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1. OBJECTE. 

L’objecte es establir el criteri d’interpretació del Reglament Metropolità d’Aigües Residual aprovat 
definitivament pel Consell Metropolità de l’Àrea de Barcelona i publicat al BOP, amb les rectificacions 
incloses, el 11-4-2019. 

Aquest criteri serà d’aplicació a totes aquelles activitats assenyalades a l’ article 22 del RMAAR, les quals 
estan descrites a l’apartat següent. Moltes d’ aquestes activitats estan subjectes a llicència ambiental i a 
comunicació ambiental segons el previst per la llei 20/2009 i a l’Ordenança municipal d’activitats i 
d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA).  

A l’ annex I, es descriurà la revisió de la documentació així com el procediment de notificació a l’ Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i el de tramitació amb l’ EACAT. 

 

2. SUBJECCIÓ A L’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT: 

2.1 Reglament Metropolità d’Aigües Residuals (RMAAR) 

D’acord amb l’Article 22 del RMAAR resten obligats a obtenir autorització o informe ambiental preceptiu, 
per a l'abocament de les seves aigües residuals al sistema públic de sanejament de titularitat municipal 
i/o metropolitana les activitats següents: 

a) Totes les activitats amb un cabal d'abocament superior a 6.000 metres cúbics/any. 
b) Totes les activitats que, amb independència del cabal referit al punt anterior, es trobin a les 

següents classificacions: 
1. Les activitats compreses en les seccions B, C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats 

Econòmiques (CCAE) de 2009, aprovada per Decret 137/2008, de 8 de juliol: 
• B) Indústries extractives 
• C) Indústries manufactureres   
• D) Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat     
• E) Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. 

2. Totes aquelles altres activitats que es troben incloses a la relació que figura a l'annex 4 del 
RMAAR, que a Barcelona són les següents: 
• 4520 Manteniment i reparació de vehicles de motor 
• 4540 Manteniment i reparació de motocicletes (exclòs venda) 
• 4730 Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats. 
• 5210 Dipòsit i emmagatzematge productes perillosos (productes químics, productes 

petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos) (en cas de productes líquids o 
sòlids en sitges, tancs en què s’efectuïn tasques de manipulació, transvasament o envasat) 

• 5224 Manipulació de mercaderies (en cas de productes líquids o sòlids susceptibles 
d’abocament a la xarxa de sanejament) 

• 7120 Anàlisis i assajos tècnics de laboratoris d’investigació químics o biològics 
• 7211 Recerca i desenvolupament en biotecnologia 
• 7219 Altres tipus de recerca i desenvolupament en ciències naturals i tècniques. 
• 8610 Activitats hospitalàries 
• 9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils  i de pell,  excepte establiments amb superfície útil 

d’exposició i venda al públic inferior o igual a 750 m2 
• 9603 Pompes fúnebres i activitats que s’hi relacionen, excepte establiments amb superfície 
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útil inferior o igual a 750 m2 
Les activitats contemplades i que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals 
sanitàries, estaran subjectes al procediment simplificat. 

 

2.2 Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (PCAA) 

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011 de 
promoció de l’activitat econòmica, disposa en el seu article 42 sobre “informes preceptius en matèria de 
medi ambient pel que fa al règim de llicència ambiental”, que és preceptiva l’emissió d’un informe de 
l'administració hidràulica de Catalunya en la tramitació de les activitats enumerades en l’Annex VI, que 
comporten:  

a) Abocaments directes o indirectes a aigües subterrànies 
b) Abocaments directes a les aigües superficials 
c) Abocaments directes al domini marítim i terrestre 
d) Abocaments no domèstics a sistemes de sanejament que siguin a càrrec de l'administració 

hidràulica de Catalunya, sempre que l'activitat que els genera estigui compresa en les seccions c, d 
i e del Codi de classificació de les activitats, o siguin potencialment contaminants o el cabal abocat 
sigui superior a 6.000 m3 per any. 

 

3. PROCEDIMENT DE L’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS A LA XARXA 
MUNICIPAL I/O METROPOLITANA: 

3.1 Tramitació per a l’obtenció de l’informe ambiental del vector aigües residuals previstes 
en l’annex II de la Llei 20/2009. 

a) Segons preveu l’article 31.1 del RMAAR els titulars de les activitats de l’annex II que es 
trobin en algun dels supòsits indicats en l’apartat 2 anterior per aplicació de la Llei 20/2009 o pel 
RMAAR, quan aboquin aigües residuals de procés que no siguin exclusivament 
sanitàries, han d’adreçar a l’ajuntament corresponent la sol·licitud degudament complimentada, 
juntament amb la resta de documentació requerida a l’article 31.1.a), per a la tramitació de la 
llicència ambiental. 

El tècnic responsable de la tramitació, haurà de verificar en el moment d’iniciar el tràmit de 
llicència ambiental que la documentació tècnica conté tota la informació relativa als abocaments i 
trametrà telemàticament a l’AMB, mitjançant el portal EACAT, la documentació per a que es 
pronunciï i informi sobre l’abocament d’aigües residuals. 

En el cas que amb la documentació presentada es detectin insuficiències o deficiències que siguin 
esmenables, l’AMB ho comunicarà a l’ajuntament i aquest, al seu torn, a l’activitat perquè les 
esmeni en un termini de tres mesos, si no ho fa l’ajuntament caducarà l’expedient i ho notificarà a 
l’AMB per a que l’arxivi. En el cas que l’ activitat esmeni les deficiències, es transmetrà la 
documentació  a TMB a fi de prosseguir amb la tramitació segons el previst a l’article 31.1 del 
RMAAR. 

b) Segons preveu l’article 31.2 del RMAAR els titulars de les activitats de l’annex II que es 
trobin en algun dels supòsits indicats en l’apartat 2 anterior per aplicació de la Llei 20/2009 o pel 
RMAAR, quan aboquin aigües exclusivament sanitàries, han d’adreçar a l’ajuntament 
corresponent la sol·licitud degudament complimentada, juntament amb la resta de documentació 
requerida a l’article 31.2.a) per a la tramitació de la llicència ambiental. 

La tramitació simplificada es durà a terme de la mateixa manera que al punt anterior i segons el 
previst a l’article 31.2 del RMAAR. 

Ambdós formularis es poden trobar al següent enllaç de la seu electrònica de l’ AMB: 

https://tramitaiguesresiduals.amb.cat/mod/sol/index.php  
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3.2 Tramitació per a l’obtenció de l’informe ambiental del vector aigües residuals 
previstes en l’annex III i les no classificades segons la Llei 20/2009. 

a) Segons preveu l’article 32.1 del RMAAR els titulars de les activitats sotmeses a règim de 
comunicació i les no contemplades per la llei 20/2009 i que es trobin en algun dels supòsits 
indicats en l’apartat 2 anterior per aplicació del RMAAR, quan aboquin aigües residuals de 
procés (no domèstiques) que no siguin exclusivament sanitàries, han d’adreçar 
directament a l’AMB, adjuntant el comprovant de pagament de la taxa, la corresponent sol·licitud 
degudament complimentada juntament amb la documentació requerida a l’article 32.1.a). 

L’Entitat Ambiental de Control haurà de verificar, abans d’emetre la certificació tècnica, que es 
disposa del document de l’autorització de l’AMB. 

b) Segons preveu l’article 32.2 del RMAAR els titulars de les activitats sotmeses a règim de 
comunicació i les no contemplades per la llei 20/2009 i que es trobin en algun dels supòsits 
indicats en l’apartat 2 anterior per aplicació del RMAAR, quan aboquin aigües exclusivament 
sanitàries, han d’adreçar directament a l’AMB, adjuntant el comprovant de pagament de la taxa, 
la corresponent sol·licitud degudament complimentada i la documentació a l’article 32.2.a) per al 
règim d’autorització simplificada. 

La tramitació simplificada es durà a terme de la mateixa manera que al punt anterior i segons el 
previst a l’article 32.2 del RMAAR. 

Ambdós formularis es poden trobar a l’enllaç de la seu electrònica de l’ AMB: 

  https://tramitaiguesresiduals.amb.cat/mod/sol/index.php  

 

4. REVISIÓ I RENOVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS A LA 
XARXA MUNICIPAL I/O METROPOLITANA: 

Els titulars de les activitats que els calgui revisar (segons el previst a l’article 33 del RMAAR) han 
d’adreçar a l’ajuntament si es tracta de llicència o directament a l’AMB si es tracta de comunicació, la 
corresponent sol·licitud, degudament complimentada, amb la documentació requerida (a través de 
l’enllaç de la a la seu electrònica de l’AMB: 

https://tramitaiguesresiduals.amb.cat/mod/sol/index.php).  

Es consideren modificacions substancials i es requereix revisió de l’autorització, segons l’article 33.2 del 
RMAAR i l’ ”actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats” de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, per a les activitats sotmeses a règim 
de llicència o comunicació: 

a) L’increment de cabal d’abocament superior a 50 m3/dia. 
b) La presència en un abocament de substàncies prioritàries i substàncies perilloses prioritàries que es 

trobin recollides en la normativa en matèria de protecció d’aigües. 
c) L’increment de substàncies prioritàries i substàncies perilloses prioritàries regulades per la 

normativa en matèria de protecció d’aigües sempre que l’increment de càrrega sigui superior a 100 
mg/h. 

d) L’increment de càrrega contaminant d’altres substàncies diferents de les descrites anteriorment, 
sempre que l’increment de càrrega màssica sigui superior a 100 g/h. 

e) L’aparició de nous focus emissors, llevat si es tracta d’aigües sanitàries. 

En cas que sigui l’ajuntament l’òrgan tramitador (règim de llicència), traslladarà la sol·licitud de revisió del 
titular, degudament complimentada mitjançant la plataforma EACAT a l’AMB, juntament amb la 
documentació requerida i seguirà el previst al punt 4 de la present fitxa, dins el tràmit de modificació de  
la llicència ambiental. 

Les modificacions no substancials de les activitats sotmeses a règim de llicència que afectin el vector 
aigües residuals requeriran l’emissió del corresponent informe per part de l’AMB que caldrà tramitar des 
de l’ajuntament a través de la plataforma EACAT. 
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En el cas d’activitats pertanyents a l’Annex III de la Llei 20/2009 i les no contemplades a la Llei 20/2009 
que requereixin revisió, els titulars d'aquestes activitats han d'adreçar a l'AMB directament els models de 
sol·licitud de revisió que es troben a la seu electrònica de l'AMB. 

Les modificacions no substancials de les activitats sotmeses a règim de comunicació que afectin el vector 
aigües residuals seran comunicades directament a l’AMB per part del titular. 

La vigència de l’informe d’aigües és com a màxim de 5 anys, segons preveu l’article 35 del RMAAR, que 
es renova automàticament si no és necessària una revisió per les raons esmentades més amunt. 

Aquest document substitueix la circular interna 089/2012 d’ activitats sobre l’ 
AUTORITZACIÓ D’ ABOCAMENT. 

 

La Cap del Dept. de Llicències d’Activitats La Directora del Servei de Llicències 
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ANNEX  I 

 
1. Revisió de la documentació 

La documentació que l’Ajuntament passi a l’AMB s’ha d’haver revisat documentalment, en el sentit que 
les dades importants han de coincidir en la petició d’informe i en la documentació presentada per 
l’activitat, com per exemple: nom titular (si hi ha hagut canvi titularitat o està en tràmit, la petició ha 
d’anar al nou titular), NIF, adreça establiment, comprovació coincidència suport paper i suport informàtic, 
annex PCAA, número expedient llicència i data atorgament, comprovació que el formulari i projectes 
estan signats,...  

 

2. Gestió de les activitats que disposen de llicència 

A nivell de gestió de les activitats que ja disposen de llicència, es generarà el document de la plantilla 
“Permís d’abocament activitats amb llicència sense Cl favorable” i “Permís d’abocament activitats amb 
llicència amb CI favorable” a la pestanya “ altres documents” de l’aplicatiu de llicències d’activitats. 

 

 

 

3. Procediment de notificació a l’AMB 

Caldrà remetre a l’AMB les resolucions dels expedients que requereixin del seu informe; ja siguin 
d’atorgament de llicència, comunicació, no concessió, caducitat, etc... per tal de poder mantenir 
actualitzats paral·lelament els expedients. 

 

4. Procediment de tramitació EACAT 

EACAT és una plataforma impulsada pel Consorci AOC que permet trametre documentació electrònica 
entre les administracions catalanes (EACAT-Tràmits), consultar dades en poder d’altres organismes (Via 
Oberta), i fer ús d’eines d’administració electrònica desenvolupades pel Consorci AOC i l’Agència Catalana 
de Certificació (Aplicacions). 

La gestió d’ usuaris d’ EACAT es detalla a la guia que es troba en el següent enllaç: 
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https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-gestio-usuaris-eacat/  

Si la persona tramitadora disposa d’ usuari EACAT, el tràmit es realitza segons s’ explica al següent 
enllaç: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-fer-un-tramit-eacat/ 

 

 

 


