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41.2 L’ens gestor té el deure de comunicar
mensualment a l’Agència Catalana de l’Aigua
els resultats de les dades del control del sistema
que inclouran, com a mínim, les dades de l’estat i la qualitat de l’aigua dels col·lectors, de la
depuradora i del seu abocament.
41.3 L’ens gestor haurà d’elaborar i comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua una memòria dels plans de risc laboral i de seguretat
personal i col·lectiva d’acord amb la legislació
vigent. Així mateix, caldrà que l’ens gestor introdueixi en aquesta memòria i que comuniqui
a l’Agència Catalana de l’Aigua qualsevol canvi
que es pugui produir.
41.4 Així mateix, els ens gestors tenen
l’obligació de comunicar amb caràcter urgent
a l’Agència Catalana de l’Aigua, totes aquelles
situacions d’emergència que puguin produir-se
en les instal·lacions que gestionen
Article 42
Reglaments específics
42.1 En el marc d’aquest Reglament, els ens
gestors podran establir regulacions específiques
respecte els sistemes de sanejament de llur competència.
42.2 A petició dels ens gestors, l’Agència
Catalana de l’Aigua elaborarà informe sobre
l’adequació de les regulacions específiques al
marc establert en aquest Reglament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els límits continguts en l’annex II d’aquest
Reglament no seran d’aplicació fins transcorreguts dos anys després de la seva entrada en vigor.
Segona
Les instal·lacions gestionades per administracions actuants, que compleixin el requisit de l’article 39.3 han de ser transmeses en un termini
màxim de sis mesos a comptar des de la data
d’entrada en vigor d’aquest Reglament.
Tercera
Els abocaments de lixiviats realitzats a les
instal·lacions de sanejament mitjançant vehicles
cisterna hauran d’adaptar-se a les prescripcions
d’aquest Reglament en un termini de sis mesos
a partir de la seva entrada en vigor.
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talana de l’Aigua, es donarà audiència a l’ens
gestor destinatari de les esmentades obres o
instal·lacions, i en el seu defecte als ens locals
afectats.
Els ens gestors, amb l’informe previ de l’Agència Catalana de l’Aigua, elaboraran i executaran els projectes corresponents a les obres o
instal·lacions de reposició i millora dels sistemes
de sanejament. També podran elaborar i executar els projectes corresponents a noves inversions quan se’ls encomani, o quan els hi correspongui en funció de les seves competències
pròpies.
Tercera
Els abocaments al medi de les instal·lacions
de sanejament resten autoritzats, als efectes del
que preveu l’article 17.1.a) de la Llei 6/1999, de
12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de
l’aigua, en les condicions i amb els límits establerts en el corresponent projecte, conforme al
qual hagin estat executades en desenvolupament
del Pla de Sanejament de Catalunya, sens perjudici de la seva revisió quan s’escaigui. En tot
cas, hauran de contemplar limitacions en relació als paràmetres de contaminació més significatius.
Aquesta revisió la realitzarà l’Agència Catalana de l’Aigua, amb l’audiència prèvia a les administracions competents encarregades de la
seva explotació i manteniment, determinant les
condicions i límits dels abocaments.
No es tindran en compte els valors extrems
per a la qualitat de l’aigua de què es tracti quan
aquests siguin conseqüència de situacions inusuals com les ocasionades per pluges intenses.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga el Decret 64/1985, de 7 de febrer,
sobre atribució a les administracions actuants de
recursos econòmics generats pel règim economicofinancer que preveu la Llei 5/1981, de 4 de
juny.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entra en vigor el dia de la seva
publicació al DOGC.
ANNEX I
Substàncies prohibides

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es constitueix una mesa tècnica paritària, integrada per tres representants de l’Agència Catalana de l’Aigua, un representant de l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i dos representants de les associacions representatives dels interessos dels
ens locals amb més implantació a Catalunya,
amb la funció de fer el seguiment i realitzar
propostes de revisió sobre l’aplicació del règim
econòmic establert en aquest Reglament i de
valoració dels actius a transmetre.
Segona
En el procediment d’elaboració de projectes
per a l’execució de noves obres o instal·lacions
de sanejament en alta, per part de l’Agència Ca-

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, així com els combustibles i els líquids
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:
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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 al personal encarregat de
la neteja i conservació.
h) Residus de naturalesa radioactiva.
i) Residus industrials o comercials que, per
les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament
específic i/o control periòdic dels seus efectes
nocius potencials.
j) Els que per sí 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, de tractament d’aigües residuals, siguin
quines siguin les seves característiques.
m) Residus d’origen pecuari.
ANNEX II
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) 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:
V=valor límit; U=unitats

Paràmetres
V
U
T (ºC) .......................... 40
ºC
PH (interval) .............. 6-10
pH
MES (Matèries
en suspensió) .............. 750
mg/l
DBO5 .......................... 750
mg/l
DQO ........................... 1.500
mg/l
Olis i greixos ............... 250
mg/l
Clorurs ........................ 2.500
mg/l
Conductivitat ............. 6.000 mS/cm
Diòxid de sofre .......... 15
mg/l
Sulfats ......................... 1.000
mg/l
Sulfurs totals ..............
1
mg/l
Sulfurs dissolts ........... 0,3
mg/l

O2
O2
ClSO2
SO42S2S2-
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Paràmetres
V
Fòsfor total ................. 50
Nitrats ......................... 100
Amoni ......................... 60
Nitrogen orgànic
i amoniacal (1) ........... 90
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U
mg/l
mg/l
mg/l

P
NO3NH4+

mg/l

N

Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment
tractables a les EDAR i amb significatiu impacte
sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depurades:
V=valor límit; U=unitats

Paràmetres
V
U
Cianurs ......................... 1
mg/l
CNÍndex de fenols ............ 2
mg/l C6H5OH
Fluorurs ....................... 12
mg/l
FAlumini ........................ 20
mg/l
Al
Arsènic ........................ 1
mg/l
As
Bari .............................. 10
mg/l
Ba
Bor ............................... 3
mg/l
B
Cadmi .......................... 0,5
mg/l
Cd
Coure ........................... 3
mg/l
Cu
Crom hexavalent ........ 0,5
mg/l Cr (VI)
Crom total ................... 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
Níquel .......................... 5
mg/l
Ni
Plom ............................. 1
mg/l
Pb
Seleni ........................... 0,5
mg/l
Se
Zinc .............................. 10
mg/l
Zn
MI (Matèries
inhibidores) ................. 25 Equitox
Color ............... Inapreciable en dilució 1/30
Nonilfenol ................... 1
mg/l
NP
Tensioactius
aniònics (2) ................ 6mg/l
LSS
Plaguicides totals ........ 0,10
mg/l
Hidrocarburs
aromàtics policíclics ... 0,20
mg/l
BTEX (3) ..................... 5
mg/l
Triazines totals ............ 0,30
mg/l
Hidrocarburs ............... 15
mg/l
AOX (4) ...................... 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 Kjeldahl.
2. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).
3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
4. Es podran contemplar valors superiors
d’AOX en aquells casos on es compleixin els
valors d’organoclorats individualitzats de la taula
de referència.
Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà
ser objecte de limitació d’abocament.
ANNEX III
Sol·licitud de permís d’abocament al sistema o de
revisió.
—1 Sol·licitud de permís d’abocament: nom,
domicili social, adreça de l’establiment, telèfon,
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districte postal, localitat, NIF. Característiques
de l’activitat o activitat, cabals d’aigües residuals
a abocar en m3/any i m3/dia i nom de l’EDAR
on es tractaran les aigües residuals.
—2 Projecte tècnic de legalització d’obres que
s’haurà de presentar per triplicat i que inclourà:
2.1 Antecedents.
Objecte: obtenció del permís d’abocament o
la seva revisió. En aquest darrer cas s’haurà de
presentar fotocòpia del permís de què es disposi.
Característiques de la localització i emplaçament de l’empresa.
Punt de connexió al sistema.
2.2 Memòria descriptiva.
Dades de producció: indicació de l’activitat
desenvolupada, matèries primeres emprades i
productes resultants amb expressió de la producció en t/any.
Processos industrials.
Balanç d’aigües: font d’abastament, títol concessional, cabal abastat, distribució d’aquest en
el procés industrial i cabal abocat.
Característiques dels efluents: cal indicar per
cada punt d’abocament les característiques analítiques de les aigües abocades.
2.3 Memòria tècnica de les instal·lacions de
tractament.
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.
Plànols de situació del municipi, escala 1:50.000;
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.
2.4 En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers
s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa de
la propietat dels esmentats terrenys.
2.5 En el supòsit que l’exercici d’una activitat comporti la utilització de tancs d’emmagatzematge soterrats, s’haurà de presentar un estudi d’avaluació dels efectes mediambientals que
inclourà l’avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder
depurador del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com
les precaucions tècniques que s’adoptin per
evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs.
2.6 El Pla d’autoprotecció del sistema
d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
ANNEX IV
Pla per a la conservació i manteniment dels sistemes de sanejament d’aigües residuals
Aquest annex defineix el contingut mínim del
pla de manteniment que serà d’obligat compliment per a l’atribució de fons corresponent a les
partides de despeses de manteniment i per a
l’atribució de fons de les reposicions que vinguin
programades en el Pla de reposicions, millores
i noves inversions.

—1 Definicions
1.1 Manteniment correctiu.
El manteniment correctiu és aquell que es
realitza a un equip o element com a conseqüència d’una avaria o d’una disminució de la qualitat del servei per sota dels límits prefixats.
Aquest tipus de manteniment, tot i que en general es tracta d’un manteniment no programat,
en ocasions es pot planificar.
1.2 Manteniment preventiu.
El manteniment preventiu és aquell que es
realitza a un equip o element com a conseqüència de determinats criteris prefixats (nombre
d’hores de funcionament, períodes de temps...)
amb l’objectiu d’evitar avaries o disminucions
en el rendiment dels equips que puguin afectar
al bon funcionament del procés de depuració.
Per tant es tracta sempre d’un manteniment
programat.
1.3 Manteniment regulat per la legislació
sectorial o normatiu.
El manteniment normatiu és aquella part del
manteniment preventiu que ve establert per la
legislació sectorial. Inclou tant equips com instal·lacions (extintors, calderins, instal·lació elèctrica de baixa tensió...).
1.4 Conservació.
La conservació és el manteniment específic
de l’obra civil, edificis, col·lectors, jardineria i
altres instal·lacions annexes als sistemes de sanejament.
—2 Documents necessaris per a la gestió i control de l’explotació dels sistemes de sanejament
La documentació que necessàriament s’ha de
portar actualitzada per a la gestió i control de
l’explotació dels sistemes de sanejament és la
següent:
2.1 El sistema de sanejament ha de disposar d’un inventari de les instal·lacions i equips,
amb una còpia disponible a les pròpies instal·lacions.
2.2 Pel que fa als equips, aquest inventari ha
d’incloure les següents dades: codi, descripció
de l’equip, tipus d’equip, marca, model, número
de sèrie, any d’instal·lació, cost de l’equip, potència de l’equip i altres característiques que es
considerin d’interès.
2.3 Pel que fa referència a les instal·lacions
annexes l’inventari ha d’incloure les següents
dades: codi, descripció de la instal·lació i altres
característiques que es considerin d’interès.
2.4 L’ens gestor ha de classificar els equips
i les instal·lacions inclosos en l’inventari en una
de les següents categories:
a) Crítics: són aquells en els que una avaria
dels mateixos pot suposar una aturada de la
planta o un deteriorament important de la qualitat de l’efluent, o bé pot ser molt costosa des
del punt de vista econòmic (transformadors,
centrífugues, motors de cogeneració, bufants,
bombes...). També s’hi inclouen equips i instal·lacions que tinguin components amb un termini
d’entrega molt llarg o que la seva avaria pugui
ser perillosa per la seguretat de les persones o
instal·lacions (detectors de gasos, parallamps i
en general qualsevol equip relacionat amb la
seguretat).
b) Essencials: són aquells equips o instal·lacions en els que si bé una avaria pot ser molt
important per al procés, es troben com a mínim
duplicats, amb capacitat per a dur a terme el
100% del procés.

