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CIRCULAR INTERNA 

núm. ordre: 089/2012 ACTIVITATS 
	

data: 21 de maro de 2012 

modificada: 4 de desembre de 2014 

modificada: 6 de maig de 2015 

TEMA AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT 

Normativa de referéncia: REGLAMENT METROPOLITÁ D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS (BOP 09-02-15) 

LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 

LLEI 9/2011 DE PROMOCIO DE L'ACTIVITAT ECONÓMICA 
LLEI 2/2014, DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR 

PÚBLIC 
LLEI 3/2015, D'11 DE MARC, DE MESURES FISCALS, FINANCERES I ADMINISTRATIVES 

Atés els canvis normatius soferts durant aquest darrer temps, s'ha procedit a la revisió, refós i 

actualització de les Circulars existents per tal de que siguin efectives en el seu ús. 

SUBJECCIÓ A L'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT 

1.- Reglament Metropolitá d'Abocament Aigües Residuals (RMAAR1 

Resten obligats a obtenir l'autorització d'abocament al sistema públic de sanejament de titularitat 

municipal i/o metropolitana, d'acord amb l'article 28 del Reglament Metropolitá d'Abocament d'Aigües 

Residuals: 

• 1) totes les instal•lacions amb un cabal d'abocament superior a 6.000m3/any. 

• 2) totes les instal•lacions, que amb independéncia del cabal referit al punt anterior, es trobin a 

les següents classificacions: 
- Les compreses a les seccions B, C, D, i E de la Classificació Catalana d'Activitats 

Económiques (CCAE) de l'any 2009, aprovat per Decret 137/2008 de 8 de juliol. 

• B. -Indústries extractives 

• C.- Indústries manufactureres 

• D.- Subministrament d'energia eléctrica, gas, vapor i aire condicionat 

• E.- Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i 

descontaminació. 

- Les incloses a l'annex 4 del Reglament Metropolitá, que a Barcelona són les següents 

• 4520 Manteniment i reparació de vehicles de motor 

• 4730 Comerl al detall de combustibles per a l'automoció en establiments 

especialitzats. 
5210 Dipósit i emmagatzematge (en cas de productes líquids o sólids en sitges, 
tancs en qué s'efectuin tasques de manipulació, transvasament o envasat) 
5224 Manipulació de mercaderies (en cas de productes líquids o sólids 

susceptibles d'abocament a la xarxa de sanejament) 

• 7211 Recerca i desenvolupament en biotecnologia 

• 7219 Altres tipus de recerca i desenvolupament en ciéncies naturals i técniques. 

• 7120 Assaigs i análisis técnics 
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• 7420 Activitats de fotografia, excepte establiments amb superfície útil 
d'exposició i venda al públic inferior o igual a 750 m2  i els de fotografia digital en 
general 

• 8610 Activitats hospitaláries 
• 9601 Rentatge i neteja de peces téxtils 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 útil inferior o igual a 750 m2  

Les activitats (usuaris no doméstics) contemplades a I'article 28 del RMAAR i que aboquin a la xarxa de 

clavegueram exclusivament aigües residuals sanitáries no són objecte de prévia autorització. Apuesta 

se substituirá per una declaració responsable que es tramitará d'acord amb el que s'estableix a l'article 

32.1 del citat reglament que es pot trobar a la web de l'Área Metropolitana de Barcelona 

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits.  

2.- LPCA en régim de llicéncia ambiental 

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011 de 

promoció de l'activitat económica, disposa en el seu article 42 sobre "informes preceptius en matéria de 
medi ambient pel que fa al régim de llicéncia ambiental", que és preceptiva l'emissió d'un informe de 

l'administració hidráulica de Catalunya en la tramitació de les activitats enumerades en l'Annex VI, que 
comporten: 

a) Abocaments directes o indirectes a aigües subterránies 
b) Abocaments directes a les aigües superficials 
c) Abocaments directes al domini marítim i terrestre 
d) Abocaments no doméstics a sistemes de sanejament que siguin a cárrec de l'administració hidráulica 

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. 

ADMINISTRACIÓ COMPETENT 

L'Administració hidráulica de Catalunya és l'Agéncia Catalana de l'Aigua (ACA) i és l'administració 

competent a autoritzar els abocaments, quan aquests siguin industrials a mar o a Ilera pública. 

Per abocaments a xarxa de sanejament municipal i/o metropolitana de municipis metropolitans, en 

aquest cas Barcelona, amb destí a EDAR metropolitanes, l'administració competent en realitzar informe 

preceptiu que s'integrará a llicéncia ambiental és l'Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 

1.- Tramitació de l'informe de I'AMB mitiancant l'Aiuntament (dins el trámit de llicéncia ambiental) 

a) Les activitats que no disposin de llicéncia ambiental, que es trobin en algun deis supósits indicats en 
l'apartat anterior, per aplicació de la Llei 20/2009 o pel RMAAR, I'autorització de l'abocament es fará 

integrada en la llicéncia ambiental. El técnic responsable de la tramitació, haurá de verificar que la 
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documentació técnica conté tota la informació relativa als abocaments (formularis i documentació 

requerida al web de I'AMB a través del link https://www.amb.cat/web/amb/seu-

electronica/tramits)  i haurá de sol•licitar informe a I'AMB, tot indicant si es tracta d'una activitat de 

nova implantació o d'una legalització. 

Les activitats que no disposin de llicéncia ambiental, amb l'obligació de presentar una declaració 

responsable d'acord amb l'article 28.2 del RMAAR, hauran de descarregar el model d'aquesta declaració 
del web de I'AMB i es presentará a l'Ajuntament. El técnic responsable de la tramitació, haurá de 
verificar que la declaració responsable reuneixi les condicions establertes al 32.2 del RMAAR i sol licitará 

informe a l'AMB, via EACAT. 

Un cop obtingut l'informe favorable, aquest s'integrará a la resolució de la Ilicéncia ambiental d'acord 

amb alió que estableix l'article 33.3 del Reglament Metropolitá. 

b) Les activitats que disposin de llicéncia ambiental (en els casos de renovacions, revisions de 

l'autorització d'abocament i que no tinguin incorporat l'autorització d'abocament), hauran de realitzar 

l'entrada de documentació necessária per a sol•licitar el permís o l'entrada de la declaració responsable 

a l'Ajuntament, que a través de ('EACAT fará el traspás a l'AMB, prévia revisió documental. L'AMB 

redactará informe ambiental preceptiu segons Llei 20/2009 (LPCA) que l'Ajuntament de Barcelona rebrá 

i fará una resolució per a la incorporació a la Ilicéncia de les condicions ambientals de l'informe. 

2.- Tramitació d'Autorització d'Abocament directament a I'AMB  

a) Les activitats sotmeses al régim de comunicació d'acord amb la LPCA o aquelles no classificades en 

la Llei que requereixin autorització d'abocament o amb l'obligació de presentar una declaració 

responsable, hauran de sol•licitar-la directament a l'AMB, d'acord amb l'establert a l'article 34.1 del 

Reglament Metropolitá, en el primer cas i hauran de descarregar el model de la declaració responsable 

del web de l'AMB i presentar-lo directament a l'AMB, d'acord amb l'establert a l'article 32.3 del RMAAR. 

L'Entitat Ambiental de Control haurá de verificar, abans d'emetre la certificació técnica, que es disposa 

del document de l'autorització de I'AMB. 

a) b) Les activitats del Reglament d'Espectacles i les activitats i instal•lacions esportives que els 

sigui necessari obtenir el permís d'abocament per trobar-se en algun deis supósits indicats a 

l'article 26.1 del RMAAR o les que requereixen presentar una declaració responsable per trobar-

se en algun deis supósits indicats a l'article 28.2 del RMAAR (hauran de descarregar el model 

d'aquesta declaració del web de I'AMB i es presentará directament a I'AMB, d'acord amb 

l'establert a l'article 32.3 del RMAAR). 

RECORDATORIS: 

1. Article 170 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic 
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L'Annex IV de la Llei 20/2009, en el qual s'establia el régim de llicéncia per a les activitats d'espectacles 

públics i activitats recreatives no subjectes a aquest régim segons la seva normativa específica, ha estat 

derogat per l'article 170 de la Ilei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic. Així doncs, cal tenir en compte que les activitats que estaven compreses 

a aquest annex no estaran sotmeses al régim de llicéncia ambiental (veure circular 098/2014). 

2. Article 80 apartat 21 de la Llei 3/2015, d'11 de maro, de mesures fiscais, financeres i administratives 

L'article 80 apartat 21 de la Llei 3/2015, d'11 de maro, de mesures fiscais, financeres i administratives, 
modifica la Llei 20/2009 LPCAA suprimint de l'annex II l'epígraf 12.36: Establiments hotelers en 
tots els grups, modalitats, categories i especialitats amb un nombre d'habitacions superior 
a 400. Així doncs, aquestes activitats no estaran sotmeses al régim de llicéncia ambiental. 

Direc e . 	' ctuació Urbanística 0e Cap del Departament 
de Llicéncies d'Activitats 

Montserrat Mendoz. Vilaseca Cristina Polo Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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