
 

QUI ESTÀ OBLIGAT A FER LA SOL·LICITUD (D’ACORD AMB L’ARTICLE 4 DEL 
REGLAMENT DELS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT COMPETÈNCIA DEL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA)  
 
• Establiments destinats a activitats industrials, comercials o de concurrència 

pública, sempre que generin abocaments d’aigües residuals amb un volum 
superior a 1.000 m3/any. (83,33m3/mes o 2,74 m3/dia) 

 
• Els usuaris amb establiments que, independentment del cabal dels seus 

abocaments, i en relació amb la Classificació Catalana d’Activitats 
Econòmiques(CCAE2009), aprovada pel Decret 137/2008, tinguin relació amb 
alguna de les divisions següents: 

 
o Divisió 10 a 37, ambdues incloses.  
o Divisió 38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; 

activitats de valorització 
o Divisió 39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 
o Divisió 45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 
o Divisió 55 Serveis d'allotjament 
o Divisió 56 Serveis de menjar i begudes 
o Divisió 74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 
o Divisió 75 Activitats veterinàries 

 
• Els usuaris que realitzin qualsevol activitat quan s’incompleixin els límits generals 

en matèria d’abocaments que preveu aquest Reglament o que es considerin 
potencialment contaminants, encara que no es trobin classificats en cap dels 
apartats anteriors. 

 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’OBTENCIÓ O REVISIÓ DEL PERMÍS 
D’ABOCAMENT ALS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT DE LA SELVA PER 
LES ACTIVITATS CONSIDERADES COM ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES 
 
1. Full de sol·licitud degudament omplert 
 
2. Memòria en la que haurà de constar, sempre que s’escaigui, la següent 

informació: 
 
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. 

 
Memòria descriptiva: 

• Indicació de l’activitat desenvolupada. 
• Matèries primeres utilitzades (Tn/any). 
• Producció resultants (Tn/any). 

 
Processos industrials: 

• Descripció dels processos industrials. 
• Característiques dels processos i operacions causants dels abocaments (detall 

de cada focus emissor d’aigua residual) 
 



 

Balanç d’aigües: 
• Font d’abastament (fonts pròpies, companyia, ...) 
• Títol concessional 
• Cabal abastat (en m3/dia i m3/any) 
• Distribució d’aquest en el procés industrial. 
 

Sistemes i unitats de tractament de les aigües residuals: 
• Descripció detallada del sistema de tractament. 
• Càlculs hidràulics de dimensionament (volums, temps de retenció, cabals 
• màxims a tractar, ...). 
• Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament. 
• Producció i destinació dels residus. 
 

Abocaments: 
• Punts de connexió al sistema i identificació amb coordenades UTM. 
• Característiques dels efluents. Cal indicar per cada punt d’abocament les 

característiques analítiques de les aigües abocades. 
• Volum del cabal abocat per cada punt d’abocament: Cabal Total (m3/any), 
• Cabal Mitjà (m3/dia) i Cabal Màxim (m3/h). 
• Règim de descàrregues (calendaris, horaris...). 
 

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 
• De la xarxa de desguàs, planta i alçat del sistema de depuració, de l’arqueta de 

registre, escala 1:100 
 
ESQUEMA ARQUETA DE REGISTRES DE PRESA DE MOSTRES 
 
 
 


