
Decret del 25-2-2009 d'aprovació del procediment simplificat
d'autorització 
d'abocaments d'aigües i d'obertura d'estacions depuradores d'aigües
residuals 
en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica.  
Govern

Altres disposicions

Decret 
d'aprovació del procediment simplificat d'autorització d'abocaments d'aigües i  
d'obertura d'estacions depuradores d'aigües residuals en aplicació de la llei  
31/2008, de mesures de reactivació econòmica 
Exposició de motius 
La Llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica preveu a l'article 20  
l'establiment d'un procediment simplificat per a diverses tramitacions  
administratives en matèria ambiental. Aquest procediment es basa en la  
declaració del titular d'una activitat empresarial o professional, o el seu  
representant, i una certificació de l'organisme de control en matèria ambiental  
que substitueix l'autorització i/o el control administratiu previ del Govern. 
D'acord amb el punt 2 de l'article 20 de la Llei esmentada, el procediment  
simplificat és vàlid, entre d'altres, per als tràmits administratius per obtenir  
l'autorització per als abocaments previstos a l'article 30 i al 37 i per obtenir  
l'autorització d'obertura d'una estació depuradora d'aigua residual prevista a  
l'article 32 de la Llei de policia i protecció de les aigües aprovada pel Consell  
General el 31 de juliol de 1985. 
L'article 30 de la Llei de policia i protecció de les aigües estableix que tot  
abocament d'aigües residuals en aigües superficials necessita l'autorització del  
Govern. El Govern determina reglamentàriament les condicions que s'han de  
complir per obtenir l'autorització esmentada, en funció de la naturalesa de  
l'abocament. En aquest sentit, el Reglament de control de les aigües residuals i  
de protecció de les aigües superficials del 18 de desembre de 1996, estableix a  
l'article 3, apartat 1, que l'evacuació i l'abocament d'aigües residuals de  
qualsevol tipus ha d'efectuar-se per mitjà de la xarxa pública de clavegueres i  
de col·lectors. I a l'apartat 2 fixa que tan sols de manera excepcional, i amb  
l'autorització prèvia del Govern, es poden fer abocaments directes. Aquests  
abocaments només es poden autoritzar en les condicions d'abocament i  
depuració establertes en el Reglament esmentat. Es tracta doncs, d'establir les  
condicions que han de complir els abocaments directes d'aigües residuals, que  
d'acord amb aquest Decret es podran atenir al tràmit administratiu simplificat  
per obtenir l'autorització d'abocament. 
L'article 32 de la Llei de policia i protecció de les aigües estableix que sense  
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perjudici de les autoritzacions de construcció que siguin escaients, l'obertura  
d'una estació depuradora d'aigua requereix una autorització específica lliurada  
pel Govern i que té per objecte comprovar que l'estació reuneix les condicions  
necessàries per garantir l'abocament legalment permès. Aquest Decret  
modifica el Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les  
aigües superficials per definir quines estacions depuradores d'aigües residuals  
poden atenir-se al tràmit administratiu simplificat per obtenir l'autorització  
d'obertura d'una estació depuradora, i quines condicions d'abocament hi seran  
exigides. 
Finalment, l'article 37 de la Llei de policia i protecció de les aigües estableix que  
l'abocament a les clavegueres d'aigües industrials que provinguin d'activitats  
especialment perilloses ha de ser objecte de regulació específica per part del  
Govern. En tot cas, cal l'autorització del Govern per als abocaments provinents  
de bugaderies i tintoreries, tallers de reparació d'automòbils i estacions de  
servei, corts, estables i instal·lacions pecuàries, adoberies i blanqueries,  
acabaments tèxtils, destil·leries i fàbriques de llevats, així com tots els altres  
casos en què es determini reglamentàriament. Posteriorment, el Govern, el 22  
de gener de 1997, acorda publicar les activitats o el tipus d'instal·lacions que  
requereixen l'autorització d'abocament. 
Fins ara l'article 5 del Reglament de control de les aigües residuals i de  
protecció de les aigües superficials establia el procediment per obtenir  
l'autorització d'abocament. Amb la introducció del procediment simplificat per a  
diverses tramitacions administratives en matèria ambiental que introdueix la Llei  
31/2008, de mesures de reactivació econòmica, el procediment que hi havia  
fins ara es podrà limitar a determinades activitats o instal·lacions que puguin  
tenir un impacte molt negatiu sobre el medi ambient. Per tant, és també  
l'objecte d'aquest document definir la llista d'activitats que poden tenir un  
impacte molt negatiu sobre el medi ambient, i en especial sobre les aigües, i  
acomplir el punt 4 de l'article 20 de la Llei 31/2008. Així mateix, per motius de  
simplicitat esdevé necessari reprendre en aquest Decret el procediment  
d'autorització d'abocament ordinari. 
S'han elaborat, per tant, dues llistes d'activitats (categories A i D) en funció del  
procediment que han de seguir els titulars per obtenir l'autorització per als  
abocaments previstos a l'article 30 i al 37 i per obtenir l'autorització d'obertura  
d'una estació depuradora d'aigua residual prevista a l'article 32 de la Llei de  
policia i protecció de les aigües, aprovada pel Consell General, basades en la  
seva incidència sobre el medi ambient, i en especial sobre les aigües. 
A proposta del Ministeri d'Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, el  
Govern aprova aquest Decret. 
Article 1 
Objecte 
Els objectes d'aquest Decret, d'acord amb els objectius generals establerts per  
la Llei, són: 
a) Definir les activitats o el tipus d'instal·lacions que poden atenir-se al  
procediment simplificat per obtenir l'autorització per als abocaments previstos a  
l'article 30 i al 37 i per obtenir l'autorització d'obertura d'una estació depuradora  
d'aigua residual prevista a l'article 32 de la Llei de policia i protecció de les  



aigües, aprovada pel Consell General el 31 de juliol de 1985. 
b) Definir les activitats o el tipus d'instal·lacions que poden tenir un impacte molt  
negatiu sobre el medi ambient, i en especial sobre les aigües, que hauran  
d'obtenir l'autorització corresponent mitjançant el procediment ordinari vigent. 
c) Definir el procediment simplificat i el procediment ordinari per obtenir les  
autoritzacions esmentades. 
d) Definir els límits (quantitatius, qualitatius i de vigència, entre d'altres) de les  
autoritzacions derivades del procediment simplificat. 
e) Establir els autocontrols als quals s'han de sotmetre les activitats i les  
instal·lacions d'acord amb els articles 30, 32 i 37 de la Llei de policia i protecció  
de les aigües. 
Article 2 
Àmbit d'aplicació 
Aquest Decret s'aplica a les activitats o el tipus d'instal·lacions que d'acord amb  
els articles 30, 32 i 37 de la Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de  
juliol de 1985, requereixen autorització. 
Article 3 
Els procediments d'autorització 
1. Les activitats que no tinguin la consideració d'activitats que poden tenir un  
impacte molt negatiu sobre el medi ambient en l'àmbit de les aigües, definides  
com a categoria D de la llista publicada en l'annex A d'aquest Decret, poden  
atenir-se al procediment simplificat per obtenir l'autorització corresponent,  
d'acord amb l'article 4 d'aquest Decret. 
2. Les activitats que tinguin la consideració d'activitats que poden tenir un  
impacte molt negatiu sobre el medi ambient en l'àmbit de les aigües, definides  
com a categoria A de la llista publicada en l'annex A d'aquest Decret, han de  
seguir el procediment ordinari d'acord amb el que estableix l'article 5 d'aquest  
Decret. 
3. Els límits de superfície definits en l'annex A per a determinades activitats i  
tipus d'instal·lacions s'entenen com la superfície total ocupada pel conjunt de  
l'activitat. 
Article 4 
El procediment d'autorització simplificat 
1. S'estableix un procediment administratiu simplificat per obtenir l'autorització  
prevista als articles 30, 32 i 37 de la Llei de policia i protecció de les aigües  
basat en la declaració i la informació aportades per la persona titular d'una  
activitat empresarial o professional o el seu representant, i la certificació de  
l'organisme de control en matèria ambiental, que substitueixen l'autorització i el  
control administratiu previ del Govern per a les activitats i tipus d'instal·lacions  
definides per l'annex A d'aquest Decret, en especial per la categoria D, i que  
determina que les activitats satisfan els requisits establerts prèviament i que  
aquests requisits es porten a terme de manera efectiva i compleixen la  
legislació vigent. En aquests casos en què es requereix la sol·licitud d'obertura  
de l'activitat, la sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una declaració específica  
certificada per un organisme de control en matèria ambiental. A la declaració  
s'hi han de facilitar les dades tècniques necessàries que es recullen a l'annex  
B. En els altres casos, la declaració i la certificació s'han de lliurar per la via que  



determini el ministeri responsable del medi ambient. 
2. En relació amb aquestes autoritzacions s'entenen fixats els límits  
(quantitatius, qualitatius i de vigència, entre d'altres) definits a l'article 6  
d'aquest Decret. 
3. En els casos en què el ministeri responsable del medi ambient hagi publicat  
els corresponents butlletins per a la declaració i la certificació de les activitats i  
les instal·lacions que poden ser objecte de procediment simplificat, el titular  
d'una activitat empresarial o professional o el seu representant i l'organisme de  
control en matèria ambiental resten obligats a utilitzar-los. 
Article 5 
El procediment d'autorització ordinari 
1. El procediment ordinari per obtenir l'autorització corresponent es manté per a  
les activitats definides com a categoria A per l'annex A d'aquest Decret. 
2. Prèvia obtenció de l'autorització d'obertura de l'activitat, la persona titular  
d'una activitat empresarial o professional ha d'obtenir l'autorització prevista als  
articles 30, 32 i 37 de la Llei de policia i protecció de les aigües que li  
correspongui. 
Per obtenir l'autorització corresponent, la persona titular d'una activitat  
empresarial o professional ha de presentar una sol·licitud al ministeri  
responsable del medi ambient d'acord amb l'annex C d'aquest Decret, i  
acompanyar-la d'un projecte tècnic signat per un tècnic autoritzat que ha de  
contenir, com a mínim, els punts que es defineixen a l'annex B. 
3. En vista de la informació lliurada i del corresponent certificat de final d'obra  
del tècnic redactor del projecte que dóna fe que els treballs realitzats són  
conformes al projecte, el Govern autoritza, si escau, el titular de l'activitat  
empresarial o professional que requereix autorització d'acord amb els articles  
30, 32 i 37 de la Llei de policia i protecció de les aigües. 
4. Tota autorització d'abocament s'entén atorgada, sense perjudici que es  
puguin requerir mesures correctores, d'adaptació o de reducció de l'activitat  
que esdevinguin necessàries amb la finalitat de protegir el medi, en funció del  
progrés científic i tècnic, de la tendència necessària a augmentar els nivells de  
la qualitat de vida i de les previsions qualitatives definides al Pla de sanejament  
d'Andorra. Per aplicació de les disposicions contingudes al títol IV de la Llei del  
31 de juliol de 1985, especialment dels articles 50 i 57, l'incompliment de la  
normativa i dels límits fixats pot comportar la revocació de l'autorització. 
Article 6 
Els límits de l'autorització derivats del procediment simplificat 
Les autoritzacions previstes als articles 30, 32 i 37 de la Llei de policia i  
protecció de les aigües que s'hagin obtingut seguint el procediment simplificat  
s'entenen sobre la base dels límits següents: 
a) Els límits quantitatius i qualitatius de l'abocament s'han d'ajustar al que  
estableix l'annex D d'aquest decret. 
b) El termini de vigència de l'autorització s'entén per un any, renovable  
tàcitament. 
c) L'incompliment dels límits de l'autorització i de la legislació vigent és causa  
de caducitat de l'autorització. 
d) Tota autorització d'abocament s'entén atorgada, sense perjudici que es  



puguin requerir mesures correctores, d'adaptació o de reducció de l'activitat  
que esdevinguin necessàries amb la finalitat de protegir el medi, en funció del  
progrés científic i tècnic, de la tendència necessària a augmentar els nivells de  
la qualitat de vida i de les previsions qualitatives definides al Pla de sanejament  
d'Andorra. Per aplicació de les disposicions contingudes al títol IV de la Llei del  
31 de juliol de 1985, especialment dels articles 50 i 57, l'incompliment de la  
normativa i dels límits fixats pot comportar la revocació de l'autorització. 
Article 7 
Autocontrols previstos per la normativa vigent en matèria d'aigües residuals 
1. El titular d'una activitat o d'una instal·lació que ha obtingut l'autorització  
corresponent d'acord amb els articles 30, 32 i 37 de la Llei de policia i protecció  
de les aigües s'ha de sotmetre a un autocontrol periòdic, realitzat per un  
organisme de control ambiental, el qual té per objectiu certificar que l'activitat o  
la instal·lació compleixen la normativa aplicable, els límits de la resolució del  
Govern, així com el projecte o la informació facilitada per obtenir l'autorització  
corresponent. 
2. La periodicitat dels autocontrols exigible a les estacions de servei i de  
distribució de carburants, al rentat de vehicles i en general a les línies de  
separació de líquids lleugers es fixa en un control cada dos anys. 
3. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, la periodicitat dels  
autocontrols exigible a les activitats i a les instal·lacions és en funció de la seva  
categoria A i D d'acord amb l'annex A d'aquest Decret. Per a les activitats i les  
instal·lacions definides com a categoria D per l'annex A es fixa una periodicitat  
d'un control cada cinc anys. Per a les activitats i instal·lacions definides com a  
categoria A per l'annex A es fixa una periodicitat d'un control cada dos anys. 
4. El Govern pot fixar en les seves resolucions d'autorització modalitats  
d'autocontrol més restrictives a les quals s'ha de sotmetre el titular de l'activitat  
i de la instal·lació. 
5. El titular d'una activitat i d'una instal·lació està obligat a conservar per un  
període no inferior a deu anys el registre d'autocontrols i manteniments  
realitzats, i a posar-lo a disposició dels serveis d'inspecció i control del ministeri  
responsable del medi ambient en el decurs de possibles inspeccions o  
mitjançant requeriment previ. Així mateix, per a les activitats i les instal·lacions  
definides com a categoria A per l'annex A d'aquest Decret, el titular ha de  
trametre al ministeri responsable del medi ambient, en un termini de tres mesos  
a comptar de l'endemà de la data límit per a la realització de l'autocontrol  
corresponent, la certificació de l'organisme de control amb les mesures, les  
analítiques i les comprovacions oportunes. 
6. El cost dels autocontrols és a càrrec del titular de l'activitat i/o de la  
instal·lació, el qual ha de contractar els serveis d'un organisme de control en  
matèria ambiental. 
Article 8 
Infraccions i sancions 
Les infraccions en relació amb els incompliments relatius a les autoritzacions  
necessàries d'acord amb els articles 30, 32 i 37 de la Llei de policia i protecció  
de les aigües, i els incompliments en relació amb els límits de les autoritzacions  
atorgades, se sancionen d'acord amb el que preveu la Llei esmentada. 



Disposició transitòria 
Les persones titulars d'activitats o d'instal·lacions que fins a la data d'entrada  
en vigor d'aquest Decret han obtingut l'autorització necessària prevista pels  
articles 30, 32 o 37 de la Llei de policia i protecció de les aigües s'han de  
sotmetre al règim d'autocontrol previst per l'article 7 d'aquest Decret. A aquest  
efecte, disposen d'un termini d'un any a comptar de l'endemà de l'entrada en  
vigor d'aquest Decret per sotmetre's al control d'un organisme de control  
ambiental. L'autocontrol es determina d'acord amb la classificació (categoria A  
o D) de l'activitat o de les instal·lacions llistades a l'annex A, i d'acord amb el  
que estableix l'article 7 d'aquest Decret. 
Disposició derogatòria primera 
Es deroguen els articles 119, 120 i 121 de l'Ordre ministerial relativa a les  
prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d'habitatges  
unifamiliars, d'habitatges plurifamiliars, d'edificis de serveis, de centres  
comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos i  
d'instal·lacions agropecuàries, del 20 d'abril del 2005. 
Disposició derogatòria segona 
Amb l'entrada en vigor d'aquest Decret, queden derogades totes les  
disposicions de mateix rang o inferior que en contradiguin el contingut. 
Disposició final segona 
Aquest Decret entrarà en vigor al cap de 2 mesos de ser publicat al Butlletí  
Oficial del Principat d'Andorra. 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
Andorra la Vella, 25 de febrer del 2009 
Per delegació 
Ferran Mirapeix Lucas 
Ministre de Finances 
Annex A 
Llistat d'activitats que no tenen la consideració d'activitats que poden tenir un  
impacte molt negatiu sobre el medi ambient, i en especial sobre les aigües  
(categoria D) i llistat d'activitats que poden tenir un impacte molt negatiu sobre  
el medi ambient, i en especial sobre les aigües (categoria A) 
I. Totes les activitats que no aboquin directament al medi i que es trobin  
detallades en el llistat següent en la categoria D poden atenir-se al procediment  
simplificat per obtenir l'autorització per als abocaments previstos a l'article 37 i  
per obtenir l'autorització d'obertura d'una estació depuradora d'aigua residual  
prevista a l'article 32 de la Llei de policia i protecció de les aigües aprovada pel  
Consell General el 31 de juliol de 1985. 
Totes les activitats detallades en el llistat següent en la categoria A tenen la  
consideració d'activitats que poden tenir un impacte molt negatiu sobre el medi  
ambient, i en especial sobre les aigües, d'acord amb aquest Decret, i han  
d'obtenir l'autorització corresponent mitjançant el procediment ordinari. 
1. Energia 
Categoria D 
Estacions de servei i de distribució de carburants. 
2. Indústries minerals i de la construcció 
Categoria A 



Fabricació de formigó hidràulic o bituminós. 
Treballs de marbres, granits, roques i pedres naturals amb una superfície  

superior a 500 m2. 
Instal·lacions que emmagatzemin productes pulverulents o granulars amb una  

capacitat d'emmagatzematge superior a 100 m3. 
Categoria D 
Treballs de marbres, granits, roques i pedres naturals amb una superfície  

d'entre 200 i 500 m2. 
Instal·lacions que emmagatzemen productes pulverulents o granulars amb una  

capacitat d'emmagatzematge d'entre 30 i 100 m3. 
3. Producció i transformació de metalls 
Categoria A 
Fabricació, mecanització, tall i/o forja de materials metàl·lics, amb una  

superfície superior als 500 m2. 
4. Indústries químiques i connexes 
Categoria A 
Fabricació de lleixius i detergents. 
Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene. 
Transformació de plàstics. 
5. Indústria agrícola, agroindustrial, ramadera i alimentària 
Categoria A 

Indústries de la carn i d'embotits amb una superfície superior a 500 m2. 
Transformació del tabac. 
Destil·lació d'alcohol, fabricació i/o envasat de begudes alcohòliques o sense  
alcohol amb una producció superior a 10.000 litres l'any expressada en alcohol  
absolut. 
Establiments que treballin la llet o els seus derivats. 
Indústries d'envasat d'aigües. 
Fabricació de llevats. 
Fabricació de dolços. 
Escorxadors. 
Categoria D 
Instal·lacions agropecuàries, corts i estables de nova construcció. 
Restaurants i cantines de capacitat superior a 100 coberts, entenent que un  

cobert equival a 1 m2 de menjador. 
Activitats amb dominants greixoses i olioses d'origen vegetal o animal. 

Indústries de la carn i d'embotits amb una superfície d'entre 200 i 500 m2. 
Destil·lació d'alcohol, fabricació i/o envasat de begudes alcoholitzades o no,  
amb una producció d'entre 1.000 i 10.000 litres per any expressada en alcohol  
absolut. 
6. Indústria de la fusta, suro i mobles 
Categoria A 

Impregnació i/o tractament de la fusta, amb una superfície superior a 500 m2. 
7. Tèxtils 
Categoria A 



Bugaderies i tintoreries amb una superfície superior a 200 m2. 

Adoberies, blanqueries i pells adobades, amb una superfície superior a 200 m2. 

Acabaments tèxtils, amb una superfície superior a 200 m2. 

Establiments dedicats al tint dels teixits, amb una superfície superior a 200 m2. 
Categoria D 

Bugaderies i tintoreries amb una superfície inferior o igual a 200 m2. 
Adoberies, blanqueries, i pells adobades, amb una superfície inferior o igual a  

200 m2. 

Acabaments tèxtils, amb una superfície inferior o igual a 200 m2. 
Establiments dedicats al tint dels teixits, amb una superfície inferior o igual a  

200 m2. 
8. Activitats diverses 
Categoria A 
Tallers mecànics i de reparació d'automòbils que generin abocaments líquids  
altres que les aigües residuals domèstiques amb una superfície superior a 200  

m2. 
Activitats amb processos industrials relacionats amb les substàncies  
contaminants de la llista I i II de l'annex A del Reglament de control de les  
aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, aprovat pel Govern el  
18 de desembre de 1996 i publicat al Butlletí Oficial el 27 de desembre de  
1996. 
Totes les activitats o tipus d'instal·lacions en què hi hagi un risc que  
l'abocament o el sistema de depuració proposat pugui donar lloc a infiltració o  
emmagatzematge de substàncies susceptibles de contaminar els sòls, els  
aqüífers o les aigües subterrànies. En aquest cas, a banda d'atenir-se al que  
estableix l'apartat 2 de l'article 3 d'aquest Decret, la persona sol·licitant ha  
d'aportar un estudi hidrogeològic en relació amb les possibles conseqüències  
de la contaminació. 
I en general, totes les activitats o tipus d'instal·lacions no previstes com a  
categoria D de l'annex A d'aquest Decret i que requereixen autorització d'acord  
amb els articles 30, 32 i 37 de la Llei de policia i protecció de les aigües. 
Categoria D 
Tallers mecànics i de reparació d'automòbils que generin o no abocaments  
líquids altres que les aigües residuals domèstiques amb una superfície inferior  

o igual a 200 m2. 
Tallers mecànics i de reparació d'automòbils que no generin abocaments  
líquids altres que les aigües residuals domèstiques amb una superfície superior  

a 200 m2. 
Rentat de vehicles. 
II. A banda de les activitats comercials esmentades abans, es poden atenir al  
procediment simplificat per obtenir l'autorització d'abocament prevista a l'article  
30 i per obtenir l'autorització d'obertura d'una estació depuradora d'aigua  
residual prevista a l'article 32 de la Llei de policia i protecció de les aigües  
aprovada pel Consell General el 31 de juliol de 1985, els casos previstos a la  
llista següent i sempre que no hi hagi un risc que l'abocament o el sistema de  



depuració proposat pugui donar lloc a infiltració o emmagatzematge de  
substàncies susceptibles de contaminar els sòls, els aqüífers o les aigües  
subterrànies. 
Línies de separació de líquids lleugers. 
Estacions de depuració d'aigües residuals d'habitatges unifamiliars quan  
aboquin al medi. 
Estacions de depuració d'aigües residuals d'habitatges plurifamiliars, d'edificis  
de serveis i de centres comercials, quan aboquin al medi. 
Línies de separació de greixos quan aboquin a la xarxa de clavegueres. 
Instal·lacions agropecuàries, corts i estables de nova construcció. 
Annex B 
Documentació necessària per obtenir l'autorització corresponent 
Documentació comuna 
1) Dades bàsiques de l'empresa: 
nom de l'empresa 
adreça 
nom, cognoms, telèfon i correu electrònic del representant legal 
2) Dades de la instal·lació: 
nom 
adreça 
telèfon i correu electrònic 
3) Dades de l'activitat projectada 
classificació de l'activitat segons la seva categoria d'acord amb l'annex A,  
d'aquest Decret 
breu descripció de l'activitat projectada 
dates d'execució del projecte i d'inici de l'activitat 
Documentació tècnica 
A) Per a les activitats incloses a la categoria D de l'annex A 
a) Característiques detallades de l'activitat que causa l'abocament.  
Coordenades Lambert. 
b) Procedència, consums i usos de l'aigua. Si es considera oportú, caldrà  
aportar un diagrama de flux dels usos en què intervé (balanç d'aigua). 
c) Localització exacta del punt on es produeix l'evacuació, la injecció o el  
dipòsit de les aigües o els productes residuals al medi receptor i definició  
d'aquest punt d'evacuació. 
d) Característiques qualitatives i quantitatives dels abocaments. 
e) Si escau, descripció de les instal·lacions de depuració (línia de tractament,  
capacitats de tractament, cabals de disseny mitjans i punta, punt d'abocament  
al medi, plànols, etc.). 
f) Si escau, freqüències de buidat, de neteja o de manteniment de les  
instal·lacions, i nom de la persona responsable del manteniment i del bon  
funcionament de les instal·lacions de depuració. 
g) Certificació de l'organisme de control ambiental segons la qual les  
instal·lacions i l'abocament s'adeqüen a la legislació vigent. 
B) Per a les activitats incloses a la categoria A de l'annex A 
a) Característiques detallades de l'activitat que genera les aigües residuals i/o  
que causa l'abocament. Si escau, determinació a la parcel·la del dispositiu de  



depuració adoptat i del mitjà d'evacuació. 
b) Localització exacta (en plànol georeferenciat en coordenades Lambert zona  
III d'Andorra, com també referenciat a l'anivellament general d'Andorra) del  
punt on es produeix l'evacuació, la injecció o el dipòsit de les aigües o els  
productes residuals al medi, i disseny del sistema d'evacuació. 
c) Característiques qualitatives i quantitatives dels abocaments, tenint en  
compte les possibles variacions estacionals: cabal mitjà diari, coeficient punta,  
cabal punta, concentracions dels compostos abocats. 
d) Descripció detallada de les instal·lacions de depuració: plànols de detall dels  
equips que integren la línia de depuració; perfils longitudinals, talls transversals,  
vistes en planta; pendents del terreny; materials utilitzats; emplaçament detallat  
de la instal·lació i esquema de la línia amb el diagrama de fluxos corresponent  
grafiat en un plànol a escala i on figurin referències al sistema de coordenades  
Lambert III utilitzat a Andorra i a l'anivellament general d'Andorra. 
e) Dimensionament de la línia de tractament, especificant-ne les bases de  
dimensionament i les hipòtesis adoptades. S'han de detallar i justificar tots els  
càlculs. 
f) Per als casos de sistemes de tractament i dispersió pel sòl, estudi del sòl que  
ha de contenir la informació tècnica següent: superfície estudiada, dades  
geològiques i edàfiques (bibliografia i sondeigs), dades hidrogeològiques  
(presència i profunditat de capes freàtiques, sentit d'escolament, afectació de  
zones de captació destinades a la producció d'aigua per a consum humà, etc.),  
dades topogràfiques (pendents i geomorfologia), dades hidrogràfiques (rius,  
torrents, canals laterals de carretera, etc.), mesura de la permeabilitat del  
terreny i apreciació de l'hidromorfisme. 
g) Identificació de la persona o de l'empresa que farà les tasques de  
manteniment i d'autocontrol, adjuntant-hi un compromís entre les parts per tal  
d'acomplir la legislació vigent. 
h) Descripció de les operacions de manteniment de les instal·lacions, incloent- 
hi la freqüència, les operacions de buidat i de neteja, els manteniments  
electromecànics i elèctrics, els calibratges corresponents, a més de les  
verificacions i les adaptacions dels paràmetres de funcionament dels  
processos. 
i) Dates d'inici i d'acabament previsible de les obres i de les instal·lacions.  
Cronograma detallat i mesures que s'adoptaran per reduir la contaminació  
durant les obres, si escau. 
j) Pla d'emergència amb les actuacions i mesures que el titular compta a posar  
en pràctica. 
k) Certificat signat per un tècnic autoritzat pel Govern en què ha de certificar  
que el projecte satisfà la normativa vigent aplicable. 
I en general, quan hi hagi un risc que l'abocament o el sistema de depuració  
proposat pugui donar lloc a infiltració o emmagatzematge de substàncies  
susceptibles de contaminar els sòls, els aqüífers o les aigües subterrànies. En  
aquest cas, la persona sol·licitant ha d'aportar un estudi hidrogeològic en  
relació amb les possibles conseqüències de la contaminació. 
Annex C 
Sol·licitud per obtenir l'autorització prevista pels articles 30, 32 i 37 de la Llei de  



policia i protecció de les aigües, d'acord amb el procediment ordinari 
Per obtenir l'autorització corresponent, la persona titular d'una activitat  
empresarial o professional ha de presentar la sol·licitud següent al ministeri  
responsable del medi ambient i acompanyar-la d'un projecte tècnic signat per  
un tècnic autoritzat que ha de contenir, com a mínim, els punts que es  
defineixen a l'annex B d'aquest Decret. 
Descarrega el document 
 
Descarrega el document 
 
Annex D 
Límits quantitatius i qualitatius de les autoritzacions d'abocament atorgades pel  
Govern que hagin seguit el procediment simplificat 
Els límits quantitatius de les autoritzacions d'abocament atorgades són: 
Els cabals mitjans i punta, declarats pel titular d'una activitat empresarial o  
professional, o del seu representant, i els de la certificació de l'organisme de  
control en matèria ambiental. 
Els límits qualitatius de les autoritzacions d'abocament atorgades són: 
Per als abocaments a través de la xarxa de clavegueres de les activitats que no  
tenen la consideració d'activitats que poden tenir un impacte molt negatiu sobre  
el medi ambient, i en especial sobre les aigües d'acord amb l'annex A d'aquest  
Decret, els nivells de les concentracions i altres paràmetres físics màxims  
permesos són els definits a l'annex B del Reglament de control de les aigües  
residuals i de protecció de les aigües superficials. 
Per als equips de depuració d'habitatges unifamiliars, els nivells de les  
concentracions màximes són els definits a l'annex C del Reglament de control  
de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials. 
Per als equips de depuració d'habitatges plurifamiliars, d'edificis de serveis i de  
centres comercials que aboquin al medi els nivells de les concentracions i altres  
paràmetres físics màxims permesos són els definits a l'annex C del Reglament  
de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials. 
Per als equips de depuració d'habitatges plurifamiliars, d'edificis o conjunt  
d'edificis, d'edificis de serveis i de centres comercials, quan aquests equips  
aboquin a la xarxa de clavegueres i superin els 300 equivalents-habitant, els  
nivells de les concentracions i altres paràmetres físics màxims permesos són  
els definits a l'annex B del Reglament de control de les aigües residuals i de  
protecció de les aigües superficials. 
Per a les línies de separació de greixos, quan aquestes línies aboquin a la  
xarxa de clavegueres, els nivells de les concentracions i altres paràmetres  
físics màxims permesos són els definits a l'annex B del Reglament de control  
de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials. 
Per a les línies de separació de líquids lleugers d'activitats de rentat de  
vehicles, de tallers mecànics i de reparació d'automòbils, quan aboquin a la  
xarxa de clavegueres, els nivells de les concentracions i altres paràmetres  
físics màxims permesos són els definits a l'annex B del Reglament de control  
de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, sense perjudici  
d'unes concentracions màximes instantànies de 5 mg/l d'hidrocarburs totals i  
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d'unes concentracions màximes instantànies de 35 mg/l de matèries en  
suspensió (MES). 
Per a les línies de separació de líquids lleugers d'estacions de servei i de  
distribució de carburant, quan aquestes línies aboquin al medi, els nivells de les  
concentracions i altres paràmetres físics màxims permesos són els definits a  
l'annex C del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les  
aigües superficials, sense perjudici d'unes concentracions màximes  
instantànies de 5 mg/l d'hidrocarburs totals i d'unes concentracions màximes  
instantànies de 35 mg/l de matèries en suspensió (MES). 
Per a les instal·lacions agropecuàries de nova construcció no s'autoritzen  
abocaments altres que les aigües residuals domèstiques que s'hi puguin  
generar. 
En qualsevol cas, sense declaració prèvia queden prohibits els abocaments de  
les substàncies esmentades a la relació I de l'annex A (substàncies elegides  
per la seva toxicitat, persistència o bioacumulació), i a la relació II de l'annex A  
(substàncies nocives els efectes de les quals s'avaluen segons el tipus i les  
característiques del medi receptor afectat), del Reglament de control de les  
aigües residuals i de protecció de les aigües superficials. 


