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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’OBTENCIÓ O REVISIÓ DEL PERMÍS 
D’ABOCAMENT ALS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT DE LA SELVA. 

 

1.- Sol·licitud del permís d’abocament al sistema o de revisió: 

Nom 

Domicili social 

Adreça de l’establiment 

Localitat 

Ubicació U.T.M. 

Telèfon, fax o email 

NIF 

Característiques de l’activitat 

Classificació CCAE 2009 

Cabals d’aigües residuals a abocar en m3/dia i m3/any 

Nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals. 

 

2.- Projecte tècnic redactat per un tècnic competent, signat pel peticionari. S’haurà de 
presentar una còpia i en format digital i amb el contingut mínim següent: 

 

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. 

• Període de connexió al sistema. 
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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) 

• Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements 
d’emmagatzematge de matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles 
de ser abocats a la xarxa de clavegueram. 

• Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus susceptibles de ser 
abocats a la xarxa de clavegueram (fulls d’acceptació del residu i fulls de seguiment). 

 

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, ...). 

• Descripció detallada dels equips instal·lats, potències de bombament, materials de 
construcció emprats. 

• Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament. 

• Mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control 
que es proposin. 

• Producció i destinació dels residus. 
 

Abocaments: 

• Punts de connexió al sistema, amb especificacions del material, diàmetre, pendent 
longitudinal i identificació amb coordenades UTM. 

• Característiques dels afluents. Cal indicar per cada punt d’abocament les 
característiques analítiques de les aigües abocades. 
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• 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...). 

• Proposta de seguiment i control de la qualitat dels afluents abocats. 

• Caracterització analítica de les descàrregues per cada focus emissor d’aigua 
residual. 

•  
Plànols: 

• Plànol d’emplaçament general amb delimitació de l’àmbit de l’activitat.  

• Plànol de secció, amb indicació de les plantes superiors i altells.  

• Plànol detallat de la xarxa d’abastament  d’aigua potable o industrial, des de 
cadascun dels orígens així com les arquetes que existeixin.  

• Plànol detallat de la xarxa d’aigües residuals, sanitàries i/o de procés, des de 
cadascun dels orígens fins a la seva connexió amb el clavegueram municipal, així 
com   les arquetes que existeixin.  

• Plànol detallat de la xarxa d’aigües blanques, des de cadascun dels orígens així com 
les arquetes que existeixin i el seu punt d’abocament. 

• Plànol detallat de la xarxa d’aigües pluvials, des de cadascun dels orígens així com 
les arquetes que existeixin i el seu punt d’abocament.  

• Detall de l’arqueta de registre, lliure de qualsevol obstacle i accessible en tot moment 
als tècnics competents per la presa de mostres i aforaments de cabals. 

 

3.- Documentació complementària: 

 

a) 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, o del dret real 
d’ús i gaudi dels mateixos. 

b) 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. 

 

 


