utilització obligatòria del clavegueram mu

m

establertes en haches Reglament i a la prèvia autorització administrativa de 

connexió i, si és el cas, d’abocament. 

 



 

19.2.- Sense perjudici de les mesures cautelars que hom pugui adoptar en la 

strucció dels procediments sancionadors, l’Entitat Metropolitana pot dictar 

plen en els articles 21 i 22 d’aquest Reglament, 

’estableix amb les finalitats següents: 

puració emprats. 

d) Garantir que els abocaments a la xarxa de sanejament no produeixin 

 per raons laborals o d’un altre tipus (neteja i 

hibicions i limitacions 

t domèstiques com d’altres 

pus: 

bocament a la xarxa de sanejament de les substàncies que 

s’estableixen en l’annex 1 del present Reglament. 

ües blanques —és a dir, aigües que no 

an 

 estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva 

in

ordres individuals de manament adreçades al compliment de les prescripcions 

del present Reglament. 

 

Article 20.- Regulació de la contaminació en origen 
 
La regulació de la contaminació en origen, mitjançant les limitacions i 

prohibicions que es contem

s

 

 a) Protegir la conca receptora, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o 

 agut, tant per a les persones com per als recursos naturals, i preservar la 

 qualitat del medi receptor tenint en compte els tipus de depuració. 

 b) Salvaguardar la integritat i la seguretat de les persones i de les 

 instal·lacions de sanejament. 

 c) Prevenir qualsevol anomalia en els processos de de

 

en  cap cas efectes nocius en les persones que puguin estar a l’abast de les 

 seves influències

 manteniments de col·lectors, operació de les EDAR públiques, etc.). 

Article 21.- Pro
 
21.1.- Resta prohibit a totes les aigües residuals, tan

ti

 

 a) L’a

 

 b) La dilució per aconseguir uns nivells d’emissió que permetin el seu 

 abocament a sistema, excepte en casos d’emergència extrema o de 

 perill imminent i, en tot cas, comunicant-ho prèviament a l’Entitat. 

 c) L’abocament al sistema d’aig

h



 

 potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la— no s’ha d’efectuar 

 conduint-les mitjançant els sistemes públics de sanejament quan pugui 

 adoptar-se una solució tècnica alternativa perquè a l’entorn de l’activitat 

 hi hagi una xarxa separativa o una llera pública. En cas contrari s’haurà 

d’obtenir l’autorització d’abocament corresponent. 

1.2.- Limitacions per a l’abocament a la xarxa de sanejament d’aplicació a les 

eglament, s’hauran de respectar les 

mitacions que s’hi estableixen. 

 a una 

onsid nt decrementi a causa de l’estalvi d’aigua 

ció. 

en el permís d’abocament detallant-se, 

ntre altres aspectes, els límits sobre l’horari, el cabal i les càrregues 

en cap cas comprometre  l’assoliment dels objectius de qualitat del medi 

ceptor on aboqui el sistema públic de sanejament. 

 del servei públic de 

b 

 per 

r límits 

e  

e) L’Entitat Metropolitana podrà disminuir determinats valors dels límits 

e  

 

 

2
aigües residuals no domèstiques: 

a) En els abocaments no domèstics que continguin algunes de les substàncies 

recollides a l’annex 2 del present R

li

b) L’Entitat Metropolitana, amb comunicació a l’Agència Catalana de l’Aigua, 

podrà adoptar limitacions diferents de les establertes en l’apartat anterior quan, 

en aplicació de les millors tècniques disponibles, s’aconsegueixi que, per

mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal abocat 

c erat en el permís d’abocame

per part de l’establiment. 

c) Quan la capacitat de les instal·lacions públiques de sanejament es trobi per 

sota del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, es podran admetre 

abocaments que superin els límits establerts en el bloc 1 de l’annex 2 d’aquest 

Reglament amb l’objectiu d’aprofitar al màxim la seva capacitat de depura

Caldrà que aquesta possibilitat es reguli 

e

contaminants de l’abocament, així com el sobrecost. L’atorgament del permís 

no pot 

re

 

 d) Per contra, quan en un sistema o subsistema

 sanejament s’arribi a un nivell proper al de saturació, d’acord am

l’article  22, podran aplicar-se transitòriament mesures extraordinàries

restringir  l’acceptació de nous cabals d’aigües residuals o per imposa

d control de la contaminació més exigents que els que figuren a l’annex 2. 

 

d l’annex 2 per necessitats derivades de criteris de qualitat de les seves 



 

 aigües tractades i fangs, en relació amb les tècniques i normatives de 

 reutilització i disposició. 

 f) Les previsions contemplades en aquest article, així com les de l’annex 

2 d’aquest Reglament, poden ser objecte de modificació i adaptació per a   

b la gestió de les 

instal·lacions metropolitanes de sanejament, com el balanç general de 

b prèvia audiència dels interessants per un 

 les de l’annex 2 per aplicació dels apartats d) 

ents especificats en el bloc 1 de l’annex 2 d’aquest  

s ja atorgades. El format 

e l’arxiu i el protocol de  comunicació seran determinats per l’Entitat 

.-  

 determinats usuaris, si raons relacionades am

 

certs  contaminants, els graus de dilució, la consecució d’objectius de qualitat o 

 altres, així ho justifiquen, am

 període de quinze dies. 

 g) En el cas d’autoritzacions d’abocament que es resolguin amb 

condicions  més restrictives que

i e)  anteriors, es faran constar aquestes condicions específiques en 

 l’autorització d’abocament. Quan els supòsits e) i f) anteriors s’apliquin a  

 activitats que disposin d’autoritzacions d’abocament vigents com una 

 determinació sobrevinguda, s’aplicarà el previst a l’article 35. 

 h) Les autoritzacions d’abocaments poden incloure excepcions 

temporals  als requerim

Reglament,  sempre que es compleixi l’establert a l’article 39 per tal 

d’assegurar el  compliment en el termini definit d’aquesta normativa. 

 i) L’Entitat Metropolitana pot exigir a aquelles indústries que per la seva 

 dimensió i/o contaminació siguin significatives i/o tinguin grans 

fluctuacions  en les característiques de llurs aigües residuals i volums  

d’abocament, la  tramesa diària d’un arxiu informàtic amb el registre 

semihorari dels  paràmetres de control de les aigües residuals abocades a 

la xarxa. Aquesta  exigència podrà figurar en l’autorització d’abocament o 

podrà incorporar-se  d’ofici en les autoritzacion

d

Metropolitana. 

 

Article 22.- Límits de saturació del sistema 
 
22.1 L’Entitat Metropolitana proposarà a l’Agència Catalana de l’Aigua

l’establiment d’una reserva suficient de la capacitat del sistema que garanteixi 

el tractament de les aigües residuals dels creixements urbans futurs. 



 

 

2 Quan no es pugui gara2.2.- ntir la reserva indicada en l’apartat anterior o 

situació de 

2.3.- 

aquest Reglament han de ser objecte del tractament previ 

orresponent. 

3.2.- Les instal·lacions necessàries per a aquest pretractament han de ser 

gudament 

s’arribi a un nivell proper al de saturació del sistema, l’Entitat Metropolitana ho 

posarà en 

coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua per tal que aquesta incorpori 

l’actuació en el corresponent instrument de planificació que garanteixi el 

tractament de les aigües residuals en atenció a les previsions de creixement 

urbà contemplades en el planejament urbanístic. 

 

Aquesta comunicació o les previsions que, sobre això, contingui el pla de 

reposicions, millores i noves inversions que ha de redactar i presentar l’Entitat, 

permetran que els corresponents instruments de planificació de l’Agència 

Catalana de l’Aigua incorporin les actuacions necessàries per garantir el 

tractament de les aigües residuals en atenció a les previsions del creixement 

urbà contemplades en el planejament urbanístic o per superar la 

risc de saturació del sistema. 

 

 

 

2 Aquesta comunicació o les previsions que referent a això es formulin 

podran 

suposar l’aplicació transitòria de les mesures extraordinàries previstes a l’article 

21.2.d. 

 

Article 23.- Tractament en origen 
 
23.1.- Les aigües residuals que no compleixen les limitacions d’abocament 

establertes en 

c

 

2
construïdes i explotades per l’usuari mateix, o bé per les comunitats o 

empreses contemplades pels articles 90 i 108 del Reial decret legislatiu 1/2001, 

de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, i de



 

autoritzades, i han de ser objecte de concreció en la sol·licitud d’autorització i/o 

rístiques de l’aigua residual 

epurada i el règim de cabals abocats. 

es aigües procedents d’establiments que generin aigües salines podran optar 

er 

aplicació de processos de tractament que les adeqüin a les condicions de 

jament, o bé, alternativament, per la segregació de les aigües residuals 

jament. 

gades, el titular de l’activitat podrà abocar-

s a col·lectors d’aigües salines, si n’hi ha a l’entorn; aportar-les mitjançant 

 que específicament s’escaiguin; o, finalment, lliurar-les a un 

estor autoritzat. 

en el programa de reducció de la contaminació regulat a l’article 39 d’aquest 

Reglament. 

 

23.3.- Als efectes que preveu el paràgraf anterior, la sol·licitud d’autorització, o 

de 

programa de reducció de la contaminació, ha d’anar acompanyada del projecte 

corresponent, el termini d’execució, les caracte

d

 
23.4.- En qualsevol cas, l’acceptació del programa de reducció de la 

contaminació i l’autorització corresponent restaran condicionades a l’eficàcia 

del pretractament, de manera que, si no es produeixen els resultats previstos, 

l’autorització quedarà sense efecte i es prohibirà l’abocament. 

Article 24.- Aigües salines 
 
L

p

l’

l’annex 2 d’aquest Reglament per tal que siguin d’acceptació al sistema públic 

de sane

no salines i salines i l’abocament de les aigües residuals no salines a la xarxa 

de sane

 

Pel que fa a les aigües salines segre

le

vehicles cisterna a les estacions de transferència que puguin assenyalar 

l’Agència Catalana de l’Aigua o l’Entitat Metropolitana, complint en tot cas amb 

les condicions

g

 

Article 25.- Obligacions dels titulars dels abocaments 
 
25.1.- Resten obligats a obtenir autorització d’abocament al sistema públic de 



 

sanejament de titularitat municipal i/o metropolitana: 

 

 1) Totes les instal·lacions amb un cabal d’abastament superior a 6.000 

metres cúbics/any. 

t  anterior, es trobin a la següent classificació: 

ovada pel Decret 97/1995, de 21 de  

 febrer. 

b les   

del 19 Reial decret 606/2003, de 23 de maig, pel 

ual   es modifica el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, es troben 

 l’abocament al sistema. 

b) Comunicar amb caràcter immediat a l’Entitat qualsevol circumstància 

cció del sistema elaborat per l’Entitat, de conformitat amb el 

ue  estableix l’article 26 d’aquest Reglament. 

les accions escaients 

er  fer front a situacions d’emergència, de conformitat amb el que estableix 

 

 2) Totes les instal·lacions que, amb independència del cabal referit al 

pun

  a) Els usuaris i usuàries l’activitat dels quals estigui compresa a 

les   seccions C, D i E de la Classificació Catalana d’Activitats   

  Econòmiques de 1993, apr

 

  b) Totes les activitats que no són contemplades a l’apartat anterior 

i   puguin  ser considerades potencialment contaminants per  

  l’Entitat Metropolitana o  per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

  c) Totes aquelles altres activitats que, d’acord am

  especificacions 

q

incloses   a la relació que figura a l’annex 5 d’aquest Reglament. 

 

25.2.- El titular de l’abocament ha de complir les obligacions següents: 

 

 a) Comunicar amb caràcter immediat a l’Entitat qualsevol avaria en el 

 procés productiu i/o qualsevol incidència que pugui afectar negativament 

la  qualitat de

 

 futura que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o 

 qualitatives de l’abocament perquè l’Entitat procedeixi, si s’escau, a la 

 revisió del permís. 

 c) Disposar d’un pla d’autoprotecció elaborat de conformitat amb allò 

 establert a la legislació sectorial en coordinació amb el que estableixi el 

pla  d’autoprote

q

 d) Disposar d’un pla d’emergències, on es recullin 

p

 l’article 27 d’aquest Reglament. 



 

 e) Adaptar la seva activitat i, si s’escau, les seves instal·lacions a les 

mesures i actuacions que resultin del pla d’autoprotecció del sistema 

r ecció 

n 

 contingut mínim establert per la Llei 54/2003, de 12 

ven ives e

ls us aris i ada tar la 

eva 

 p  l’En  del 

istema. 

rticle 27.- Situacions d’emergència 

7.1.- 

contaminació i/o riscos per al medi, el sistema 

  

sual a la xarxa de clavegueram 

  

 

 

previst  a l’article 26 d’aquest Reglament. 

 

Article 26.- Pla d’autoprotecció del sistema de sanejament i dels seus 
usuaris 
 
De conformitat amb el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de p ot

civil de Catalunya, l’Entitat Metropolitana disposa del seu pla d’autoprotecció e

el qual, a més d’incloure el

de desembre, de prevenció dels riscos laborals, defineix les mesures 

pre t stablertes a l’annex 11. 

 

E u  usuàries titulars dels permisos d’abocament hauran d’ p

s

activitat, i si s’escau les seves instal·lacions, a les mesures i actuacions 

adoptades er titat en aplicació del Pla de seguretat i d’emergència

s

 

A
 
2 S’entén que hi ha una situació d’emergència o perill quan es dóna alguna 

de les circumstàncies següents: 

 

 a) En els casos d’un abocament fortuït les característiques del qual 

 sobrepassin les condicions de les autoritzacions d’abocament i que 

pugui  donar lloc a episodis de 

i/o les persones. 

 b) Quan a causa d’un accident a les instal·lacions de l’usuari hi hagi un 

risc 

 imminent de produir-se un abocament inu

o a la xarxa metropolitana de sanejament, potencialment perillós per a la 

salut de les persones, les instal·lacions, les estacions depuradores d’aigües 



 

 residuals o per a les mateixes xarxes, o bé que pugui alterar de forma 

 substancial les condicions fixades per l’autorització d’abocament. 

 c) Quan s’aboquin cabals que excedeixen el doble del màxim autoritzat. 

r immediatament la situació a l’Entitat Metropolitana i a l’estació 

epuradora d’aigües residuals a la qual estigui connectat l’establiment del qual 

ductes vessats ho siguin en la mínima 

uantitat possible i/o de reduir al màxim llur perillositat. Així mateix, s’aplicaran 

m a mínim, les següents dades:  

 l’empresa. 

b) Cabal i matèries abocades. 

tjans emprats per l’usuari. 

e) Hora i forma en què es comunicà l’incident a l’Entitat Metropolitana. 

 

8.1.- 

 

27.2.- Davant d’una situació d’emergència o perill, l’usuari té el deure de 

comunica

d

és titular, amb l’objecte d’evitar o bé reduir els danys. 

 

27.3.- A més, i com més aviat millor, l’usuari ha d’adoptar totes les mesures 

previstes al seu pla d’emergències i emprar tots els mitjans que estiguin al seu 

abast a fi d’aconseguir que els pro

q

les mesures previstes en el seu Pla d’autoprotecció. 

 

27.4.- En un termini màxim de set dies, l’interessat ha de remetre a l’Entitat 

Metropolitana un informe detallat de l’incident. En aquest informe han de 

figurar, co

 

 a) Nom, identificació i ubicació de

 

 c) Causa de l’accident, hora en la qual es produí i durada. 

 d) Mesures adoptades i mi

 

 f) Totes aquelles altres dades i precisions que permetin una interpretació 

de

 l’incident correcta i una valoració de llurs conseqüències adequada. 

 

Article 28.- Instruccions a seguir en cas d’emergència 
 
2 L’Entitat Metropolitana facilitarà als usuaris en l’autorització les 

instruccions aseguir en situacions d’emergència o perill. 

 



 

2 En aquestes instruccions han de figurar, en primer lloc, els números 

telefònics als quals l’usuari ha de comunicar l’emergència. El primer d’a

8.2.- 
quests 

 

efluent anòmal. En el supòsit que no sigui possible comunicar amb aquesta 

8.4.- Juntament amb l’autorització d’abocament, el titular de l’autorització 

ls accidents puguin provocar (pla 

’emergències).  

cada usuari ha de preveure els incidents 

rístiques dels 

8.5.- 
ctar de forma que siguin fàcilment comprensibles per tota classe de 

unts 

stratègics del local i, especialment, en els llocs en què els operaris han 

es. Si és el cas, es 

reveurà la realització d’exercicis periòdics d’ensinistrament del personal. 

números ha de ser el de l’estació depuradora d’aigües residuals receptora de

l’

estació, ha de fer-ho amb els números següents i en l’ordre indicat. Establerta 

la comunicació, l’usuari ha de fer saber el tipus de productes i el volum o la 

quantitat d’aquests que s’ha abocat. 

 

 

 

28.3.- En cas d’emergència i sense perjudici del que disposin les instruccions 

contemplades en els paràgrafs anteriors, l’Entitat Metropolitana pot dictar les 

ordres individuals de manament que siguin adients. 

 

2
haurà de presentar un document en el qual s’han d’incloure les instruccions i 

mesures que ha d’adoptar el seu personal per tal de contrarestar o reduir al 

mínim els efectes nocius que els eventua

d

 

En aquestes instruccions particulars, 

més perillosos que puguin produir-se en funció de les caracte

seus processos industrials. 

 

2 Les instruccions del pla d’emergències del paràgraf anterior s’han de 

reda

personal i se n’haurà de posar un exemplar a l’abast en tots els p

e

d’actuar per dur a terme les mesures correctores previst

p

 

Article 29.- Mesures especials de seguretat 
 



 

29.1.- L’Entitat Metropolitana, previ informe dels seus serveis tècnics i prèvia 

audiencia a l’interessat per un període de quinze dies, pot exigir en 

l’autorització d’abocament l’adopció de mesures correctores especials de 

seguretat, amb la finalitat de prevenir accidents que puguin provocar 

abocaments incontrolats de productes emmagatzemats de caràcter perillós. 

 

 

 

 

29.2.- L’Entitat Metropolitana pot establir la tipologia d’indústries a les quals, 

quanties que també fixarà 

Entitat Metropolitana. 

itzacions de connexió i abocament 

ocumentació tècnica continguts en els annexos 4 i 6 d’aquest Reglament, 

e 27 

e 

tració ambiental, l’obtenció del 

ermís 

d’abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada. 

com a 

condició per a l’atorgament de l’autorització d’abocament, s’exigirà que disposin 

d’una assegurança de responsabilitat civil per les 

l’

 

CAPÍTOL IV. RÈGIM JURÍDIC I PROCEDIMENT DE LES AUTORITZACIONS 
I DE LES ORDRES INDIVIDUALS DE MANAMENT 
 
Article 30.- Autor
 
30.1.- Les autoritzacions de connexió i d’abocament són atorgades per l’Entitat 

Metropolitana, quan correspongui, de conformitat amb els models d’instància i 

de 

d

sense 

perjudici de les autoritzacions i llicències ambientals atorgades per 

l’Administració 

ambiental de la Generalitat o dels ajuntaments. 

 

En el cas d’activitats compreses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/1998, d

d

febrer, de la intervenció integral de l’Adminis

p



 

En el cas que l’activitat subjecta a permís d’abocament no es trobi compresa en 

l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, regiran la normativa de 

procediment administratiu establerta a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 

administracions públiques, i el procediment administratiu comú i aquest 

Reglament. 

 

30.2.- En el procediment d’atorgament d’autoritzacions ambientals per 

Administració de la Generalitat, l’Entitat Metropolitana dictaminarà sobre els 

spectes de l’informe municipal referits als abocaments al clavegueram o al 

informe parcial en el termini de deu dies des de la presentació de la 

mbiental de la Generalitat o de l’Ajuntament l’atorgament i denegacions de les 

 

lavegueram municipal o bé a la xarxa metropolitana de 

egudament autoritzada. 

.- El permís de connexió haurà de sol·licitar-se al titular de la xarxa on 

l’

a

sistema de sanejament. A aquests efectes, els ajuntaments han de requerir 

aquest 

sol·licitud, remetent la documentació tècnica suficient, i l’Entitat Metropolitana 

l’ha d’emetre en el termini d’un mes a comptar des de la notificació del 

requeriment. 

 

30.3 Els terminis anteriors restaran interromputs per la solució de deficiències 

documentals o tècniques. 

 

30.4.- L’Entitat Metropolitana comunicarà a la respectiva Administració 

a

autoritzacions sol·licitades. Al seu torn, les administracions esmentades ho

faran constar en l’expedient d’autorització i llicència ambiental. 

 

Article 31.- Autoritzacions de connexió i procediment d’atorgament 
 

31.1.- Totes les edificacions i establiments han de comptar amb la corresponent 

connexió al c

sanejament, 

d

 

31.2
l’interessat tingui previst realitzar l’esmentada connexió. 

 



 

Quan les connexions en qüestió hagin de ser practicades a la xarxa de 

sanejament de titularitat municipal, les sol·licituds hauran de presentar-se a 

l’Ajuntament corresponent, i en el cas que hagin de ser realitzades a la xarxa 

metropolitana de col·lectors de sanejament, l’esmentada sol·licitud s’haurà 

d’adreçar al Gerent de l’Entitat Metropolitana. 

 

unicipals i els instruments urbanístics d’aplicació i, 

upletòriament, les instruccions d’ús i connexió de servei regulades al Capítol II 

ó assenyalats a 

annex 4 d’aquest Reglament. 

1.7.- El procediment de l’Entitat per a l’atorgament de les autoritzacions de 

sol·licitud l’ha d’adreçar l’interessat al Gerent de l’Entitat 

conformitat amb els models d’instància i de 

ocumentació  tècnica continguts en l’annex 4 d’aquest Reglament. 

presentar ambdues sol·licituds a l’Ajuntament o Administració que 

 

31.3.- És competència de cada Ajuntament l’atorgament de les autoritzacions 

de 

connexió de les edificacions i dels establiments del seu terme municipal a la 

respectiva xarxa de clavegueram. 

 

31.4.- És competència de l’Entitat Metropolitana l’atorgament de les 

autoritzacions de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament d’aigües 

residuals.  

 

31.5.- Les connexions al clavegueram se sol·licitaran de conformitat amb el que

disposin les ordenances m

s

d’aquest Reglament. 

 

31.6.- Les sol·licituds de connexió a la xarxa metropolitana s’han de formular de 

conformitat amb els models i juntament amb la documentaci

l’

 

3
connexió a la seva xarxa és el següent: 

 

 a) La 

 Metropolitana, de 

d

 b) En aquells casos que també sigui necessària la presentació de 

 sol·licituds d’autoritzacions i llicències ambientals, l’interessat ha de 

 



 

 correspongui i aquest, al seu torn, les ha de fer arribar a l’Entitat 

 Metropolitana. 

 c) S’ha d’enviar una comunicació a l’interessat informant sobre la data de 

 rebuda de la sol·licitud, el termini màxim normativament establert per a la 

 resolució i la notificació del procediment, així com els efectes que puguin 

produir el silenci administratiu. 

  mesos a comptar des de la data de la sol·licitud. 

teressat perquè, en el termini de deu dies, 

solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la 

n

esta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes 

aplicables. 

ue tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre 

’entrada  de l’Entitat Metropolitana. 

que pugui al·legar el que consideri oportú. 

h) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que 

judici de l’obligació de l’Entitat 

etropolitana de  resoldre d’acord amb el que es disposa a la Llei 30/92, de 

 de 

nvi

 

 

 d) S’ha d’emetre un informe tècnic a evacuar en un termini màxim de 

tres

 e) Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyalen els paràgrafs 

 anteriors, es requerirà a l’in

 

 i dicació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. 

En  cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració 

 d’aqu

 

 f) L’òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud 

de 

 connexió en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de 

l’endemà  del dia q

d

 g) En el supòsit d’informe desfavorable a l’atorgament i prèviament a la 

 resolució, es procedirà a donar audiència a l’interessat per un termini 

mínim  de 10 dies per tal 

 

 s’hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per 

silenci  administratiu sense per

M

26 novembre,  de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment  administratiu comú. 

 i) S’ha d’e ar la notificació a l’interessat. 

 j) L’autorització de connexió serà revisada o revocada en revisar o 

revocar 

 l’autorització d’abocament. 



 

Article 32.- Autorització d’abocament 
 
3 Els titulars de les activitats relacionades en els articles 21.1.c, 25.1 i 

annex 5 

d’aquest Reglament han de realitzar els seus abocaments d’aigües residuals al   

clavegueram o a la xarxa metropol

2.1.- 

itana de sanejament en les condicions 

.2.- 

, això es farà constar en l’autorització de cada titular, 

ia autorització d’abocament. 

t

reçar 

seu torn, les ha de fer arribar a l’Entitat 

teressat hi ha d’afegir, si és el cas, la documentació relativa al 

le 23 d’aquest Reglament. 

establertes en aquest Reglament i comptar amb l’autorització d’abocament 

atorgada per l’Entitat Metropolitana. 

 

32 En el cas que, de conformitat amb el que preveu l’article 24 d’aquest 

Reglament, els titulars de les activitats potencialment contaminants hagin de 

realitzar un tractament previ i aquest pretractament estigui a càrrec d’una 

comunitat o d’una empresa d’abocaments de les que contemplen els articles 90 

i 108 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’aigües

sense perjudici que les entitats esmentades han de comptar, al seu torn, amb la 

pròp

 

Article 33.- Procediment d’atorgament d’autoritzacions d’abocaments a 
l’Entitat Me ropolitana 
 
 a) La sol·licitud d’autorització d’abocament, tant si és al clavegueram 

 municipal com a la xarxa metropolitana de sanejament, l’ha d’ad

 l’interessat al Gerent de l’Entitat Metropolitana, de conformitat amb els 

 models d’instància i de documentació tècnica continguts en l’annex 6 

 d’aquest Reglament. En aquells casos que sigui necessària també la 

 presentació de sol·licituds d’autoritzacions i  llicències ambientals, 

 l’interessat ha de presentar-les a l’Ajuntament o Administració que 

 correspongui i aquest, al 

 Metropolitana. 

 b) A la documentació tècnica a la qual es refereix el paràgraf anterior, 

 l’in

tractament  en origen que exigeix l’artic



 

 c) Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyalen els paràgrafs 

anteriors, es requerirà a l’interessat perquè, en el termini de deu dies, 

icació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. 

ramitació de l’expedient portarà a terme, si 

s’escau, tots aquells actes d’instrucció que cregui necessaris, incloent-hi 

 · Quan l’informe del Servei Tècnic de l’Entitat Metropolitana sigui 

òsits contemplats a l’article 21 d’aquest Reglament, en 

 relació amb la modificació de les condicions particulars de 

  

l·lici

 

  

rmini assenyalat en el paràgraf anterior sense que 

enci

i 30/92, de 

26 de novembre,   de règim jurídic de les administracions públiques. 

 

 solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la 

 ind

En  cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració 

 d’aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes 

 aplicables. 

 d) L’òrgan responsable de la t

 

la  pràctica de les inspeccions que siguin adients. També tenen la 

consideració  d’actes d’instrucció necessaris en el procediment els informes que 

hagin  d’emetre altres administracions públiques diferents de l’Entitat 

Metropolitana  en relació amb llurs competències. 

 e) Sense perjudici que l’òrgan responsable de l’expedient pugui atorgar 

el  tràmit d’audiència sempre que ho estimi oportú, l’audiència dels 

interessats  per un termini mínim de 10 dies és un tràmit preceptiu en els 

supòsits  següents: 

 

  desfavorable a la sol·licitud d’autorització d’abocament. 

  · En els sup

 

limitació; a   l’article 29.1, en relació amb la fixació de mesures especials 

de   seguretat; i a l’article 29.2, en relació amb l’exigència d’una  

   assegurança de responsabilitat civil. 

 f) L’òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre les 

so tuds 

 d’autorització d’abocament en el termini màxim de sis mesos, a comptar 

a partir de l’endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en 

el registre d’entrada de l’Entitat Metropolitana. 

 g) Transcorregut el te

 s’hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per 

sil   administratiu sense perjudici de l’obligació de l’Entitat 

Metropolitana de  resoldre d’acord amb el que es disposa a la Lle



 

 h) L’autorització d’abocament contemplarà com a mínim els límits 

 admissibles de les característiques de l’abocament; el cabal mitjà abocat 

i el cabal màxim abocat; l’obligació d’instal·lar una arqueta d’acord amb 

 l’establert en l’annex 9 d’aquest Reglament que permeti l’aforament i la 

 presa de mostres, i la durada màxima de l’autorització. 

Article 34.- Termini de l’autorització 
 

 

nys 

ns per una entitat col·laboradora de l’Administració 

 consti la 

utoritzacions. 

 Revisió de les autoritzacions 

1.- 

iqu

Les autoritzacions d’abocaments tindran un termini màxim de vigència de 5 

a

renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i 

objectius ambientals exigibles en cada moment; en cas contrari podran ser 

modificades o revocades d’acord amb l’establert als articles 35 i 36 d’aquest 

Reglament. 

 

En finalitzar el termini els titulars resten obligats a justificar el procés, 

tractament, volum i qualitat de les aigües, mitjançant la presentació de 

certificacio  emeses 

legalment acreditada o per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’omissió del deure 

esmentat o el retard a subministrar la documentació en la qual

comprovació del control efectuat donarà lloc a la finalització de la vigència de 

l’autorització i serà un fet constitutiu d’infracció greu, sancionable d’acord amb 

el que estableixi aquest Reglament. 

En el supòsit d’haver-se modificat les circumstàncies, caldrà atenir-se a 

l’establert en els articles següents referents a la revisió de les a

 

Article 35.-
 
35. Sense perjudici de l’establert a l’article anterior i a la Llei 3/1998, de 27 

de 

febrer, és obligació de la persona titular del permís d’abocament comunicar a 

l’Entitat qualsevol circumstància que impliqui una variació de les 

característ es quantitatives i/o qualitatives de l’abocament, i s’haurà de 

procedir a la revisió de les autoritzacions concedides sempre que es doni 

alguna de les següents circumstàncies: 



 

 

 · Quan es donin canvis o modificacions tècniques substancials al procés 

 que suposin modificacions en el cabal superiors a ±25% o variacions a la 

 càrrega contaminant que puguin afectar el sistema de sanejament o el 

m receptor. edi  

ció del sistema. 

· Quan es modifiquin els límits d’abocament del Reglament. 

· Quan s’hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en 

ions diferents. 

· Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte del 

ficats en l’annex 2, s’atorgarà autorització 

s 

queriments. En aquest supòsit l’interessat haurà de presentar un programa 

ies establertes, el qual serà aprovat 

er l’Entitat d’acord amb el procediment establert a l’article 39 d’aquest 

 · Quan s’arribi als límits de satura

 

 · Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat. 

 

el 

 moment del seu atorgament o quan n’hagin sobrevingut d’altres que 

 justificarien la denegació de les autoritzacions o el seu atorgament amb 

 condic

 

total  tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les 

condicions 

 adequades. 

 · Quan l’efecte additiu d’abocaments de les mateixes característiques 

 qualitatives en dificultin el seu tractament adequat. 

 

Si la revisió comporta la modificació de les condicions d’abocament i no es 

compleixen els requeriments especi

per un termini, que en cap cas pot excedir dotze mesos, per l’adequació 

progressiva de les característiques dels abocaments als límits fixats i als nou

re

que garanteixi el compliment de les exigènc

p

Reglament. 

 

35.2. Mitjançant resolució motivada i prèvia audiència de l’interessat, l’Entitat 

acordarà la modificació del condicionat que resulti adequat i pertinent a 

conseqüència de la revisió practicada d’acord amb l’establert en el paràgraf 

anterior d’aquest Reglament. 

 



 

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

6.1.- al 

s aquest en el termini concedit, l’Entitat podrà acordar la revocació de 

ació o llicència ambiental que permeti el 

caràcter general, o de les fixades amb caràcter particular en la 

ció. 

mb  

d) Per incompliment dels seguiments efectuats per a l’adequació de 

6.3.- En els supòsits contemplats en els apartats a) i b) del paràgraf 1 d’aquest 

 

 
 
 
Article 36.- Revocació de les autoritzacions 
 
3 Sense que això generi cap dret d’indemnització, i previ requeriment 

titular per tal que ajusti l’abocament d’acord amb l’autorització atorgada i no 

atè

l’autorització mitjançant resolució motivada en els següents supòsits: 

 

 a) Per revocació de l’autoritz

 desenvolupament de l’activitat. 

 b) Per incompliment de les condicions establertes en aquest Reglament 

 amb 

 respectiva autoritza

 c) Com a mesura corresponent a una sanció imposada de conformitat 

a les previsions del Capítol VI d’aquest Reglament. 

 

 l’abocament a les condicions establertes. 

 e) A instància de l’Ajuntament corresponent i/o a instància de 

l’Administració 

 ambiental quan concorri una causa legal que justifiqui la revocació. 

 

36.2.- En tot cas, la revocació de l’autorització d’abocament es resoldrà amb 

audiencia prèvia de l’interessat. 

 

3
article,  l’Administració metropolitana comunicarà immediatament a l’Ajuntament 

corresponent i/o a l’Administració ambiental, si s’escau, la revocació de 

l’autorització d’abocament a fi que s’adoptin les mesures oportunes. 

 

 



 

 
 
 
Article 37.- Procediment de legalització d’abocaments 

er tal que formuli la sol·licitud 

’autorització d’acord amb l’establert en els articles 31 i següents d’aquest 

itar 

s cautelars imposades, l’Entitat acordarà 

8.1.- ent 

lació 

ectorial 

rocediment establert a l’article 32 i següents 

’aquest Reglament. 

 
L’Entitat requerirà al titular de l’abocament p

d

Reglament. 

 

Si és necessari, es precisaran les mesures cautelars a adoptar; el requeriment 

també serà per a la realització d’aquestes en un termini determinat. 

 

En el supòsit que el titular no atengui el requeriment efectuat per sol·lic

l’autorització o per realitzar les mesure

sense més tràmit l’arxiu de les actuacions per a la legalització de l’abocament, 

sense perjudici d’iniciar el procediment sancionador corresponent. 

 

Article 38.- Abocament mitjançant vehicles cisterna. 
 
3 Per a la realització d’abocaments a les instal·lacions de tractam

d’aigües 

residuals del sistema públic de sanejament mitjançant vehicles cisterna caldrà 

que, 

sense perjudici dels permisos exigibles de conformitat amb la legis

s

aplicable, la persona posseïdora obtingui l’autorització atorgada per l’Entitat 

Metropolitana d’acord amb el p

d

 

38.2.- L’abocament que s’hagi de realitzar mitjançant vehicles cisterna ha de 

respectar les prohibicions i limitacions establertes en els annexos 1 i 2 d’aquest 

Reglament.  

 



 

38.3.- Tot i l’establert en l’apartat anterior, els abocaments procedents de 

sses 

èptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, realitzats 

imitacions del bloc 1 

e l’annex 2 pel que fa a la DQO, les partícules en suspensió i els sulfurs. 

c d’aquest Reglament. 

onveni MARPOL 73/78, conveni internacional per a la prevenció de la 

els vehicles 

isterna, d’acord amb el que estableix l’articulat anterior i mitjançant una 

riments especificats en el bloc 1 de l’annex 2 d’aquest Reglament, 

s o un programa de reducció de la contaminació tècnicament viable i 

abocaments a aquest Reglament, d’acord amb el model 

stablert a l’annex 7 d’aquest Reglament. 

a) La memòria descriptiva de l’activitat causant de l’abocament. 

 b) L’eliminació de la contaminació en origen. 

fo

s

mitjançant camions cisterna, no estaran sotmesos a les l

d

38.4.- Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota 

del vint-icinc per cent del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst a 

l’article 21.2.

 

38.5.- De conformitat amb l’establert als convenis internacionals i, en particular, 

al 

C

contaminació dels vaixells, en el seu annex 4, on s’estableixen les regles per 

prevenir la contaminació per les aigües brutes dels vaixells procedents de 

desguassos, rentats, sanitaris, etc. l’Entitat Metropolitana establirà a les seves 

instal·lacions un sistema de control de recepció similar a la resta d

c

autorització prèvia emesa a l’organisme gestor1. 

 

Article 39.- Programes de reducció de la contaminació 
 
39.1.- L’autorització d’abocaments pot incloure excepcions temporals als 

reque

sempre que s’aprovi un programa que garanteixi el compliment d’aquestes 

exigèncie

temporalment possible en un termini 1 Actualment l’organisme gestor és 

l’Autoritat Portuària de Barcelona. màxim de dotze mesos per tal d’adequar les 

característiques dels 

e

 

39.2.- Els programes han de comprendre: 

 

 



 

 c) Les modificacions en el procés que siguin adients. 

 d) El projecte de depuració, amb indicació del seu cost. 

ue l’Administració metropolitana consideri 

portú  en funció de les característiques de l’activitat. 

k) La documentació que acrediti estar en possessió de l’autorització i la 

 l’Administració metropolitana, 

i 

eu dies solucioni la 

ancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no 

 cost que representa l’excés de 

ontaminació 

ultiplicar 

de notificar a l’interessat, el 

 e) El programa d’execució de l’esmentat projecte en el qual es detallin 

les  fases i terminis per a la realització, que en cap cas pot excedir un any. 

 f) Les característiques de l’aigua residual depurada. 

 g) El règim dels cabals abocats. 

 h) Les revisions d’explotació i manteniment. 

 i) Qualsevol altre aspecte q

o

 j) La declaració de veracitat de les dades anteriors. 

 

 llicència ambiental o haver-les sol·licitat. 

 

39.3.- L’interessat haurà de presentar la sol·licitud d’autorització adreçada al 

Gerent de l’Entitat, juntament amb la documentació relativa als punts referits en 

el paràgraf anterior. 

 

Una vegada examinada la documentació anterior,

s

s’escau, requerirà l’interessat perquè en el termini de d

m

ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desistiment es 

dictarà resolució consistent en la declaració d’aquesta circumstància, amb 

indicació dels fets produïts i normes aplicables. Quan la documentació 

requerida tingui relació amb l’apartat i) del paràgraf anterior, el termini es pot 

ampliar a cinc dies més. 

 

39.4.- D’acord amb el que preveu l’annex 12 d’aquest Reglament, 

l’Administració 

 

metropolitana valorarà en euros/dia el

c

abocada durant l’execució del programa. La quantitat, resultant de m

aquest valor pels dies indicats en el programa, s’ha 



 

qual ha de dipositar una fiança pel mateix import a la Tresoreria de l’Entitat 

pliment de les 

e 

sit de constituir-se 

nnex 13 d’aquest 

ma, prèvia proposta 

el 

autorització d’abocament, dins el termini establert a l’article 33 d’aquest 

t d’aquells paràmetres que, per les seves característiques 

e contaminació i en funció de l’article 21, es considerin oportuns. 

6.- L’òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre l’aprovació del 

solució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu 

sa a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

dministracions públiques i del procediment administratiu comú, en la versió 

Metropolitana en el termini de deu dies, afecta al com

prescripcions contemplades en el programa. Aquesta fiança es pot constituir 

amb aval o bé qualsevol dels altres mitjans de garantia contemplats a la Llei d

Contractes de les administracions públiques. En el supò

mitjançant aval, s’haurà de presentar d’acord amb l’a

Reglament. 

 

39.5.- Una vegada constituïda la fiança i aprovat el progra

d

Servei Tècnic, sobre el qual s’ha emès informe favorable, s’atorgarà a 

l’interessat 

l’

Reglament, condicionada al compliment del programa i de les altres 

prescripcions d’aquest Reglament. Així mateix, si és necessari, es fixaran els 

límits de l’abocamen

d

 

39.
programa de reducció de la contaminació i una sol·licitud d’autorització 

d’abocament en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de l’endemà 

del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d’entrada de 

l’Entitat Metropolitana. 

 

Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s’hagi 

dictat 

re

sense perjudici de l’obligació de l’Entitat Metropolitana de resoldre d’acord amb 

el que es dispo

a

donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 

39.7.- L’usuari, en funció del que es disposi a l’autorització d’abocament, haurà 

de 



 

realitzar un control analític periòdic dels seus abocaments i comunicar els 

resultats 

obtinguts a l’Entitat Metropolitana. 

 

 

 

39.8.- Transcorregut el termini d’execució del programa, l’Entitat Metropolitana 

n un termini d’un mes ha d’emetre informe sobre les actuacions realitzades. 

titat, a petició de l’interessat i abans de finalitzat el termini de l’autorització, 

t per un termini màxim de tres mesos. 

t 

ries adients. 

rticle 41.- Competència i recursos 

.- És competència del Gerent de l’Entitat Metropolitana la resolució de les 

e

 

L’En

podrà per Resolució de Gerència atorgar una sola pròrroga de l’autorització 

d’abocamen

 

39.9.- En el supòsit de no atorgar-se pròrroga o una vegada esgotada aquesta, 

l’autorització d’abocament restarà sense efecte per transcurs del seu termini de 

vigència, i es procedirà a l’adopció de les mesures sancionadores o altres 

establertes en aquest Reglament. 

 

39.10.- En cas que durant el termini d’execució del programa o finalitzat aques

l’usuari incompleixi les obligacions establertes en l’autorització d’abocament o 

en el programa, l’Entitat Metropolitana podrà revocar l’autorització d’abocament 

i procedir a l’execució immediata de la fiança, sense perjudici de l’adopció de 

les mesures reglamentà

 

Article 40.- Ordres individuals de manament 
 
Les ordres individuals de manament, adreçades al compliment de les 

prescripcions d’aquest Reglament, s’han de dictar a proposta dels serveis 

tècnics de l’Entitat Metropolitana i prèvia audiència dels interessats, si les 

circumstàncies així ho permeten. 

 

A
 
41.1



 

sol·licituds de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament i d’abocament 

al 

clavegueram municipal o a la xarxa metropolitana; l’exigència del pla 

’emergències de l’article 28.4 i de les mesures especials de seguretat de 

article 29.1, i les revocacions de les autoritzacions, així com les ordres 

dividuals de manament i, en general, qualsevol altra resolució que tingui per 

1.2.- La Comissió de Govern és competent per establir la tipologia d’indústries 

1.3.- Les resolucions del Gerent i els acords de la Comissió de Govern posen 

à del dia que es produeixi el desistiment per 

cte presumpte. 

la resolució expressa del Gerent o de la 

omissió de Govern i en el termini de sis mesos a comptar a partir del dia 

umpta (silenci 

dministratiu negatiu). 

ertència prèvia, a l’execució forçosa de les 

bligacions regulades en aquest Reglament. 

’execució forçosa es podrà realitzar mitjançant l’execució subsidiària, multa 

i 

d

l’

in

objecte l’aplicació d’aquest Reglament. 

 

4
a les quals, en aplicació de l’article 29.2, és exigible una assegurança de 

responsabilitat civil, així com per fixar la seva quantia. 

 

4
fi a la via administrativa i contra elles els interessats poden interposar recurs de 

reposició potestatiu davant del mateix Gerent o de la Comissió de Govern en el 

termini d’un mes si la resolució és expressa. Si no ho és, en el termini de tres 

mesos, comptat a partir de l’endem

a

 

41.4.- Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de reposició, els 

interessats 

poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 

comptar des del dia següent al de 

C

següent a aquell en què es produeixi la resolució pres

a

 

Article 42.- Execució forçosa 
 
L’Entitat podrà procedir, amb l’adv

o

 

L

coercitiva o qualsevol altra de les formes establertes a l’article 96 de la lle



 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, 

i el procediment administratiu comú. 

3.- Totes les mesures, proves, mostreigs i tècniques de conservació i anàlisi 

 per a anàlisi d’aigües 

siduals 

rticle 44- Instal·lacions d’inspecció i control 

 posar-les a disposició dels serveis d’inspecció i control de l’Entitat 

a) 

uals hi hagi una connexió al clavegueram o a la xarxa 

etropolitana un pou de mostreig de fàcil accés, lliure de qualsevol mena 

vall i abans de la connexió. A haches efecte les 

dústries han de procurar d’unificar llurs abocaments. 

 metropolitana els plànols de 

onstrucció i situació, així com qualsevol altre element que permeti la total 

 

CAPÍTOL V. INSPECCIÓ I CONTROL 
 
Article 43- Disposicions generals 
 
4
per 

determinar les característiques en els abocaments d’aigües residuals s’han de 

dur a terme d’acord amb els mètodes normalitzats

re

assenyalats en l’annex 8 d’aquest Reglament i identificats i definits per normes 

UNE o, si no, en la darrera edició de l’”Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater” de l’American Public Health Association (APHA), o bé 

eventualment amb qualsevol altra metodologia que, a judici de l’Entitat 

Metropolitana, garanteixi uns resultats analítics equivalents. 

 

A
 
44.1. A fi de

Metropolitana i dels ajuntaments, els establiments industrials han de comptar 

amb les següents instal·lacions: 

 

POU O ARQUETA DE REGISTRE. Les indústries han d’ubicar en cadascuna 

de les sortides en les q

m

d’obstacle, localitzable aigües a

in

 

L’usuari ha de remetre a l’Administració

c

identificació del pou de registre. 

 



 

Aquesta instal·lació s’ha d’ajustar a les previsions de l’annex 9. No obstant això, 

prèvia petició de l’interessat i previ informe favorable dels serveis tècnics, 

usuari podrà redactar un projecte detallat d’un altre tipus de pou, arqueta o 

ió de l’Entitat Metropolitana. 

da pou de registre ha de disposar d’un 

istema d’aforament que permeti, en qualsevol moment, la mesura correcta del 

ximadament els mateixos, la lectura del cabal per comptador pot ser 

e mesura del cabal d’aigua residual. Queden exclosos d’aquest 

ue no poden ser 

uperades en cap moment, el mostreig serà instantani i mesurat a qualsevol 

tives de valors de càrregues 

siduals contaminadores, les mesures seran horàries, integrades 

 

 per l’Administració metropolitana d’acord amb 

l titular de la indústria interessada i podran revisar-se quan s’estimi oportú. 

bocament. 

mesura, mostreig i control necessaris per a la 

alització de la vigilància i el control dels abocaments de les seves aigües 

l’

element alternatiu, i sotmetre’l a aprovac

 

b) AFORAMENT DE CABALS. Ca

s

cabal. Si els volums d’aigua consumida i els volums d’aigua vessada són 

apro

utilitzada com a aforament del cabal d’aigua residual; igualment, si l’aigua 

procedeix d’un pou o d’una altra captació pròpia, es pot habilitar un mitjà 

indirecte d

requisit els consums inferiors a 6.000 m3/any i els abocaments domèstics i els 

assimilables a domèstics. 

 

c) MOSTREIGS. La tècnica de la presa de mostres variarà segons la 

determinació a realitzar. Per a concentracions màximes q

s

hora del dia. Per a concentracions representa

re

proporcionalment al cabal, i preses durant períodes representatius

d’abocament. Els requeriments mínims per calcular la quantia representativa 

dels abocaments es concretaran

e

Aquelles indústries que per la seva dimensió i/o contaminació siguin 

significatives i/o que tinguin grans fluctuacions en les característiques de llurs 

aigües residuals i volums d’abocament, han de disposar d’un aparell de presa 

de mostres automàtic proporcional al cabal que permeti la realització de les 

anàlisis oportunes per a la correcta caracterització de l’a

 

d) MANTENIMENT. Les instal·lacions industrials que vessin aigües residuals al 

clavegueram o a la xarxa metropolitana han de conservar en perfecte estat de 

funcionament tots els equips de 

re



 

residuals. En tot cas, és responsabilitat de l’empresa la instal·lació i el 

funcionament correcte d’aquests equips. 

 

e) PRETRACTAMENTS. Quan s’efectuïn pretractaments, individuals o 

ol·lectius, a la sortida dels efluents depurats s’ha d’instal·lar un pou de 

ions i altres actes de control i vigilància necessaris 

er vetllar pel compliment d’aquest Reglament. 

b) Accedir a la resta d’instal·lacions que, directament o indirectament, 

c

mostreig i un aforament de cabals, d’acord amb el que s’estipula en els apartats 

anteriors. 

 

Article 45.- Realització de les inspeccions 
 
45.1.- La funció inspectora correspon a l’Entitat Metropolitana, la qual l’exerceix 

a 

través dels seus inspectors o per personal col·laborador degudament autoritzat 

que realitzaran les inspecc

p

 
45.2.- L’actuació inspectora s’inicia: 

 

 a) D’ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan competent o per 

 ordre superior. 

 b) Per iniciativa pròpia de l’inspector o inspectora, quan apreciï un 

possible 

 incompliment de les normes reguladores dels abocaments. 

 c) En virtut de denúncia. 

 

45.3.- Facultats del personal inspector o col·laborador 

 

1. El personal inspector o col·laborador té atribuïdes les facultats següents: 

 a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.  

 

 tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o 

 recirculació d’aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o d’altres, 

 o  que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les 



 

 instal·lacions relatives al subministrament, i consum d’aigua i control de 

 qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes. 

d) Prendre mostres d’aigües residuals, així com d’aigües de procés 

btenir fotografies o altres tipus d’imatges gràfiques, sense perjudici 

el  que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la 

g) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al 

2. El resultat de les inspeccions i de les mostres que s’hi obtinguin s’ha 

ctor o col·laborador 

est Reglament, han d’acomplir tots els abocaments. 

ts. 

tar-se davant del titular de les instal·lacions 

inspeccionades i assabentar-lo de l’objecte de les actuacions. 

ures en relació amb els 

ts  objecte d’inspecció. 

cte 

s  

 

 

 relacionades amb l’abocament o per a la comprovació de les dades 

 declarades per l’interessat davant l’Administració. 

 e) Mesurar els cabals abocats. 

 f) O

d

propietat  industrial. 

 

 compliment de les seves funcions. 

 

de  documentar en informe per a la pràctica de les actuacions que se’n 

derivin o  per a la seva incorporació, si escau, a qualsevol expedient en 

tràmit. 

 

45.4.- Obligacions del personal inspe

 

El personal inspector o col·laborador resta obligat a: 

 

 a) Informar els interessats dels requisits que, de conformitat amb la Llei i 

 aqu

 b) Observar el respecte i la consideració deguts als interessa

 c) Identificar-se i acredi

 

 d) Informar els interessats dels seus drets i de

fe

 e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets obje

 d’inspecció i del seu responsable. 

 f) Observar i mantenir d’acord amb la normativa vigent totes les regles 

 establertes sobre seguretat i prevenció laboral en matèria d’inspecció, 

 control i mostreig d’acord amb l’establert a l’annex 11. L’incompliment de 

le mesures de seguretat en cap cas invalidarà la inspecció realitzada. 



 

Pel que fa al titular de la instal·lació, l’incompliment de les mesures de 

seguretat en cap cas invalidarà la inspecció. 

 

Article 46.- Obligacions del titular de les instal·lacions 
 
El titular de les instal·lacions inspeccionades està obligat a col·laborar amb el 

 

tzi amb finalitats d’autocontrol. 

d) Establir les mesures de prevenció i seguretat laboral d’acord amb la 

ció, l’incompliment de 

s  mesures de seguretat en cap cas invalidarà la inspecció. 

rticle 47.- Procediment d’inspecció 

itat: 

.1.- 
el 

.2.- 
 qualsevol persona present a les 

personal inspector o col·laborador en el desenvolupament de les seves tasques 

i, en concret, ha de: 

 

 a) Permetre l’accés del personal inspector o col·laborador a les seves

 instal·lacions sense dilació. 

 b) Subministrar la informació que li sigui requerida pel personal inspector 

o  col·laborador. 

 c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, 

 incloent-hi els que l’empresa utili

 

 legislació vigent. Pel que fa al titular de la instal·la

le

 

A
 
Després que el personal encarregat de la inspecció s’hagi acred

 

47 Les actuacions inspectores s’han de realitzar en presència del titular o 

d

representant de l’empresa. 

 

47 En absència de les persones indicades en l’apartat anterior, l’actuació 

inspectora s’ha de dur a terme amb

instal·lacions, 

preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu o un treball 

qualificat. 

 



 

47.3.- La negativa o impossibilitat del titular de les instal·lacions o del seu 

representant d’estar present durant la pràctica de l’actuació inspectora no és un 

bstacle per a la seva realització, si bé s’ha de fer constar aquesta 

ó. 

 efectuar les comprovacions següents: 

 instal·lacions i del seu normal funcionament, amb vista a 

n  

c) Realització in situ de totes les anàlisis que es considerin oportunes. 

e) Cabals de subministrament i/o d’abastament mitjançant captacions 

f) Estat, instal·lació i funcionament dels elements de control dels efluents 

g) Compliments de les altres obligacions contemplades en aquest 

iplicat estesa pel personal inspector o col·laborador actuant i hi ha de constar, 

com a mínim, la informació següent: 

o

circumstància en l’acta. 

 

Transcorreguts quinze minuts des de l’acreditació del personal inspector, els 

impediments que posin els inspeccionats poden comportar la incursió en la 

corresponent infracci

 

Article 48.- Comprovacions durant la inspecció 
En les visites d’inspecció, es poden

 

 a) Estat de les

 garantir la qualitat de l’efluent, tal i com estigui assenyalat en 

l’autorització  d’abocament. 

 b) Presa de mostres de l’abocament o abocaments a la xarxa pública o 

e qualsevol altre punt en el qual es pugui originar. També es poden 

prendre  mostres de les aigües pluvials. 

 

 d) Mesura dels cabals abocats. 

 

 pròpies. 

 

 definits a l’autorització d’abocaments. 

 

 Reglament. 

 

 

Article 49.- Documentació de les actuacions 
 
49.1.- Les actuacions practicades s’han de documentar en l’acta corresponent 

per 

tr



 

 

 a) Dades de l’interessat (nom, adreça i NIF). 

 b) Dades de l’inspector o col·laborador. 

 c) Dades de l’objecte o activitat inspeccionada. 

d) Motiu de la inspecció. 

g) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintament de la 

contradictòria per part de 

me i 

el  procediment de l’anàlisi diriment. 

mpareixent a l’acte d’inspecció es negui a firmar 

cta, 

òpia al titular de l’empresa objecte 

 a 

bre l st fet. 

de postres 

0.1.- 

0.2.- La presa de mostres d’aigües residuals es pot dur a terme des de 

bstaculització a les tasques 

spectores. 

.- Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer 

 

 e) Signatura i segells identificatius de les parts implicades. 

 f) Indicació de si se signa i/o es rebutja l’acta d’inspecció per part de 

 l’interessat. 

 

 mostra, de si s’accepta o no la mostra 

l’interessat,  que s’informa l’interessat de les analítiques que es duran a ter

d

 h) Altres dades obtingudes en la inspecció. 

 

49.2.- En el cas que el co

l’a

l’inspector o col·laborador hi ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar 

l’acta amb la seva signatura i lliurar-ne una c

d’inspecció o, si no hi és, a la persona compareixent. Si aquests es neguen

re ’acta, s’hi ha de fer constar aque

 

Article 50.- La presa 
 
5 La presa de mostres d’aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps 

d’espera abans d’accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l’inspector 

o col·laborador. 

 

5
l’exterior de les instal·lacions en el cas d’o

in

 

50.3
constar en l’acta corresponent. 

 



 

Article 51.- Procediment de presa de postres 

les determinacions següents: 

a) : en el cas d’abocaments al sistema, la mostra 

 En el cas de 

nt. 

 l’obtenció de la mostra, es pren en un 

er permetre la presa d’una 

ostra  inicial, una mostra bessona i una mostra diriment. El mostreig 

ues que  es vulguin realitzar, d’acord amb la relació que figura en 

ostres: les mostres es precinten i 

s’identifiquen, i la mostra inicial i la mostra diriment resten en poder de 

, l’una per efectuar les determinacions 

nalítiques  i l’altra per a la pràctica d’una eventual anàlisi diriment. L’inspector 

tú, a la pràctica de l’anàlisi contradictòria i diriment, d’acord 

mb  allò previst a l’annex 10 d’aquest Reglament. 

al inspector consideri més oportú per la seva representativitat, 

ssent  responsabilitat de l’empresa la presentació de la documentació 

lament a efecte de control. 

 
El procediment de presa de mostres s’ajusta a 

 

Punt de presa de mostres

es pren del registre abans de la connexió al clavegueram.

no desposar d’aquesta, la mostra es pren en el punt que l’inspector 

consideri més adie

 Tant en aquest cas com en el cas de prendre mostres d’altres aigües 

 diferents de l’abocament, s’ha de fer constar a l’acta d’inspecció el punt 

de  presa de mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades. 

 b) Preparació de la mostra: per a

 recipient una quantitat d’efluent suficient p

m

s’efectua  emprant recipients de material adequat a les determinacions 

analítiq

l’annex VI d’aquest  Reglament. Els recipients s’esbandeixen prèviament amb el 

mateix efluent  objecte de mostreig. Si s’utilitza un mostrejador automàtic 

per a la presa de  la mostra, els recipients són esbandits amb aigua neta. 

 c) Precintament i identificació de les m

 

 l’inspector o col·laborador

a

o  col·laborador lliura la mostra bessona al titular de l’abocament, juntament 

 amb les instruccions de conservació, perquè aquest pugui procedir, si ho 

 creu opor

a

 d) Si en el moment de la inspecció no es produeix cap vessament per 

 tractar-se un flux intermitent, es podrà procedir a captar una mostra on el 

 person

e

suficient que  garanteixi que l’aigua residual s’aboca en les condicions 

establertes en el  present Reg

 



 

Article 52.- Transport i conservació de les postres 

es 

e la llum i de la calor i s’han de fer arribar, dins del termini de 24 hores, al 

lab

corres

 

52.2.- ratori rebi mostres per a la pràctica d’anàlisis les 

ervades. En 

a o 

cep

.2.- 
i màxim de les 24 hores 

 la peribilitat de les 

 
52.1.- Les mostres en poder de l’inspector han de ser transportades protegid

d

oratori 

ponent per a la pràctica de l’analítica. 

En el cas que un labo

quals no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i 

refrigerades, s’han de fer constar al llibre-registre de recepció i a l’informe de 

resultats, si es decideix practicar l’anàlisi, les deficiències obs

aquest supòsit, el laboratori pot rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen 

la realització de l’anàlisi correcta, circumstància que ha de ser notificada a 

l’Entitat Metropolitana. 

 

Article 53.- Centres d’anàlisi  
 
53.1.- Les determinacions analítiques de la mostra contradictòria s’han de dur a 

terme en una entitat col·laboradora de l’Administració degudament acreditad

bé als laboratoris de l’Entitat Metropolitana o de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Ex cionalment, quan la complexitat de les determinacions a efectuar ho 

justifiqui, l’Entitat Metropolitana pot encarregar la realització de l’analítica a un 

altre laboratori de reconeguda solvència. 

 

53 Per a la pràctica de l’anàlisi contradictòria, s’ha de presentar la mostra 

bessona al laboratori corresponent dins del termin

següents a l’acte de presa de mostres per començar el procediment d’anàlisi 

dins de l’esmentat termini, la qual cosa es farà constar a l’acta d’inspecció. 

 

53.3.- L’anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos naturals 

després de la presa de mostres no s’ha de dur a terme per motius de la 

conservació correcta de la mostra. Així mateix, per raó de



 

mostres, l’Entitat Metropolitana podrà establir terminis més breus per a la 

sol·licitud de l’anàlisi de la mostra diriment. 

ent 

4.1.- El laboratori ha de lliurar els resultats de l’analítica a l’Entitat 

ompetent comunica els resultats a l’interessat. En cas 

’anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a 

tana. Si es tracta del mateix laboratori autor de 

analítica inicial, s’ha de comunicar aquesta circumstància a l’interessat i a 

4.3.- L’interessat pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra inicial a 

 no han estat notificats transcorreguts 

enta-cinc dies hàbils des de la presa de mostres. L’esmentada sol·licitud 

iferent (en més o menys del 20% de l’anàlisi inicial), l’interessat podrà 

 

Article 54.- Terminis d’anàlisi i notificacions. Procediment contradictori i 
prova dirim
 
5
Metropolitana en el termini de vint dies hàbils a partir del lliurament de la 

mostra. El full en què constin els resultats de l’anàlisi de les mostres ha de 

contenir la indicació del mètode analític utilitzat per a cada determinació. 

L’Entitat Metropolitana pot requerir una descripció detallada del mètode 

d’anàlisi. 

 

54.2.- L’Administració c

d

l’interessat i a l’Entitat Metropoli

l’

l’Administració competent. 

 

 

5
l’Administració competent, si no han estat notificats transcorreguts trenta dies 

hàbils des de la presa de mostres. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la 

mostra diriment si els esmentats resultats

tr

haurà de fer-se per escrit. 

 

54.4.- En el supòsit que el resultat de l’anàlisi contradictòria sigui 

significativament 

d

sol·licitar una anàlisi diriment. Els resultats de la mostra diriment seran els que 

determinin i defineixin el veritable valor de l’anàlisi. 

 



 

54.5.- Les despeses generades per la pràctica de l’anàlisi contradictòria són a 

càrrec de l’interessat. Les generades per l’anàlisi diriment són a càrrec de 

Administració o de l’interessat en funció que confirmin, respectivament, el 

que corresponguin als laboratoris o establiments tècnics 

uxiliars de l’Administració, derivades de la seva actuació. 

les necessitats determinades per l’Administració. En el primer cas, 

’invitarà el representant de l’empresa a ser present durant el temps que duri el 

 el 

rocediment establert. 

5.2.- Podran instal·lar-se elements i sondes de control, tant de cabal i mostreig 

ústries expedientades dues o més vegades amb 

ancions 

 de contaminació, l’Entitat 

Metropolitana podrà fer obligatòria la instal·lació de sistemes de mesura en 

l’

resultat de l’anàlisi contradictòria o de l’inicial, sense perjudici de les 

responsabilitats 

a

 

Article 55.- Mostreig i control automàtic 
 
55.1.- Altrament, el mostreig es pot realitzar utilitzant un aparell automàtic de 

presa de mostres amb la possibilitat de captar una o diverses mostres, en 

funció de 

s

mostreig i, un cop acabat aquest i preparada la mostra integrada, es procedirà 

segons el que ja s’ha indicat anteriorment. En el segon cas, un cop col·locat 

l’aparell, es precintarà en presència del representant i, transcorregut el temps 

de mostreig predeterminat, es desprecintarà i es recolliran les mostres, fent-ho 

constar a l’acta d’acord amb

p

5
com de mesura de determinats paràmetres, per part de l’Administració, amb 

possibilitat de transmissió de la informació a temps real; en tot moment la 

informació obtinguda serà orientativa en el cas dels paràmetres analitzats i 

totalment vàlida a l’efecte d’aquest Reglament pel que fa al mostreig. 

 

55.3.- Per a aquelles ind

s

greus o molt greus per la seva càrrega contaminant aplicant o per a indústries 

que, 

segons criteri de l’Entitat Metropolitana, per raó de la seva activitat siguin 

susceptibles d’episodis puntuals i/o accidentals d’abocament de càrregues 

contaminants que puguin significar episodis greus



 

continu i de mostreig sistemàtic dels paràmetres que en cada cas s’escaiguin, 

amb transferència diària de les dades recollides a l’Entitat Metropolitana. 

 

Article 56.- Autocontrol per part de l’empresa 
 
56.1.- L’empresa haurà de realitzar els autocontrols que es defineixin a les 

autoritzacions d’abocament i, en conseqüència, haurà d’instal·lar en els seus 

pous de registre sondes, mostrejadors i mesuradors, i altres equips que hauran 

de complir les normes de qualitat i calibratge exigibles, per tal d’autoavaluar els 

seus abocaments, i haurà de posar les dades obtingudes a disposició de 

l’Administració o transmetre la informació a temps real. 

 

Els usuaris del sistema públic de sanejament podran realitzar voluntàriament 

l’autocontrol instrumental i químic de les seves aigües residuals i oferir les 

seves dades a l’Entitat a l’efecte de seguiment dels abocaments. 

 

Tant en un cas com en l’altre, l’Entitat Metropolitana podrà efectuar 

intercalibratges per  tal de determinar la validesa de les dades obtingudes. 

Si el sistema ofereix prou garanties, l’Entitat Metropolitana podrà validar les 

dades Aixa obtingudes i utilitzar-les als expedients de control dels abocaments 

corresponents a l’empresa. 

 

56.2.- En el cas que una empresa disposi de sistema d’autoauditoria EMAS o 

acreditació de gestió de la qualitat mediambiental ISO 14001 o equivalent, la 

realització d’inspeccions per l’Administració podrà ser substituïda o 

complementada per l’aportació de la informació corresponent d’aquests 

sistemes. 

 

Article 57.- Pràctica d’inspeccions 
 
57.1.- Les inspeccions efectuades com a actes d’instrucció ordenats en el si 

d’un procediment sancionador degudament incoat, es realitzaran d’acord amb 

l’establert en els articles 43 i següents d’aquest Reglament. 

 



 

57.2.- Una còpia de l’acta d’inspecció, juntament amb un dels envasos si s’ha 

procedit a la presa de mostres i l’interessat no l’ha rebutjada, seran, això sí, 

lliurats a l’empresa expedientada, immediatament després d’haver procedit a la 

presa i a l’aixecament de l’acta. 

 

Article 58.- Inspeccions d’instal·lacions de pretractament 
 
58.1.- Quan els usuaris o les agrupacions d’usuaris hagin de realitzar algun 

tipus de pretractament, en aplicació de l’article 24 d’aquest Reglament, amb 

caràcter previ a l’autorització de l’abocament, l’Administració metropolitana 

procedirà a la inspecció de les seves instal·lacions, de conformitat amb el que 

preveu el paràgraf següent. 

 

58.2. Han de ser objecte d’inspecció i control: 

 

 a) Les instal·lacions i els processos que generen les aigües residuals. 

 b) Tots els dipòsits que continguin productes líquids el vessament dels 

 quals pugui anar a parar a la xarxa pública d’evacuació, ni que sigui per 

 accident. 

 c) Els elements de seguretat construïts amb la finalitat d’evitar 

imprevistos a 

 conseqüència dels quals puguin ser abocats a la xarxa pública productes 

 perillosos. 

 d) Els sistemes d’abastament d’aigua a l’empresa, tant si procedeix de la 

 zarza de subministrament domiciliari com si prové de captacions pròpies. 

 e) La xarxa de recollida i concentració d’aigües residuals. 

 f) Les instal·lacions de tractament de les aigües residuals prèviament a 

 l’abocament a la xarxa pública. 

 g) Les obres de connexió al clavegueram o a la xarxa metropolitana. 

 h) Els pous de registres, els sistemes d’aforament i els aparells de 

control i 

 mostreig previstos a l’article 43 d’aquest Reglament. 

 i) Tots aquells altres elements que siguin considerats d’interès segons el 

 parer del personal inspector. 



 

 

Article 59.- Resultats de la inspecció 
 
59.1.- A partir dels resultats de les inspeccions, de les anàlisis, dels controls o 

de qualsevol altra prova o mesura realitzada, l’Administració metropolitana 

adoptarà les resolucions que siguin adients per a l’aplicació i compliment 

d’aquest Reglament. 

 

59.2.- Les resolucions a les quals es refereix el paràgraf anterior, juntament 

amb els resultats de les inspeccions, han de ser notificades als interessats. 

 

 

 

 

 

Article 60.- Informació per part dels usuaris 
 
60.1.- Els usuaris de la xarxa municipal de clavegueram i de la xarxa 

metropolitana de sanejament, subjectes a autorització d’abocament en 

aplicació del present Reglament, han de facilitar semestralment a 

l’Administració metropolitana tota la informació relativa als seus consums 

d’aigua, independentment de quina sigui la seva font d’abastament. 

 

60.2.- Així mateix, els usuaris als quals es refereix el paràgraf anterior han de 

trametre a l’Entitat Metropolitana la informació necessària, tant per al control del 

seu abocament com per a la gestió general de les aigües residuals. 

 

60.3- Quan les indústries obtinguin certificacions que acreditin l’adopció de 

sistemas de qualitat i/o de gestió ambiental ISO-EN o EMAS ho comunicaran a 

l’Entitat Metropolitana. 

 
CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 61.- Règim general de les infraccions i les sancions 



 

 
61.1. Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i 

sancionades pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i que vulnerin les 

prescripcions contingudes en aquest Reglament metropolità, les quals han de 

ser sancionades d’acord amb la regulació que s’estableix en el present Capítol. 

 

61.2.- Amb la finalitat de contribuir a una identificació més correcta de les 

conductes i a una determinació més precisa de les sancions corresponents, el 

règim sancionador regulat en aquest Reglament té per objecte introduir 

especificacions i graduacions sobre allò que estableixen referent a això els 

articles 57 a 59 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, el qual aprova 

el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i supletòriament: 

 

 a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, modificada per la 

 Llei 57/2003, de 16 de desembre, de normalització del Govern local. 

 b) El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 

per 

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 c) El Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat 

 per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 d) El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

de 

 patrimoni dels ens locals. 

 e) El Text refós de la llei d’aigües aprovat per Reial decret legislatiu 

1/2001,  de 20 de juliol. 

 f) El Reglament del domini públic hidràulic aprovat per Reial decret 

 849/1986, d’11 d’abril, modificat per Reial decret 606/2003, de 23 de 

maig. 

 g) La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, amb la modificació 

 introduïda per la disposició addicional cinquena de la Llei 31/1990, de 27 

de 

 desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1991. 



 

 h) El Text refós de la legislació en matèria d’aigua de Catalunya aprovat 

per 

 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 

 i) El Reglament dels serveis públics de sanejament aprovat per Decret 

 130/2003, de 13 de maig. 

 j) I l’altra legislació que desplegui o substitueixi l’anterior. 

 

Article 62.- Infraccions lleus 
 
Són infraccions lleus: 

 

 a) L’incompliment de les condicions establertes en l’autorització 

 d’abocament,  sempre que aquest no causi danys o perjudicis al 

 sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 

 euros. 

 b) Les accions i omissions de les quals es derivin danys o perjudicis a la 

 integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a  

 3.005,06 euros. 

 c) La realització d’obres o activitats que afectin el sistema de sanejament 

o  el seu perímetre de protecció sense disposar de l’autorització preceptiva, 

 sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions. 

 d) La desobediència als requeriments de l’Administració en relació amb 

 l’adequació d’abocaments o instal·lacions a les condicions 

reglamentàries, i  també amb la remissió de dades i informacions sobre les 

característiques  de l’efluent o les instal·lacions de tractament. 

 e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat de les 

instal·lacions. 

 f) L’incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el 

 present Reglament o altra legislació aplicable o l’omissió dels actes a 

què  obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o molt 

 greu. 

 

Article 63.- Infraccions greus 
 



 

Són infraccions greus: 

 

 a) L’abocament al sistema efectuat sense comptar amb l’autorització 

 d’abocament corresponent. 

 b) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de 

 sanejament. 

 c) L’incompliment de les condicions establertes en l’autorització sempre 

que  causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema 

públic  de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros. 

 d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la 

 integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 

 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros. 

 e) L’obstaculització de la funció inspectora de l’Administració. 

 f) L’ocultació o el falsejament de dades determinants per a l’atorgament 

de 

 l’autorització. 

 g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o 

 l’incompliment de les prescripcions o les ordres de l’Administració 

derivades  de situacions d’emergència. 

 h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus en el termini 

de  dos anys. 

 I) Els abocaments sense autorització al sistema públic de sanejament 

 mitjançant vehicles cisterna. 

 

Article 64.- Infraccions molt greus 
 
Són infraccions molt greus: 

 

 a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l’article anterior si 

causa  danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de 

 sanejament superiors a 15.025,30 euros. 

 b) L’incompliment de les ordres de suspensió d’abocaments no 

autoritzats o 

 abusius. 



 

b) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus en el termini de 

 dos anys. 

 

Article 65.- Sancions 
 
65.1.- Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades 

amb les multes següents: 

 

 a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros. 

 b) Infraccions greus, multa d’entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros. 

 c) Infraccions molt greus, multa d’entre 30.050,62 euros i 150.253,03 

euros. 

 L’escala establerta en el paràgraf anterior s’entendrà automàticament 

 substituïda per la modificació de quanties que es produeixi a la legislació 

 sectorial corresponent. 

 

Article 66.- Graduació de les sancions 
 
66.1.- Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat del fet constitutiu 

de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu 

causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta 

infractora, l’existència d’intencionalitat o la reincidència entesa com la comissió 

en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan 

hagi estat declarat així en una resolució expressa. 

 

66.2.- En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al 

responsable que el compliment de les normes infringides d’acord amb 

l’establert a 

l’article 131.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre. 

  

66.3.- Tanmateix, les sancions pecuniàries que s’imposin poden comportar 

qualsevol de les mesures previstes a l’article 68 d’aquest Reglament, en funció 

de la gravetat de la infracció. 

 



 

66.4.- La imposició de les sancions és independent de l’obligació exigible en 

qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al 

funcionament del sistema. 

 

66.5.- Així, per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats 

es 

tindran en compte els següents criteris, assegurant-se l’adequació necessària 

entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada: 

 a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 

 b) La gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i 

 perjudicis produïts. 

 c) El risc objectiu causat als béns o a les persones. 

 d) La rellevància externa de la conducta infractora. 

 e) La reincidència, per haver comès en el termini d’un any més d’una 

 infracció de la mateixa naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per 

 resolució ferma. 

 

Article 67.- Danys i perjudicis a les instal·lacions 
 
67.1.- La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l’exigència 

a l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com 

amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema de sanejament. 

La reparació i reposició hauran d’executar-se per l’infractor al seu càrrec i dins 

el termini que se li assenyali. 

 

67.2.- Si l’infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li 

ordenen, l’Entitat Metropolitana les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec 

de l’infractor. 

 

67.3.- La determinació dels perjudicis causats al funcionament del sistema de 

sanejament es realitzarà en atenció a la superació dels paràmetres previstos en 

el present Reglament d’acord amb el valor atorgat a cada un d’ells en l’annex 

12. A aquest resultat s’aplicarà el factor de correcció determinat pel cabal 

abocat que consta en l’esmentat annex. 



 

 

 
 
 
 
Article 68.- Mesures cautelars en cas d’infracció 
 
68.1.- Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop 

detectades activitats contràries a les determinacions d’aquest Reglament i en el 

si del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures següents: 

 

 a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució d’obres o 

 instal·lacions que contradiguin les disposicions d’aquest Reglament o 

siguin 

 indegudament realitzats. 

 b) Requerir a l’usuari perquè, dins el termini que se li assenyali, 

introdueixi  les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment 

de les  prescripcions d’aquest Reglament i, si s’escau, prèvia redacció del 

projecte  corresponent, presenti la sol·licitud d’autorització ajustada als 

termes  d’aquest Reglament. 

 c) Ordenar a l’usuari que en el termini que se li fixi introdueixi a les obres 

o 

 instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les 

 condicions del permís o a les disposicions d’aquest Reglament. 

 d) Ordenar a l’usuari que en el termini que s’indiqui procedeixi a la 

reparació  i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la 

demolició  d’allò que hagi estat indegudament construït o instal·lat. 

 e) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres 

 esmentades, ja sigui per equips propis o a través del contracte 

 corresponent, a càrrec de l’infractor. 

 f) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha 

 obtingut autorització o que no s’ajusten a les condicions d’aquesta o a 

les  disposicions del present Reglament. 



 

 g) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d’abocament 

en  el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany 

 mitjançant les mesures correctores oportunes. 

 h) Revocar l’autorització de connexió. 

 

68.2.- Els terminis a què es refereixen els apartats b), c) i d) d’aquest article 

seran 

proposats per l’Entitat Metropolitana en funció de cada situació. 

 

68.3.- Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser 

adoptades, amb caràcter de cautelars i en espera de la resolució definitiva que 

s’adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en 

qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se mentre continua. 

 

Article 69.- Mesures complementàries i accessòries 
 
Així mateix, les mesures complementàries contemplades en aquest Capítol 

poden 

acompanyar la multa que s’imposi en la resolució de l’expedient sancionador. 

En aquest cas, l’Entitat Metropolitana en donarà compte a l’Ajuntament i a 

l’Administració ambiental, si s’escau, per tal que adoptin al seu torn les 

mesures adients. 

 

Com a mesura accessòria i en el supòsit de sancions greus o molt greus, es 

podrà donar publicitat d’aquestes sancions en el diari oficial corresponent o a 

través dels mitjans de comunicació adients, així com dels noms i cognoms o 

raó social dels infractors, un cop les sancions hagin esdevingut fermes, segons 

l’establert a l’article 38 de la Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus. 

 

Article 70.- Multes coercitives 
 
70.1.- Independentment de les sancions que corresponguin, per a l’execució 

forçosa de les mesures cautelars que s’ordenin durant la instrucció de 

l’expedient sancionador o de les mesures aparellades corresponents a la 



 

sanció que preveu l’article 67 d’aquest Reglament, es poden imposar multes 

coercitives. Aquestes multes es poden reiterar si transcorren els terminis 

assenyalats en els requeriments corresponents fins que l’obligat compleixi el 

que s’hi ha disposat. 

70.2. L’import de les multes coercitives no pot excedir el deu per cent de la 

quantia de la multa mínima que correspon aplicar a la infracció presumpta. 

 

70.3.- És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el 

requeriment a l’obligat, amb la determinació del termini per a l’execució 

voluntària de l’ordre, que es fixarà en funció de les circumstàncies específiques 

de cada cas o situació. 

 

Article 71. Responsables  
 
Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament tots 

aquells que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant 

si es tracta de persones físiques com de persones jurídiques. 

 

Article 72 . Responsabilitat penal 
 
En qualsevol moment de l’expedient sancionador en què s’apreciï la posible 

qualificació dels fets com a presumptament constitutius de delicte o de falta, el 

Gerent de l’Entitat Metropolitana passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. 

 

Article 73.- Prescripcions  
 
73.1.- Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions 

que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

73.2.- D’acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions 

molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis 

mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, 



 

les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a 

l’any. 

 
Article 74. Procediment sancionador 
 
El procediment administratiu sancionador s’ha de tramitar d’acord amb 

l’establert a la legislació sectorial aplicable i, a falta d’aquesta, seguint les 

normes contingudes al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; al 

Decret 278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament al Reial decret 

1398/1993, de 4 d’agost. 

 

Article 75.- Competències  
 
Correspon al Gerent de l’Entitat Metropolitana la incoació de procediments 

sancionadors i l’adopció de mesures cautelars. La resolució d’expedients 

sancionadors i la imposició de multes i de mesures corresponents a les 

sancions és competència del President de l’Entitat Metropolitana d’acord amb 

el Text refós de la legislació en matèria d’aigua a Catalunya, que la pot delegar 

en el Gerent. 

 
Article 76.- Recursos 
 
76.1.- Les resolucions que el Gerent o, si escau, el President adoptin en 

exercici de les funcions contemplades a l’article anterior posen fi a la via 

administrativa i els 

interessats hi poden interposar recurs de reposició potestatiu en contra en el 

termini d’un mes davant el mateix òrgan que els hagi dictat, a comptar a partir 

de l’endemà de la notificació. Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de 

reposició, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 

rebre la notificació de la resolució, els interessats poden interposar recurs 

contenciós administratiu davant la jurisdicció corresponent. 

 



 

76.2.- En qualsevol cas, les persones o entitats afectades per les resolucions 

adoptades poden interposar qualsevol altre recurs o exercir aquelles altres 

accions 

que considerin més oportunes en defensa de llurs interessos. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Única.- Llevat dels annexos 1, 2 i 12, que han de seguir el procediment ordinari 

de 

modificació de reglaments, la resta d’annexos d’aquest Reglament poden ser 

modificats per la Comissió de Govern de l’Entitat Metropolitana. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.- Als procediments sancionadors incoats a partir de l’entrada en vigor 

del 

present Reglament en relació amb faltes comeses abans de la seva entrada en 

vigor, els serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions del Reglament 

derogat o bé del present Reglament, segons quin sigui més beneficiós. 

 

Segona.- El règim d’infraccions i sancions del present Reglament serà de plena 

aplicació a les faltes comeses a partir del moment de l’entrada en vigor del 

present 

Reglament.  

 

Tercera.- Els límits continguts en l’annex 2 d’aquest Reglament no seran 

d’aplicació fins al 30 de maig de 2005, i mentrestant es faran servir els límits del 

Reglament Metropolità Regulador d’Abocaments d’Aigües Residuals, aprovat 

definitivament pel Ple Consell Metropolità de l’Entitat Metropolitana de Serveis 

Hidràulics i del Tractament de Residus, aprovat el 10 de febrer de 2000 i 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 59, de 9 de 

març de 2000. 

 



 

A les autoritzacions d’abocament que s’atorguin en aquest període transitori es 

farà constar l’obligatorietat automàtica de compliment dels límits de l’annex 2 

d’aquest Reglament a partir de l’esmentada data del 30 de maig de 2005. 

 

Les indústries que disposen d’autorització d’abocament en vigor disposaran 

d’un termini de dos anys, a partir de la publicació del Reglament de Serveis 

Públics de Sanejament de l’Agència Catalana de l’Aigua, és a dir, fins al 30 de 

maig de 2005, per adaptar-se als límits i condicions d’aquest Reglament. 

 

Quarta.- Les indústries que disposen d’autorització d’abocament amb 

anterioritat a l’entrada en vigor del present Reglament hauran de sol·licitar la 

revisió de la corresponent autorització d’abocaments abans del 31 de 

desembre de 2008 en els 

termes establerts a l’article 35 d’aquest Reglament i d’acord amb la següent 

taula. 

 

Cabal m3/dia Any de sol·licitud de revisió 
 
0 a 10 Des de la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament fins al 31/12/2004 

10 – 100 De l’1/01/2005 al 31/12/2006 

> 100 De l’1/01/2007 al 31/12/2008 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogats el Reglament Metropolità Regulador d’Abocaments d’Aigües 

Residuals, aprovat definitivament pel Ple Consell Metropolità de l’Entitat 

Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus el 10 de febrer 

de 2000 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 59, de 

9 de març de 2000, i el Reglament Metropolità d’Inspecció i Control del Medi, 

aprovat per acord del Consell Metropolità amb data 15 de juliol de 1993, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 217, amb data 

10 de setembre de 1993, i modificat per acord del Consell Metropolità amb data 

10 de febrer de 2000 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 



 

núm. 59, de 9 de març de 2000, amb l’excepció de l’indicat a la disposició 

transitòria cinquena d’aquest Reglament. 

 

 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament Metropolità entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

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 la 

seva 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) Aquells residus 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. 

 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 europea2. 2 Reglament 

1774/2002 del  Parlament Europeu pel qual s’estableixen les normes 

sanitàries aplicables 

 als subproductes animals no destinats al consum humà, Reglament 

 808/2003, que modifica l’anterior i altres disposicions derivades. 

 



 

 
 
 
 
 
ANNEX 2. 
 
LÍMITS D’ABOCAMENT 
 
Les limitacions d’aquest annex s’han establert en atenció a: 

 

 a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament. 

 b) La fixació de límits d’abocament per als sistemes segons la Directiva 

 91/271/CEE. 

 c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el 

Reial 

 decret 995/2000. 

 d) El Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, de l’Agència 

Catalana  de l’Aigua, aprovat el 13 de juny de 2003 i publicat en el Diari 

Oficial de la 

 Generalitat de Catalunya núm. 3894, de 29 de juny de 2003. 

 e) La protecció del medi receptor. 

 

Bloc 1: Paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre 

els 

objectius de qualitat del medi receptor: 

 

Paràmetres Valor límit Unitats 
 
 T (ºC) 40 ºC 

 pH (interval) 6-10 pH 

 MES (matèries en suspensió) 750 mg/l 

 DQO 1.500 mg/l O2 

 TOC (carboni orgànic total) 450 mg/l C 



 

 Olis i greixos 250 mg/l 

 Clorurs 2.500 mg/l Cl- 

 Conductivitat 6.000 mS/cm 

 Diòxid de sofre 15 mg/l SO2 

 Sulfats 1.000 mg/l SO4 

 Sulfurs totals 1 mg/l S2- 

 Sulfurs dissolts 0,3 mg/l S2- 

 Fòsfor total 50 mg/l P 

 Nitrats 100 mg/l NO3 

 Amoni 60 mg/l NH4 

 Nitrogen orgànic i amoniacal (1) 90 mg/l N 

 
Bloc 2: Paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb un 

impacte significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos 

potencials de les aigües depurades: 

 

Paràmetres Valor límit Unitats 
 
 Cianurs totals 1 mg/l CNÍndex de fenols  2 mg/l C6H5OH 

 Fluorurs 12 mg/l Falumini     20 mg/l Al 

 Antimoni       1 mg/l Sb 

 Arsènic       1 mg/l As 

 Bari        10 mg/l Ba 

 Bor        3 mg/l B 

 Cadmi       0,5 mg/l Cd 

 Coure (2)       3 mg/l Cu 

 Crom hexavalent      0,5 mg/l Cr (VI) 

 Crom total (2)      3 mg/l Cr 

 Estany       5 mg/l Sn 

 Ferro        10 mg/l Fe 

 Manganès       2 mg/l Mn 

 Mercuri       0,1 mg/l Hg 

 Molibdè       1 mg/l Mo 

 Níquel (2)       5 mg/l Ni 



 

 Plom        1 mg/l Pb 

 Seleni       0,5 mg/l Se 

 Zinc (2)       10 mg/l Zn 

 

 Metalls: Al+Cr+Cu+Ni+Zn 15 mg/l Al+Cr+Cu+Ni+Zn 

 MI (matèries inhibidores)     25 Equitox 

 Clor Inapreciable en dilució 1/30 

 Nonilfenol       1 mg/l NP 

 Tensioactius aniònics (3)     6 mg/l LSS 

 Plaguicides totals      0,10 mg/l 

 HAP (hidrocarburs aromàtics policíclics)   0,20 mg/l 

 BTEX (4)       5 mg/l 

 Triazines totals      0,30 mg/l 

 Hidrocarburs      15 mg/l 

 AOX        2 mg/l Cl 

 Cloroform       1 mg/l Cl3CH 

 1,2-dicloroetà      0,4 mg/l Cl2C2H4 

 Tricloroetilè (TRI)      0,4 mg/l Cl3C2H 

 Percloroetilè (PER)      0,4 mg/l Cl4C2 

 Triclorobenzè      0,2 mg/l Cl3C6H3 

 Tetraclorur de carboni     1 mg/l Cl4C 

 Tributilestany      0,10 mg/l 

 

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d’acord amb el mètode de Kjeldhal. 

2. En els sistemes de Gavà-Viladecans i de Sant Feliu de Llobregat, per a 

aquests 

paràmetres s’aplicaran els límits següents: 

 Coure        1 mg/l Cu 

 Crom total       1 mg/l Cr 

 Zinc        5 mg/l Zn 

 Níquel        2 mg/l Ni 

3. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com a lauril sulfat 

sòdic 

(LSS). 



 

4. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè. 

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada a l’inici d’aquest annex, tot i 

que no figuri a la present taula, podrà ser objecte de limitació d’abocament. 

 
ANNEX 3 
 
RELACIÓ DE MUNICIPIS CONNECTATS ALS DIFERENTS SISTEMES DE 
SANEJAMENT 
 
Begues. 

Castelldefels. 

Gavà. 

Sant Climent de Llobregat. 

Viladecans. 

Sant Boi de Llobregat. 

Badalona. 

Barcelona. 

Montgat. 

Sant Adrià del Besòs. 

Santa Coloma de Gramenet. 

Tiana. 

Cornellà de Llobregat. 

Prat de Llobregat. 

Esplugues de Llobregat. 

Hospitalet de Llobregat. 

Sant Boi de Llobregat. 

Sant Joan Despí. 

Santa Coloma de Cervelló. 

Barcelona. 

Barberà del Vallès. 

Cerdanyola del Vallès. 

Montcada i Reixac. 

Ripollet. 

Sant Cugat del Vallès. 



 

Castellbisbal. 

Papiol. 

Molins de Rei. 

Pallejà. 

Sant Andreu de la Barca. 

Sant Feliu de Llobregat. 

Sant Just Desvern. 

Sant Martí de Torrelles. 

Sant Vicenç dels Horts. 

Al sistema de col·lectors tributari de 

l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat hi 

aboquen algunes indústries ubicades 

fora de l’àmbit metropolità, en els 

termes municipals de Rubí, Martorell, 

Corbera, Cervelló i Vallirana. 

 
ANNEX 4 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OBTENIR L’AUTORITZACIÓ DE 
CONNEXIÓ A LES INSTAL·LACIONS METROPOLITANES DE 
SANEJAMENT: 
MODEL DE SOL·LICITUD 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR 
SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ 
Sol·licitant: 
Segell i signatura del titular 
NOM DE L’OBRA: 

TITULAR DE L’OBRA 
Nom: 

Domicili: 

Municipi Codi postal: 

Telèfon de contacte: 

NIF: 

 



 

REPRESENTANT DEL TITULAR DE L’OBRA 
 
Sr./Sra.: 

Domicili: 

Municipi: Codi postal: 

Telèfon de contacte: 

DNI: 

 

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (emplenar en el cas que sigui 
diferent dels anteriors) 
 
Sr./Sra.: 

Telèfon de contacte: 

Empresa: 

Sol·licita realitzar la connexió del col·lector procedent de al col·lector 

metropolità que discorre pel carrer / avinguda / (indret) del terme municipal de 

Adjuntant la informació esmentada en el Reglament Metropolità d’Abocaments 

d’Aigües Residuals El de de  

 

Segell i signatura del titular 

A l’atenció del Gerent de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 

Tractament de Residus 

 

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ BÀSICA QUE HAN DE PRESENTAR ELS 
SOL·LICITANTS DE L’AUTORITZACIÓ DE CONNEXIÓ (DUES CÒPIES) 
 
Els sol·licitants d’autorització de connexió hauran de complir amb totes les 

especificacions del Reglament Metropolità d’Abocaments d’Aigües 
Residuals i 



 

hauran de tenir especialment en compte totes les condicions generals de 

connexió de l’article 12 del Reglament esmentat. 

 

1.- Escrit de sol·licitud  
 
Efectuat pel titular de l’obra i adreçat a l’Entitat Metropolitana de Serveis 

Hidràulics i Tractament de Residus (no acceptació de contractistes, 

enginyeries, etc.). 

 

2.- Fotocòpia del DNI del representant del titular 
3.- Plànols: 
a) De situació. 

b) Del solar, polígon o conca recollida per la connexió, indicant: 

? Escales 1:500 – 1:1.000 – 1:2.000 – 1:5.000. 

? Xarxa de col·lectors d’aigües residuals i pluvials, si n’hi ha. 

? Xarxa de sanejament metropolità i pou a connectar. 

? Ubicació de sobreeixidors, sèquies, rius i rieres, si n’hi ha, i la seva relació 

respecte a la xarxa residual. 

Els plànols hauran de ser signats per arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics 

o enginyers tècnics. 

4.- Informació base 
a) Tipologia de les aigües: - Pluvials 

- Sanitàries 

- Industrials 

b) Cabal màxim de disseny de l’efluent 

c) Detall de connexió: 

- Secció de l’efluent 

- Pendent de l’efluent en el seu últim tram abans de la connexió (entre el 

pou metropolità i l’últim de l’efluent) 

- Materials de connexió: 

? Característiques de l’efluent: tub, secció rectangular, 

ovoide, voltat, etc. Tipus de materials i dimensions. 

? Materials previstos a la unió: 

- Tipus de junta 



 

- Segelladors 

- Morters 

- Formigons 

? Lloc de l’aplicació. 

5.- Informació complementària 
a) Dimensions i justificació hidràulica dels sobreeixidors. 

b) Cota de nivell freàtic, si afecta la connexió. 

c) Per a indústries, adjuntar: 

? Autorització d’abocament o justificant de la seva sol·licitud. En haches últim 

cas haurà de ser construïda l’arqueta que es requereix per a l’obtenció de 

l’autorització d’abocament. ? Justificant de l’alta en activitat (Ajuntament). 

d) Croquis de comportes o elements metàl·lics. 

e) Qualsevol altra informació que es consideri necessària per a la tramitació de 

l’expedient d’autorització de connexió. 

 

FORMA DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ 
 
Per a l’obtenció de l’autorització de connexió hauran d’omplir degudament les 

dades de la sol·licitud, així com adjuntar la documentació que es requereix. La 

documentació esmentada es presentarà per procedir a la seva tramitació a la 

següent adreça: 

 

 

Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus 
(EMSHTR) 
Carrer 62, núm. 16-18. Sector A. Zona Franca. 

08040 – Barcelona 

A l’atenció del Servei d’Inspecció i Control Ambiental 

En l’aspecte tècnic, tots els contactes s’hauran d’establir amb Manteniment de 

Col·lectors, de l’Empresa Metropolitana de Sanejament, SA (EMSSA), ubicada 

al carrer Madrazo, núm. 50-52, pral. 2a de Barcelona. El telèfon de contacte és 

el 93 209 35 55. Els serveis tècnics d’EMSSA estudiaran totes les dades de 

tipus tècnic 



 

(plànols, tipus de xarxa, cotes, materials de connexió, etc.). Així mateix, en el 

moment en què el titular de l’obra hagi rebut l’autorització de connexió haurà de 

contactar amb el tècnic d’EMSSA per a la supervisió de l’execució de l’obra. 

 
ANNEX 5 
 
INSTAL·LACIONS OBLIGADES A OBTENIR L’AUTORITZACIÓ 
D’ABOCAMENT 
 
CCAE-93 ACTIVITAT 

01.21 Explotació de bestiar boví i producció de llet crua 

01.22 Explotació de bestiar oví, cabrum i equí 

01.23 Explotació de bestiar porcí 

01.24 Avicultura 

01.25 Altres explotacions de bestiar 

01.30 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera 

01.41 Activitats dels serveis relacionats amb l’agricultura 

01.42 Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, llevat de les 

activitats veterinàries 

05.02 Aqüicultura 

50.20 Manteniment i reparació de vehicles de motor 

50.50 Venda al detall de carburants per a l’automoció 

73.10 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques 

74.30 Assaigs i anàlisis tècnics 

74.81 Activitats de fotografia 

85.11 Activitats hospitalàries 

93.01 Rentat, neteja i tenyit de peces tèxtils i de pell 

93.03 Pompes fúnebres i activitats que s’hi relacionen 

 
ANNEX 6 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
D’ABOCAMENT O PER A LA SEVA REVISIÓ. MODEL DE SOL·LICITUD 
- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR 



 

- MODEL DE QÜESTIONARI TÈCNIC 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT O DE REVISIÓ 
Empresa sol·licitant: 
Signatura i segell de l’empresa: 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT O DE REVISIÓ 
 
TITULAR 
El/la senyor/a , major d’edat, 

amb domicili a 

del municipi de , codi postal , 

amb DNI núm. , telèfon 

 

En representació de l’empresa 
 
amb domicili a , núm. , 

del municipi , codi postal , 

NIF , telèfon 

EXPOSO: 

Primer: Que adjunto el qüestionari tècnic i la documentació especificada en el 

Reglament Metropolità d’Abocaments d’Aigües Residuals. 

Segon: Que declaro la veracitat de les dades aportades a l’esmentada 

sol·licitud. 

SOL·LICITO: 

Que, amb els tràmits previs necessaris, se m’atorgui l’autorització d’abocament 

per a l’establiment situat al carrer núm. per realitzar amb data en el tram de 

clavegueram del carrer (indret) del terme municipal de el de de 

 

Signatura i segell de l’empresa 

A l’atenció del Gerent de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i 

Tractament de Residus 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ 
D’ABOCAMENT O PER A LA REVISIÓ: 



 

Per sol·licitar l’autorització d’abocament a la xarxa pública de sanejament o la 

seva revisió, s’haurà d’aportar la següent documentació: 

 

1.- Sol·licitud d’autorització d’abocaments degudament emplenada. 

2. - Fotocòpia del DNI del representant de l’empresa. 
3.- Projecte tècnic de legalització (noves activitats) o memòria descriptiva de 

les 

instal·lacions en el cas de les activitats ja implantades, visat o signat per un 

tècnic 

competent, que s’haurà de presentar per duplicat, i que inclourà: 

3.1. Antecedents 
a) Objecte: obtenció de l’autorització d’abocament o la seva revisió. 

En aquest darrer cas s’haurà de presentar una fotocòpia de l’autorització de 

què es disposi. En el supòsit que l’empresa sol·liciti una revisió de l’autorització 

per canvis substancials a l’activitat, s’haurà d’adjuntar una descripció d’aquests. 

b) Característiques de la localització i emplaçament de l’empresa. 

c) Punt de connexió al sistema. 

3.2. Memòria descriptiva (omplir el qüestionari adjunt) 
a) Dades de producció: indicar l’activitat desenvolupada, matèries primeres 

emprades i productes resultants amb expressió de la producció en t/any o bé 

unitats usuals. 

b) Processos industrials. 

c) Balanç d’aigües: font d’abastament, títol concessional, cabal abastat, 

distribució 

d’aquest en el procés industrial i cabal abocat. 

d) Característiques dels efluents: cal indicar per a cada punt d’abocament la 

tipologia i les característiques analítiques de les aigües abocades. En cas que 

l’empresa aboqui aigües residuals generades pel procés o per neteges del 

procés, haurà d’aportar analítiques representatives dels seus abocaments, 

realitzades per un laboratori homologat per l’Agència Catalana de l’Aigua i que 

no tinguin més de sis mesos d’antiguitat i efectuades amb posterioritat a 

qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. 

 



 

3.3. Memòria tècnica de les instal·lacions de pretractament o tractament 
(si en disposen) 
 
Sistemes i unitats de tractament: descripció del sistema de tractament existent 

o en projecte amb indicació dels càlculs hidràulics de dimensionament del 

sistema de tractament (volums, temps de retenció...); descripció detallada dels 

equips instal·lats, potències de bombament, tipus de material de construcció; 

mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de 

control que es proposin; proposta de seguiment i control de la qualitat dels 

efluents abocats, producció i destinació dels residus. 

 

3.4. Plànols 
 
Plànols a escala adequada per interpretar-los: 

 

a) Plànol de situació de l’establiment. 

b) Plànol de la xarxa interior de sanejament diferenciant la tipologia de les 

aigües 

abocades, amb la ubicació de les arquetes i de les instal·lacions de 

pretractament i 

tractament de les aigües residuals. 

c) Planta i alçat del sistema de depuració de les aigües residuals. 

d) Plànols de detall del punt de connexió a la xarxa pública de sanejament, de 

les 

arquetes de registre i dels dispositius de seguretat.  

 

A efectes indicatius es poden aportar les següents escales: 

 

Plànols de situació del municipi, escala 1:50.000; plànols de situació general de 

l’establiment, escala 1:5.000; detall de l’establiment, escala 1:1.000; la planta i 

alçat del sistema de depuració, escala 1:100. 

 



 

3.5. En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de 

tercers s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa del propietari dels 

esmentats terrenys. 

 

3.6. El Pla d’Emergència de l’Empresa d’acord amb la legislació sectorial 

aplicable. 

 

4.- Residus: Descripció dels residus generats per l’establiment, origen i 

evacuació i la següent documentació: 

 

4.1. En el cas d’activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l’última 

Declaració Anual, la fitxa d’acceptació i l’últim full de seguiment de cada residu 

generat i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus 

generats per part de l’Agència de Residus de Catalunya, si escau. 

 

4.2. En el cas d’activitats que encara no s’hagin implantat, s’haurà d’aportar 

documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent sobre la 

previsió dels residus generats i de la seva evacuació. 

 

5.- Fotocòpia de la factura de l’aigua 
 
6.- L’empresa haurà d’aportar una memòria descriptiva de les mesures 
correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat 

notificats incompliments per part de l’Entitat Metropolitana quant als seus 

abocaments. 

 

En cas d’haver d’incloure més dades en qualsevol dels apartats anteriors, es 

poden afegir els fulls annexos que es considerin oportuns. 

 

L’Entitat Metropolitana podrà sol·licitar a l’empresa tota altra documentació 

complementària o aclariment que es consideri necessari per dur a terme la 

tramitació de la sol·licitud. 

 
QÜESTIONARI TÈCNIC 



 

 
Empresa sol·licitant: 
Signatura i segell de l’empresa: 
 
I.- DADES GENERALS DE L’EMPRESA 
Nom de l’empresa 

Domicili social Telèfon 

Municipi Codi postal 

Domicili de l’establiment Telèfon 

NIF Fax 

Municipi Codi postal 

Activitat industrial 

CCAE 

Descripció de l’activitat 

Nre. de treballadors Torns de treballadors 

Règim de treball. 

1.- Horari: 

2.- Dies de la setmana: Total dies treballats a l’any: 

3.- Mesos a l’any: 

4.- Períodes de cessació de l’activitat: 

Superfície total (en m2): 

Potència elèctrica instal·lada (en kW): 

Energia elèctrica consumida (en kWh/mes): 

Consum d’aigua (en m3/any): 

Cabal abocat a la xarxa pública (en m3/any): 

Observacions: 

 
II.- MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS O PRODUCTES SEMIELABORATS, 
CONSUMITS O EMPRATS/PRODUCTES EMMAGATZEMATS 
Matèries primeres i auxiliars utilitzades / 
productes emmagatzemats: 
Consums anuals (quantitats expressades en unitats usuals) 
Productes obtinguts Producció anual (quantitats expressades en unitats 
usuals) 



 

 
Observacions: 
 
III.- PROCÉS INDUSTRIAL 
 
Descripció del/s procés/essos productiu/s – Descripció de l’activitat 
desenvolupada Diagrama de flux del procés de fabricació - Diagrama de 
l’activitat desenvolupada a l’empresa (1) 
 
IV.- DADES RESPECTE DE L’ABASTAMENT, ÚS DE L’AIGUA I EFLUENTS 
GENERATS 
Procedència de l’aigua consumida Consum mitjà (m3/dia) Consum anual 
(m3/any) 
Servei públic 

Pous propis 

Altres 

Total 
Ús específic de l’aigua (indicar sanitaris, neteges, procés, refrigeració, 
etc., a cada columna) 
Usos de l’aigua (2) 

Identificació (3) 

Font de subministrament (4) 

Consum mitjà (en m3/dia) 

Consum anual (en m3/any) 

Forma d’estimació de cabals (5) 

Sistema de tractament de l’aigua 

d’entrada (6). Indicar el tipus de 

tractament 

m3/dia d’aigua d’entrada tractada 

per la mateixa empresa 

Productes utilitzats en el tractament d’aigua d’entrada 
Definició d’efluents generats (abocament final a xarxa de clavegueram) 
Identificació (7) 

Ús específic de 



 

l’aigua del qual 

procedeix (2) 

m3/hora 

m3/dia 

Mesura de l’efluent 

m3/any 

QMAX 

m3/dia 

Designació de 

punts d’abocament 

(8) 

Receptor de 

l’abocament (9) 

Observacions 
V.- DIAGRAMA DE BALANÇ DE L’AIGUA A L’ESTABLIMENT 
Diagrama de la utilització de l’aigua a l’establiment (10) 
VI.- PROCESSOS I OPERACIONS CAUSANTS DELS ABOCAMENTS 
1.- Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments. Fer 

especial menció de les neteges de procés, si es produeixen. 

 

Règim i característiques dels abocaments resultants, previs a qualsevol 

tractament 

VII.- TRACTAMENTS PREVIS A L’ABOCAMENT (si en disposeu) 

Cal adjuntar el projecte o la memòria tècnica de les instal·lacions de 

pretractament o tractament (). 

1.- Descripció del/s sistema/es de tractament: 
2.- Diagrama del/s sistema/es de depuració: 
3.- Sistema d’eliminació dels fangs: 
 

VIII.- PUNTS D’ABOCAMENT FINALS AL CLAVEGUERAM 
0.- Nombre de punts d’abocament: 
(Cal emplenar l’apartat VIII per a cada punt d’abocament) 

1.- Identificació (8) i localització del punt d’abocament: 
2.- Ús específic del qual procedeix l’efluent (marcar amb una creu) 



 

Sanitari Neteges de procés Altres: 

Procés Refrigeració 

3.- Descripció del règim d’abocament, èpoques i horari d’abocament: 
4.- Cabal mitjà abocat: 
a) m3/hora: 

b) m3/dia: 

c) m3/any: 

5.- Cabal màxim abocat: 
a) m3/hora 

6.- Sistema de mesura del cabal d’aigua abocada 
7.- Destinació o sistema receptor (11) 

8- Conducte o tram de la xarxa de clavegueram on connecta: 

9.- Composició final de l’abocament: 
Compostos / elements Concentració (*) 

(*).- Expressada en les unitats especificades en el Reglament. 

Cal adjuntar, per a aquells punts d’abocament amb aigües residuals de procés, 

una analítica actualitzada de la composició final de l’abocament realitzada per 

un laboratori homologat per l’Agència Catalana de l’Aigua. A aquest efecte, 

l’empresa haurà d’aportar analítiques representatives dels seus abocaments, 

que no tinguin més de sis mesos d’antiguitat i efectuades amb posterioritat a 

qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els 

paràmetres mínims a presentar per a qualsevol activitat seran: DQO no 

decantada, MES, conductivitat, matèries inhibidores, pH, clorurs, nitrogen 

orgànic i amoniacal, nitrogen amoniacal i fòsfor total. Així mateix, caldrà 

analitzar aquells altres paràmetres especificats al Reglament Metropolità 
d’Abocaments d’Aigües Residuals que per la naturalesa de l’activitat 

industrial es considera que poden aparèixer habitualment en els abocaments 

de les aigües residuals de l’establiment. 

 

IX.- MESURES DE SEGURETAT 
 
1.- Descripció dels dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en 

els elements d’emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats 

líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram: 



 

2.- Descripció dels dispositius de seguretat adoptats respecte al pretractament 

o tractament: 

 

X.- OBSERVACIONS DE L’EMPRESA 
Observacions 
Observacions: 
El model de qüestionari adjunt té la finalitat de facilitar la tramitació de 

l’autorització 

d’abocament. Així i tot, en qualsevol cas, la informació a aportar pel sol·licitant 

de 

l’autorització d’abocament ha de complir tots els requisits esmentats en el 

Reglament Metropolità d’Abocaments d’Aigües Residuals i ser suficient per 

a la identificació correcta de l’activitat i del seu procés i la caracterització dels 

efluents a abocar. Per tant, el qüestionari ha de ser emplenat amb la informació 

necessària als efectes abans esmentats: 

1. Fer constar en el diagrama les fases del procés de fabricació dels productes 

elaborats, amb indicació dels subproductes obtinguts. En el cas que no existeixi 

cap procés de fabricació, es detallaran les diverses activitats desenvolupades a 

l’establiment. 

2. Especificar cada ús de l’aigua: producció de vapor, refrigeració, rentat de 

productes, preparació de banys, neteges de procés, serveis sanitaris, etc. 

3. Identificar mitjançant lletres majúscules (A, B, C, D, etc.) cada ús de l’aigua 

per emplenar els diversos apartats del qüestionari (ús de l’aigua, diagrama de 

l’aigua, 

efluents generats). 

4. Indicar si la procedència és de subministrament públic, pous propis o altres 

(especificar). 

5. Indicar si hi ha mesures per comptador, cabal bombejat, estimació 

aproximada. 

6. Detallar si es tracta de filtració, resines intercanviadores, carbó actiu, osmosi 

inversa, esterilització, etc. 

7. Identificar els efluents, segons les xifres assignades a cadascun, en el 

diagrama de procés i d’utilització de l’aigua. 

8. Especificar el número del punt d’abocament pel qual s’aboca. 



 

9. Indicar la xarxa pública de clavegueram, riu, torrent o altres. 

10. Fer constar en el diagrama el flux de l’aigua de l’establiment, indicant la 

seva 

procedència, ús específic, tractaments realitzats, la fase del procés en què 

s’utilitza i els efluents originats. S’identificarà cada ús de l’aigua amb una lletra 

majúscula i cada efluent amb una xifra. Així mateix, s’assenyalaran i numeraran 

els punts d’abocament indicant el medi receptor de l’abocament. 

11. Indicar el medi receptor i l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) on 

s’aboca.  

ANNEX 7 
SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ (PRC) 
Empresa sol·licitant 

Sr./Sra. 

domicili 

DNI núm. 

en representació de l’empresa 

amb domicili 

NIF 

Sol·licita l’aprovació del programa de reducció de la contaminació adjunt i 

l’atorgament d’autorització provisional d’abocament, per al període i els límits 

de contaminació  que s’especifiquen en el contingut del PRC. 

Data, signatura i segell de l’empresa. 

DADES DE L’EMPRESA I PERSONAL RESPONSABLE DEL PRC 

Nom de l’empresa 

Domicili social Codi postal 

Població Telèfon 

Domicili factoria Telèfon 

Activitat industrial NIF 

Nre. de treballadors Torns de treball 

Hores de treball Períodes de cessament de l’activitat 

Superfície total (m2) Potència instal·lada (kW) 

Consum elèctric (kWh/mes) Consum d’aigua (m3/dia) 

Persona responsable de l’aplicació del PRC 



 

Assessoria o enginyeria externa (si n’hi ha) 

Telèfon 

Persona responsable assessorament extern 

Descripció de l’activitat 

Identificació del problema que causa l’abocament per damunt dels límits 

establerts al Reglament. 

Caracterització de l’efluent actual: 

· Cabal en m3/dia: 

· Règim d’abocament 

· Hores i períodes d’abocament 

· Analítica característica de l’abocament 

 

Proposta tècnica de solució. Mesures correctores que conformen el PRC 

 

· Modificacions en el procés productiu 

· Projecte de depuració o de millora. Incloure diagrama i plànols del sistema de 

depuració proposat 

· Modificació de la gestió de les aigües residuals 

 

Valoració econòmica de la implantació de les mesures correctores Calendari i 

fases d’aplicació del PRC Caracterització prevista de l’efluent després de la 

implantació del PRC 

 

· Cabal en m3/dia: 

· Règim d’abocament 

· Hores i períodes d’abocament 

· Analítica prevista de l’abocament 

 

Programa d’explotació i manteniment dels equips i procediments implantats  

Límits dels paràmetres a abocar que superen els establerts pel Reglament 

Paràmetre Concentració màxima sol·licitada 

Data de finalització del PRC (en cap cas pot excedir un any) 

Declaració de veracitat de totes les dades anteriors 

Data i signatura 



 

 
 
 
ANNEX 8 
MÈTODES ANALÍTICS 
Donat que les aigües residuals presenten una varietat impossible de definir, 

sovint amb unes matrius complexes que dificulten enormement la 

reproductibilitat, a més de proposar uns mètodes d’anàlisi, en els casos en què 

és més necessari es donen unes pautes per al tractament previ o la 

conservació de mostres. 

 

PARÀMETRE 
 
Envàs i volum mínim de mostra (1)(2) 
MÈTODE (3) OBSERVACIONS 
 
Temperatura ---- Termometria Mesura in situ de la temperatura de 

l’efluent i l’influent 

pH Plàstic Electrometria 

Conductivitat/Sals 

solubles 

Plàstic o vidre UNE-EN 27888 Conductimetria a 25 ºC 

Matèries en 

suspensió (MES) 

Plàstic o vidre UNE-EN-872 

Filtració en fibra de vidre i assecat a 

105 ºC 

Matèries 

sedimentables 

Plàstic o vidre St. Methods 2540 

Decantació en cons Imhoff en un 

període de 2 hores 

Clorurs Plàstic St. Methods 4110 B 

St. Methods 4500 D 



 

Cromatografia iònica 

Potenciometria 

DQO (decantada o no decantada) 

Plàstic 

UNE 77004 

St. Methods 5220 B 

St. Methods 5220 D 

· Dicromat potàssic i reflux obert 

· Dicromat potàssic i reflux tancat 

(amb quantitats elevades de sòlids o de sals, cal fer dilucions oportunes) 

TOC Vidre 

UNE-EN-1484 St. Methods 5310 B Sobre mostra decantada i amb partícules < 

250 um 

· Combustió –IR Matèries inhibidores Plàstic UNE ISO 11348 

Sobre la mostra decantada 

Conservar la mostra a -20ºC 

Ajustar a pH entre 6-10 

Assaig de bioluminiscència 

Olis i greixos 

Vidre, 250 ml 

ple del tot St. Methods 5520 B 

Extracció amb hexà-metilterbutileter 

(MTBE) a pH < 2 i gravimetria 

 
PARÀMETRE 
 
Envàs i volum mínim de mostra (1)(2) 
 
MÈTODE (3) OBSERVACIONS 
 
Hidrocarburs 

Vidre, 250 ml 

ple del tot St. Methods 5520 F 



 

Extracció (o re-dissolució d’olis i greixos) amb n-hexà, rentat amb sílice i 

gravimetria Nitrogen orgànic I amoniacal Plàstic o vidre UNE-EN 25663 Sobre 

mostra no decantada 

· N Kjeldhal: mineralització, destil·lació i valoració Amoni Plàstic St. Methods 

4500- NH3 B i C St. Methods 4500-NH3 D St. Methods 4500-NH3 H Sobre 

mostra homogeneïtzada 

· Destil·lació i filtració 

· Elèctrode selectiu 

· Mètode automatitzat 

Nitrats Plàstic St. Methods 4110 B · Cromatografia iònica Fòsfor total Plàstic 

UNE- EN 1189 Sobre mostra no decantada, mineralització amb persulfat o àcid 

perclòric 

· Espectrofotometria O-fosfats (fòsfor soluble o reactiu) Plàstic St. Methods 

4110 A 

· Espectrofotometria (només mostres sense color)  

· Cromatografia iònica 

Índex de fenols 

Plàstic o vidre St. Methods 5530 B I D Destil·lació prèvia 

· Espectrofotometria amb 4- aminoantipirina Tensioactius aniònics Plàstic o 

vidre St. Methods 5540 B Mostra sense decantar ni filtrar 

· Espectrofotometria amb blau de metilè Cianurs totals Plàstic o vidre UNE 77-

029-83 Mostra sense decantar ni filtrar 

· Espectrofotometria previ reflux amb àcid mineral i Cu(I) Sulfurs totals Plàstic o 

vidre St. Methods 4500-S2-C i D Mostra sense decantar ni filtrar, conservació 

amb acetat de Zn 

· Espectrofotometria amb blau de metilè Sulfurs dissolts Plàstic o vidre St. 

Methods 4500-S2- B, C i D Addició de NaOH i AlCl3, decantar i filtrar   

 

PARÀMETRE 
 
Envàs i volum mínim de mostra (1)(2) 
 
MÈTODE (3) OBSERVACIONS 
 



 

· Espectrofotometria amb blau de metilè Sulfats Plàstic St. Methods 4110 B 

Cromatografia iònica BTEX i dissolvents aromàtics Vidre 250 ml ple del tot St. 

Methods 6220 Extracció (P&T, HS…) - HRGC/ FID o MS Dissolvents 

organoclorats Vidre 250 ml ple del tot St. Methods 6230 Extracció (P&T, HS...) - 

HRGC/ECD o MS AOX Vidre UNE-EN 1485 Organohalogenats per adsorció- 

piròlisi-coulombimetria Alumini Plàstic St. Methods 3111 D, 3120 EAA/Fl, ICP 

Antimoni Plàstic St. Methods 3113, 3114 EAA/FG, EAA/GH Arsènic Plàstic St.  

Methods 3113, 3114 EAA/FG, EAA/GH Bari Plàstic St. Methods 3111 D, 3120 

EAA/Fl, ICP Bor Plàstic NF T 90 041 St. Methods 3120 Espectrofotometria amb  

Azometina H ICP Cadmi Plàstic St. Methods 3111 B, 3120 EAA/Fl, ICP Coure 

Plàstic St. Methods 3111 B, 3113, 3120 EAA/Fl, EAA/FG, ICP Crom total 

Plàstic St. Methods 3111 B, 3113, 3120 EAA/Fl, EAA/FG, ICP Crom VI Plàstic 

St. Methods 3500-Cr D Espectrofotometria Estany Plàstic St. Methods 3113 

EAA/FG Ferro Plàstic St. Methods 3111 B, 3113, 3120 EAA/Fl, EAA/FG, ICP 

Manganès Plàstic St. Methods 3111 B, 3113, 3120 EAA/Fl, EAA/FG, ICP  

 

PARÀMETRE 
Envàs i volum mínim de mostra (1)(2) 
 
MÈTODE (3) OBSERVACIONS 
 
Mercuri Plàstic St. Methods 3112 EAA/VF Molibdè Plàstic St. Methods 3111 B, 

3113, 3120EAA/F1,EAA/FG,ICP Níquel Plàstic St. Methods 3111 B, 3113, 3120 

EAA/Fl, EAA/FG, ICP Plom Plàstic St. Methods 3111 B, 3113, 3120 EAA/Fl,  

AA/FG, ICP Seleni Plàstic St. Methods 3113, 3114 EAA/FG, EAA/GH Titani 

Plàstic  St. Methods 3111 D, 3120 EAA/Fl, ICP Zenc Plàstic St. Methods 3111 

B, 3120 EAA/Fl, ICP Plaguicides Vidre 1.000 ml ple del tot Cromatografia de 

gasos amb  detector específic o CG/MS Sumatori dels plaguicides que puguin 

estar presents a l’abocament HAP Vidre 1.000 ml ple del tot · Cromatografia de 

gasos amb detector specífic o CG/MS · HPLC Sumatori de: benzo[a]pirè, 

benzo[b]fluorantè, benzo[g h i]perilè, benzo[k] fluorantè i indeno[1,2,3-c,d]pirè 

Triazines Vidre 1.000 ml ple del  ot· Cromatografia degasos amb detector 

específic o CG/MS · HPLC Sumatori de  triazines Tributilestany Vidre 1.000 ml 

ple del tot · Cromatografia de gasos amb detector d’espectrometria de masses 



 

Sumatori de compostos de butilestany Nonilfenol Vidre 1.000 ml ple del tot · 

Cromatografia de gasos amb detector  specífic o CG/MS  

(1) En cas que la part inspectora consideri oportú i/o necessari procedir a 

l’addició de reactius preservants de la mostra s’ha d’informar l’interessat. 

(2) Queda a criteri del laboratori que ha de fer l’anàlisi fixar el volum necessari 

de mostra tenint en compte que en aquelles anàlisis que s’indica un volum 

mínim ha de ser un recipient independent. 

(3) Els mètodes a utilitzar s’han de basar en normes UNE-EN o, si no, en 

mètodes definits a la darrera edició de l’Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater. 

Eventualment es poden acceptar altres mètodes degudament validats previ 

acord de les parts implicades. 

 

ANNEX 9 
MODELS DE POUS DE REGISTRE TIPUS PER AL CONTROL D’EFLUENTS 
ANNEX 10 
ANÀLISIS CONTRADICTÒRIES I DIRIMENTS 
 
El procediment d’anàlisi contradictòria i diriment s’ha ajustar als següents punts 

bàsics: 

 

PROCEDIMENT D’ANÀLISI CONTRADICTÒRIA: 

 

1.- Entitats que poden dur a terme aquestes anàlisis L’anàlisi contradictòria de 

les mostres bessones s’ha de dur a terme en una entitat col·laboradora de 

l’Administració degudament reconeguda. En casos excepcionals, prèvia 

autorització de l’Administració, es pot fer ús d’altres laboratoris de reconeguda 

solvència. 

2.- Aspectes de la conservació de les mostres per dur a terme les anàlisis 

contradictòries i terminis per efectuar les actuacions Les mostres per dur a 

terme les anàlisis contradictòries s’han de conservar degudament precintades, 

identificades i refrigerades. En aquestes condicions, perquè no es comprometi 

la conservació de les mostres, s’han de presentar a l’entitat col·laboradora que 



 

hagi de realitzar les anàlisis contradictòries de manera que aquesta pugui 

començar les anàlisis dins del termini estipulat de 24 hores. 

3.- Llibre-registre de mostres i certificat de resultats En cas d’anàlisis 

contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la persona 

interessada i a l’Administració competent.  

El laboratori estén un certificat o document on ha de constar la identificació de 

la mostra contradictòria, les condicions de recepció de mostra, els resultats de 

les anàlisis practicades i les observacions que el laboratori i/o l’interessat vulgui 

fer constar. Aquest document és signat per ambdues parts i segellat pel 

laboratori en què s’han realitzat les anàlisis.  

En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d’anàlisis 

contradictòries fora del termini establert, o que les mostres no hagin arribat 

degudament conservades, precintades, identificades i refrigerades, ha de fer 

constar les deficiències observades al llibre-registre de recepció i al certificat de 

resultats. En aquest supòsit, si les deficiències observades impedeixen la 

correcta realització de l’analítica, el laboratori pot rebutjar la mostra. Aquesta 

circumstància ha de ser notificada a l’Administració que ha efectuat la 

inspecció. 

4.- Els mètodes analítics Els mètodes analítics a seguir són els establerts per 

l’Administració que efectua i/o encomana la inspecció i s’adjunten a l’acta 

d’inspecció. A requeriment de l’Administració, el laboratori ha de facilitar la 

descripció detallada del mètode analític seguit. 

5.- Despeses generades Les despeses generades per la pràctica de l’anàlisi 

contradictòria són a càrrec de l’interessat. 

 

PROCEDIMENT D’ANÀLISI DIRIMENT: 

L’anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos naturals després de la 

presa de mostres no s’ha de dur a terme per motius de la conservació correcta 

de la mostra. Aixa mateix, per raó de la peribilitat de les mostres, l’Entitat 

Metropolitana podrà establir terminis més breus per a la sol·licitud de l’anàlisi 

de la mostra diriment. 

En el supòsit que el resultat de l’anàlisi contradictòria sigui significativament 

diferent, en més o menys del 20% de l’anàlisi inicial, l’interessat podrà sol·licitar 

una anàlisi diriment. Aixa mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra 



 

diriment si els resultats analítics de la mostra inicial no han estat notificats 

transcorreguts trenta dies des de la presa de mostres. 

L’esmentada sol·licitud haurà de fer-se per escrit. 

Els resultats de la mostra diriment seran els que determinin i defineixin el 

veritable valor de l’anàlisi. 

Les despeses generades per l’anàlisi diriment són a càrrec de l’Administració o 

de 

l’interessat en funció que confirmin, respectivament, el resultat de l’anàlisi 

contradictòria o de la inicial, sense perjudici de les responsabilitats que 

corresponguin als laboratoris o establiments tècnics auxiliars de l’Administració, 

derivades de la seva actuació. 

 

ANNEX 11 
 
NORMATIVA I INSTRUCCIONS DE SEGURETAT 
 
1.- OBJECTE 
 
La finalitat de la present instrucció és establir els criteris d’actuació a seguir per 

part delpersonal d’inspecció per minimitzar els riscos d’accidents en el treball 

(accidents, circulació, exposició a contaminants, sobreesforços). 

 

 

2.- INSPECCIÓ D’INDÚSTRIES 
 
2.1.- Obertura d’arqueta o pou de registre: 

2.1.1.- Requerir a l’empresa perquè obri l’arqueta. En cas que aquesta s’hi 

negui, ferho constar en l’acta i procedir segons els punts següents. 

2.1.2.- Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles (pota de cabra, palanca, etc.) 

per a 

l’obertura de la tapa de l’arqueta. 

2.1.3.- Utilitzar els següents equips de protecció individual: 

· Guants de protecció de cuir 

· Calçat de seguretat amb puntera reforçada 



 

2.1.4.- Si l’arqueta està situada a l’exterior de la fàbrica, procedir d’acord amb el 

punt 4.1. 

2.2.- Presa de mostres i mesura de cabal: 

2.2.1.- Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles per agafar la mostra, no 

accedint a 

l’interior de l’arqueta. 

2.2.2.- Quan no sigui possible prendre la mostra des de l’exterior de l’arqueta, 

si no hi ha garantia pel que fa a seguretat, s’aixecarà acta fent-hi constar el 

motiu de la no presa de mostres, així com de la necessitat d’adequar les 

instal·lacions per al 

desenvolupament correcte de les activitats regulades en el reglament vigent. 

2.2.3.- Utilitzar els següents equips de protecció individual: 

· Guants de protecció de làtex 

· Protecció buconasal: màscara 

· Protecció ocular: ulleres de seguretat 

· Calçat de seguretat 

2.2.4.- S’haurà de tenir en compte la seguretat interna de l’empresa, així com 

els 

equips de protecció individual addicionals que l’empresa recomani utilitzar en 

les 

diferents àrees. 

 

3.- INSPECCIÓ DE CÀMERES DE CONNEXIÓ DE COL·LECTORS 
 
3.1.- Senyalització de la zona de treball a la via pública 

· Ubicar el vehicle de forma que protegeixi la boca d’entrada a la sala de 

connexió de col·lectors o arqueta en el sentit de la circulació. 

· Instal·lar els fars giratoris al vehicle, per incrementar la visibilitat. 

· Utilitzar sempre senyalització addicional o elements d’abalisament. 

· Utilitzar el següent equip: armilla reflectora. 

3.2.- Obertura de l’arqueta 

· Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles per a l’obertura de la tapa de 

l’arqueta. 

· Utilitzar els següents equips de protecció individual: 



 

1. Guants de protecció de cuir 

2. Calçat de seguretat amb puntera reforçada 

3. Detector individual de gasos. 

3.3.- Abans de l’entrada en el col·lector o arqueta 

· Realitzar la mesura de nivell d’oxigen/atmosfera explosiva o perillosa. 

· No accedir a la sala de connexió de col·lectors si l’atmosfera no és 

l’adequada. En cas d’haver d’accedir-hi en les esmentades condicions, utilitzar 

equips de respiració autònoms o semiautònoms. 

· Un dels inspectors ha de quedar a l’exterior com a salvaguarda en cas 

d’emergència i mantindrà comunicació visual o acústica contínua amb el 

treballador que estigui a l’interior del col·lector. 

· Utilitzar el següent equip: mesurador d’oxigen, atmosfera explosiva o 

contaminant. 

· Comprovar periòdicament que tots els equips de protecció individual estan en 

correcte estat (com, per exemple, els equips de respiració autònoma, detectors 

de 

gasos...) i realitzar-ne un manteniment periòdic. 

3.4.- Entrada a la sala de connexió de col·lectors o arqueta 

· Sala o arqueta sense accés: utilitzar escales manuals en perfecte estat 

(sabates 

antilliscants i/o ganxos d’ancoratge, estabilitat i resistència adequades) per 

accedir a l’interior. 

· S’utilitzaran cordes de seguretat (corda d’hissament o rescat) amb arnès, que 

haurà de tenir la longitud suficient per assegurar la mobilitat del treballador. 

· Utilitzar granota impermeable per accedir a l’interior. 

· Un dels inspectors s’ha de quedar a l’exterior com a salvaguarda en cas 

d’emergència i mantindrà comunicació visual o acústica amb el que estigui a 

l’interior. 

· Utilitzar els següents equips: 

1. Calçat de seguretat MB amb sola antilliscant i puntera reforçada 

2. Corda de seguretat i arnès 

3. Protecció ocular amb ulleres de seguretat 

4. Protecció respiratòria: màscara o equip autònom en funció de l’atmosfera 

existent 



 

3.5.- Presa de mostres 

· Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles per prendre la mostra, procurar no 

accedir a l’interior de la cambra o arqueta. 

· Utilitzar els següents equips de protecció individual: 

1. Guants de protecció de làtex 

2. Protecció buconasal amb màscara 

3. Protecció ocular amb ulleres de seguretat 

 

4.- INSPECCIÓ DE POUS DE REGISTRE DE XARXES DE SANEJAMENT 
 
4.1.- Senyalització de la zona de treball a la via pública: 

· Ubicar el vehicle de forma que protegeixi la boca de l’entrada a la cambra o 

arqueta en el sentit de la circulació. 

· Instal·lar els fars giratoris en el vehicle per incrementar la visibilitat. 

· Utilitzar sempre la senyalització addicional o elements d’abalisament. 

· Utilitzar el següent equip de protecció individual: armilla reflectant. 

4.2.- Obertura d’arqueta: 

· Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles per a l’obertura. 

· Utilitzar els següents equips de protecció individual: 

1. Guants de protecció de cuir 

2. Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant 

4.3.- Presa de mostres: 

· Utilitzar lots en cas d’il·luminació insuficient a l’interior del col·lector. 

· Utilitzar els següents equips de protecció individual: 

1. Guants de protecció de làtex 

2. Protecció buconasal amb màscara 

3. Protecció ocular amb ulleres de seguretat 

 

5.- INSPECCIÓ I MOSTREIG EN MEDI NATURAL 
 
5.1.- Senyalització de la zona de treball a la via pública 

· Ubicar el vehicle de forma que protegeixi els treballadors. 

· Instal·lar els fars giratoris al vehicle per incrementar la visibilitat. 

· Utilitzar sempre senyalització addicional o elements d’abalisament. 



 

· Utilitzar el següent equip de protecció individual: armilla reflectant. 

5.2.- Presa de mostres: 

· Utilitzar lots en cas d’il·luminació insuficient. 

· Utilitzar els següents equips de protecció individual: 

1. Guants de protecció de làtex 

2. Protecció buconasal amb màscara 

3. Protecció ocular amb ulleres de seguretat 

· En funció de les condicions climàtiques, preveure la utilització de roba d’abric. 

 
ANNEX 12 
 
CÀLCUL DEL COST A EFECTES DE SANCIONS, DANYS, FIANCES I 
SOBRECOST. 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA DELS PARÀMETRES 
 
 

 

 

FÓRMULA APLICADA: 

 

(res. analític - límit) x preu x factor x coef. de valoració de la contaminació 
= X 
X = Valoració econòmica en euros 

Coeficient de valoració de la contaminació = pendent de la recta = 15.456 

REDUCCIONS ESTABLERTES PER CABAL: 

§ cabals superiors a 165 m3/dia………………………….… sense reducció 

§ cabals compresos entre 165 m3/dia i 16,6 m3/dia………. reducció del 50% 

§ cabals inferiors a 16,5 m3/dia……………………………... reducció del 75% 

PARÀMETRES BLOC 1 LÍMIT PREU FACTOR 
T (ºC) 40 0,0045 1 

pH (interval) 

MES (matèries en suspensió) 750 0,00022 1 

DQO 1500 0,00030 1 



 

TOC 450 0,00045 1 

Olis i greixos 250 0,00045 1 

Clorurs 2500 0,00022 1 

Conductivitat 6000 0,000003 10 

Diòxid de sofre 15 0,0045 1 

Sulfats 1000 0,00045 1 

Sulfurs totals 1 0,0045 12,5 

Sulfurs dissolts 0,3 0,0045 12,5 

Fòsfor total 50 0,0045 1 

Nitrats 100 0,0045 1 

Amoni 60 0,0045 1 

Nitrogen orgànic i amoniacal 90 0,0045 1. 

 

 
 
 
PARÀMETRES BLOC 2 LÍMIT PREU FACTOR 
 

Cianurs totals 1 0,0045 12,5 

Índex de fenols 2 0,0045 1,25 

Fluorurs 12 0,0045 1 

Alumini 20 0,0045 1 

Antimoni 1 0,0045 12,5 

Arsènic 1 0,0045 12,5 

Bari 10 0,0045 1,25 

Bor 3 0,0045 1,25 

Cadmi 0,5 0,0045 12,5 

Coure 3 0,0045 1,25 

Crom hexavalent 0,5 0,0045 12,5 

Crom total 3 0,0045 1,25 

Estany 5 0,0045 1,25 

Ferro 10 0,0045 1,25 

Manganès 2 0,0045 1,25 

Mercuri 0,1 0,0045 12,5 



 

Molibdè 1 0,0045 12,5 

Níquel 5 0,0045 1,25 

Plom 1 0,0045 12,5 

Seleni 0,5 0,0045 12,5 

Zinc 10 0,0045 1,25 

Sumatori de metalls 15 0,0045 1 

MI (matèries inhibidores) 25 0,0045 1 

Nonilfenol 1 0,0045 12,5 

Tensioactius aniònics 6 0,0045 1,25 

Plaguicides totals 0,10 0,0045 12,5 

Hidrocarburs aromàtics policíclics 0,20 0,0045 12,5 

BTEX 5 0,0045 1,25 

Triazines totals 0,30 0,0045 12,5 

Hidrocarburs 15 0,0045 1 

AOX 2 0,0045 1,25 

Cloroform 1 0,0045 12,5 

1,2-dicloroetà 0,4 0,0045 12,5 

Tricloroetilè (TRI) 0,4 0,0045 12,5 

Percloroetilè (PER) 0,4 0,0045 12,5 

Triclorobenzè 0,2 0,0045 12,5 

Tetraclorur de carboni 1 0,0045 12,5 

Tributilestany 0,10 0,0045 12,5 

 
PARÀMETRES PER A BEGUES, CASTELLDEFELS, GAVÀ, SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT, VILADECANS I SANT BOI DE LLOBREGAT LÍMIT PREU 
FACTOR 
 
Coure 1 0,0045 12,5 

Crom total 1 0,0045 12,5 

Zenc 5 0,0045 1,25 

Níquel 2 0,0045 1,25 

VALORACIÓ PER INCOMPLIMENT EN pH 

§ Interval de pH permès: entre 6 i 10 u pH 

§ Incompliments: 



 

§ franja de pH compresos entre 6-3 i 10-13, es valoren amb 0,015 euros per 

cada 0.10 u pH d’incompliment. 

§ franja de pH compresos entre 3-0 i 13-14, es valoren amb 0,030 euros per 

cada 0,10 u pH d’incompliment. 

 
ANNEX 13 
 
MODELS PER A LA PRESENTACIÓ D’AVALS 
 
1. MODEL D’AVAL PER GARANTIR LA RESTITUCIÓ DELS BÉNS 
AFECTATS PER OBRES REALITZADES PER PARTICULARS (article 8 del 
Reglament) 
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF 

(número)..........................................., amb domicili a (carrer, plaça, etc., 

població i CP, Estat, si no és l’espanyol) .............................representada per 

......................................, amb poders suficients per a aquest acte atorgats 

davant del notari ............................, amb data .............., número ................, i 

que no han estat revocats, segons resulta de la validació realitzada 

per.............................. 

AVALA (nom i cognoms o raó social de 

l’avalat)....................................................................................... NIF (número 

.............................) per respondre en concepte de GARANTIA de les 

obligacions 

de restitució dels béns públics i privats afectats per l’obra de clavegueram que 

realitza a _______ , davant de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 

Tractament de Residus (CIF P0800022F), per l’import de (en 

Lletres).........................................................................................   

...........................euros (_______, en xifres). 

Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia 

expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer 

requeriment de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de 

Residus (EMSHTR). 

Aquest aval serà vàlid mentre l’EMSHTR no autoritzi la seva cancel·lació. 



 

Els signants d’aquest aval estan degudament autoritzats per representar i 

obligar: aquesta és una de les operacions que poden realitzar legalment. 

El present document de garantia ha estat inscrit amb data ............................ al 

Registre 

Especial d’Avals amb el número ................................. 

....................................................... (lloc i data) 

....................................................... (raó social de l’entitat) 

....................................................... (signatura dels apoderats) 

Haurà de figurar igualment la intervenció de les signatures per fedatari 

mercantil. 
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2. MODEL D’AVAL PROGRAMA REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ (article 39 del 
Reglament) 
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF 

(número)..........................................., amb domicili a (carrer, plaça, etc., 

població i C.P., Estat, si no és l’espanyol) .............................representada per 

......................................, amb poders suficients per a aquest acte atorgats 

davant del notari ............................, amb data .............., número ................, i 

que no han estat revocats, segons resulta de la validació realitzada per 

.............................. 

AVALA 
(nom i cognoms o raó social de 

l’avalat)....................................................................................... NIF (número 

.............................) per respondre en concepte de GARANTIA de les 

obligacions 

derivades de l’aplicació del programa de reducció de la contaminació, en la 

forma establerta al Reglament Metropolità d’Abocaments d’Aigües Residuals, 

davant de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus 

(CIF P0800022F),per l’import de (en 

lletres).................................................................................................................... 

euros (________, en xifres). 

Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia 

expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer 



 

requeriment de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de 

Residus (EMSHTR). 

Aquest aval serà vàlid mentre l’EMSHTR no autoritzi la seva cancel·lació. 

Els signants d’aquest aval estan degudament autoritzats per representar i 

obligar: aquesta és una de les operacions que poden realitzar legalment. 

El present document de garantia ha estat inscrit amb data ............................ al 

Registre Especial d’Avals amb el número ................................. 

....................................................... (lloc i data) 

....................................................... (raó social de l’entitat) 

....................................................... (signatura dels apoderats) 

Haurà de figurar igualment la intervenció de les signatures per fedatari 

mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS  

Según artículo 20 del reglamento alemán sobre sustancias peligrosas. 
  
Denominación de la sustancia o preparado 
peligroso 

ÁCIDO SULFÚRICO   CAS 7664-93-9 

Peligros para los usuarios y el medio ambiente        
Provoca irritaciones graves en la piel, ojos y 
mucosas. A partir de los 3 minutos se producen 
destrucciones en el tejido epitelial. Reacciona 
fuertemente con el agua. Reacciona fuertemente con 
alcalinos. Puede reaccionar con substancias 
orgánicas carbonizándose. 
 

 

Medidas de Seguridad 
Mantener los envases herméticamente cerrados. 
Usar delantal  antiacidos. No agregar jamás agua. 
Operarios expuestos a vapores no deben llevar 
microlentillas. 
 
En caso de manipulación manual o vertido: 
Uar pantalla protectora, ropa protector, mascara 
de seguridad 

 
 

USO 
OBLIG
ATORI
O DE 

GUANT
ES  

Recomendaciones en caso de peligro 
Abandonar la zona de peligro. Avisar a todos los 
colaboradores. Informar al jefe. 
En caso de vertido accidental:  
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada.
Recoger material vertido, guardarlo en envases 
apropiados y ubicarlo correctamente. Identificar los
envases. En caso de cantidades grandes o incendio,
llamar al jefe y equipo de intervención. Limpiar bien 
las instalaciones/lugares de trabajo contaminados. 
Entrar a la zona de peligro solamente con equipo 
respiratorio autónomo. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Primeros Auxilios 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 
minutos con los párpados abiertos, acudir 
posteriormente a un servicio médico. 
Impregnación: quitar la ropa impregnada y lavar la 
piel con abundante agua y jabón. Utilizar la ducha 
de emergencia en caso de impregnación 
importante. 
Inhalación: Respirar aire fresco. Acudir a un 
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servicio médico. 
Ingestión: Enjuagar enseguida la boca con agua y 
beber abundante agua, acudir posteriormente a un 
servicio médico. 
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Teléfono del Centro de Coordinación de Emergencias Hospitalet 93-333-12-
12  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS  

Según artículo 20 del reglamento alemán sobre sustancias peligrosas. 
  
Denominación de la sustancia o preparado 
peligroso 

CLORURO FÉRRICO 40%   CAS 46244 

Peligros para los usuarios y el medio ambiente        
Provoca quemaduras, fuertemente ácido. 
Puede causar quemaduras en mucosa. 
Provoca irritaciones eccemas en la piel. 
Puede causar quemaduras, ulceraciones y
hemorragia en esófago y estómago. 
El producto puede hidrolizarse y formar precipitados 
de hidróxido de metal, según el nivel de dilución.  
 

 

 

Medidas de Seguridad 
Mantener los envases herméticamente cerrados. 
Usar delantal antiácido. Evitar el contacto con 
alcalinos. Operarios expuestos a vapores no deben 
llevar micro lentillas. 
 
En caso de manipulación manual o vertido: 
Usar pantalla protectora, ropa protector, mascara 
de seguridad 

 
 

USO 
OBLIG
ATORI
O DE 

GUANT
ES  

Recomendaciones en caso de peligro 
Abandonar la zona de peligro. Avisar a todos los 
colaboradores. Informar al jefe. 
En caso de vertido accidental:  
 No dejar que el producto entre en contacto con 
alcantarillado, evitar el filtrado en la tierra y en las
aguas de vertido. Recoger material vertido, guardarlo 
en envases apropiados acero inoxidable o plástico y
ubicarlo correctamente. En caso de cantidades
grandes o incendio, llamar al jefe y equipo de 
intervención. Entrar a la zona de peligro solamente 
con equipo respiratorio autónomo. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Primeros Auxilios 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 
minutos con los párpados abiertos, acudir 
posteriormente a un servicio médico. 
Impregnación: quitar la ropa impregnada y lavar la 
piel con abundante agua y jabón. Utilizar la ducha 
de emergencia en caso de impregnación 
importante. 
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Inhalación: Respirar aire fresco. Acudir a un 
servicio médico. 
Ingestión: Enjuagar enseguida la boca con agua y 
beber abundante agua, no provoca el vómito. 
Acudir posteriormente a un servicio médico. 
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Teléfono del Centro de Coordinación de Emergencias Hospitalet 93-333-12-
12  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS  

Según artículo 20 del reglamento alemán sobre sustancias peligrosas. 
  
Denominación de la sustancia o preparado 
peligroso 

SOSA CÁUSTICA   CAS 46256 

Peligros para los usuarios y el medio ambiente        
Provoca quemaduras, fuertemente alcalino. 
Reacciona fuertemente con ácidos. 

 

Medidas de Seguridad 
Mantener los envases herméticamente cerrados. 
Usar delantal protector. Evitar el contacto con ácidos, 
productos inflamables u oxidantes. Operarios 
expuestos a vapores no deben llevar micro lentillas. 
El suelo deberá se impermeable, formado a ser 
posible  cubeto de retención.  
 
En caso de manipulación manual o vertido: 
Usar pantalla protectora, ropa protector, mascara 
de seguridad 
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Recomendaciones en caso de peligro 
Abandonar la zona de peligro. Avisar a todos los 
colaboradores. Informar al jefe. 
En caso de vertido accidental:  
 Formar barreras que eviten que el derrame del 
producto llegue a cauces de agua. Recoger material
vertido, guardarlo en envases apropiados acero 
inoxidable o plástico y ubicarlo correctamente. En 
caso de cantidades grandes o incendio, llamar al jefe 
y equipo de intervención. Entrar a la zona de peligro 
solamente con equipo respiratorio autónomo. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Primeros Auxilios 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 
minutos con los párpados abiertos, acudir 
posteriormente a un servicio médico. 
Impregnación: quitar la ropa impregnada y lavar la 
piel con abundante agua y jabón. Utilizar la ducha 
de emergencia en caso de impregnación 
importante. 
Inhalación: Respirar aire fresco. Acudir a un 
servicio médico. 
Ingestión: Enjuagar enseguida la boca con agua y 
beber abundante agua, no provoca el vómito. 
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Acudir posteriormente a un servicio médico. 
 

A 

Teléfono del Centro de Coordinación de Emergencias Hospitalet 93-333-12-
12  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


