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Objectius principals de les modificacions del RMAAR

• Adaptar el nou reglament als canvis normatius actuals:

• Millorar la comprensió dels conceptes i procediments d’aplicació.

• Esmenar les deficiències pràctiques de l’aplicabilitat del Reglament.

MODIFICACIONS DEL RMAAR
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Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials,
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.



MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 1.- Objecte, àmbit i disposicions generals
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Article 2.- Definicions: Introducció de la definició de residus, d’acord el 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
serveis públics de sanejament.

Article 8.2.- Competència i recursos: Distinció de l'emissió i aprovació 
de l'atorgament de llicències ambientals i dels informes integrats en la 
Ponència Metropolitana d’Avaluació Ambiental. 



MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 2.- Instruccions generals d’ús i de connexió de
servei a la xarxa de clavegueram i a la xarxa
metropolitana de sanejament d’aigües residuals

• Sense modificacions.

Títol 3.- Zona de servitud i afeccions a la xarxa
metropolitana per obres realitzades

• Sense modificacions.
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MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 4.- Connexió a la xarxa de sanejament pública

Article 15.4.- Connexió d’edificacions i establiments a la xarxa de clavegueram 
municipal: 

Es preveu la necessitat d’una justificació més restrictiva per a la connexió a la xarxa de
sanejament metropolitana quan no hi hagi possibilitat de connectar-se a un col·lector en baixa.
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MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 5.- Abocaments d’aigües residuals
Reestructuració de l’articulat per facilitar una millor comprensió:
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1. Obligats al compliment de 
l'autorització.

2. Límits de saturació al 
sistema.

3. Control de contaminació 
en origen.

4. Tractament en origen.

5. Prohibicions i limitacions.

6. Excepcions.

1. Autorització d’abocament
d’aigües residuals – Annex I,
II o III (aigües de procés).

2. Autorització d’abocament 
simplificada – Annex I, II o 
III (aigües sanitàries).

3. Declaració jurada – Annex  
I i II de la Llei 16/2015, del 
21 de juliol, de simplificació.

Sense modificacions en la 
reestructuració.

Capítol 1. Condicions 
generals dels 
abocaments d’aigües 
residuals del sistema de 
sanejament municipal

Capítol 2. Règim jurídic i 
procediment de les 
autoritzacions

Capítol 3. Règim jurídic 
dels abocaments 
mitjançant vehicle 
cisterna



MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 5.- Abocaments d’aigües residuals

Introducció d’aquelles activitats 
contemplades en l’annex I i II de la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'Administració.

declaració responsable o règim de 
comunicació

declaració jurada

Modificació del procediment de declaració 
responsable:

procediment d’autorització 
simplificada, per aquelles activitats que 
aboquin exclusivament aigües 
residuals sanitàries.
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CAPÍTOL 1.- Condicions generals dels abocaments d'aigües residuals al sistema de 
sanejament municipal i/o metropolità

Article 22.- Obligacions dels titulars:



MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 5.- Abocaments d’aigües residuals

CAPÍTOL 1.- Condicions generals dels abocaments d'aigües residuals al sistema de 
sanejament municipal i/o metropolità

Article 27.- Excepcions

Sobrecost Import 
d’excés de càrrega 
contaminant.

L’atorgament excepcional de 
l’abocament (amb caràcter 
temporal) amb límits 
superiors als especificats en 
l’annex 2 del Reglament, 
haurà d’estar degudament 
justificat, i serà condició 
necessària que, la capacitat 
de les instal·lacions 
públiques de sanejament ho 
permetin.

Serà condició necessària 
l’aprovació d’un PRC per 
assegurar el compliment en 
termini, quan s’autoritzin 
abocaments amb excepcions 
temporals als límits de 
l’annex 2.
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MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 5.- Abocaments d’aigües residuals

CAPÍTOL 1.- Condicions generals dels abocaments d'aigües residuals al sistema de
sanejament municipal i/o metropolità

Article 28.- Programa de reducció de la contaminació (PRC):

El termini màxim serà de 12 mesos IMPRORROGABLES.

Article 29 i 30.- Aigües provinents del nivell freàtic i salines:

Reestructuració de l’articulat.

definició subjectes a autorització excepcions

10



MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 5.- Abocaments d’aigües residuals
Capítol 2.- Règim jurídic i procediment

Annex I i 
II, Llei

16/2015
Annex III

Autorització 
d’abocament

Autorització 
d’abocament 
simplificada

Annex I i II

Autorització 
d’abocament 
simplificada

Autorització 
d’abocament
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Declaració jurada



MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 5.- Abocaments d’aigües residuals

CAPÍTOL 2.- Règim jurídic i procediment de les autoritzacions d’abocament
d’aigües residuals a la xarxa de sanejament municipal i/o metropolitana

• La sol·licitud de les autoritzacions, haurà d’emplenar-se degudament a través del web
de l’AMB.

• Article 37.- Procediment d’atorgament en casos excepcionals:
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PRC
Es determina com sol·licitar el PRC, així com la documentació necessària.
Remarcar del PRC, que l’autorització d’abocament té un caràcter temporal
(≠ transitori).

AIGÜES FREÀTIQUES
S’especifica quines accions prèvies a la presentació de la sol·licitud s’han
de realitzar, i quina documentació s’ha de presentar.



MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 5.- Abocaments d’aigües residuals

CAPÍTOL 2.- Règim jurídic i procediment de les autoritzacions d’abocament
d’aigües residuals a la xarxa de sanejament municipal i/o metropolitana

• Introducció del procediment d’atorgament d’autorització per l’abocament d’aigües
salines.

• El termini de l’autorització passa a ser de 5 anys. Abans de la finalització del termini (15
dies), l’empresa haurà de comunicar a l’AMB, les modificacions que s’hagi pogut
ocasionar per tal d’entendre renovada l'autorització. En cas que l’empresa no és
pronuncií, l’autorització esdevindrà caducada.

• Adaptar la revisió de les autoritzacions als criteris de la DGQA.
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MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 5.- Abocaments d’aigües residuals

CAPÍTOL 3.- Règim jurídic dels abocaments mitjançant vehicles cisterna
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Els usuaris no domèstics que 
aboquin, mitjançant vehicle 

cisterna, hauran de 
presentar un model que 

justifiqui que les aigües són 
exclusivament sanitàries

La tramitació dels 
corresponents formularis 

hauran d’emplenar-se 
degudament a través del 

web de l’AMB

El termini de 
l’autorització també 

serà de 5 anys.



MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 6.- Emergències

• Substitució de la normativa derogada.

Títol 7.- Inspecció i control

• La presa de mostres es pot dur a terme des de l’exterior de les instal·lacions en cas d'obstaculització,
i també per circumstàncies de caracterització o representativitat de l'abocament, altres criteris de
l’inspector.

• Excepcionalment es pot ampliar el termini de 24h a 72h per enviar les mostres de l’inspector al
laboratori, indicant-ne sempre la circumstància.

• S’esclareix que, els laboratoris són qui han de complir amb el termini de 20 dies per lliurar els
informes d’anàlisi.

• L’AMB ha de notificar els resultats analítics en el termini de 30 dies hàbils des de la presa de
mostres.
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MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 8.- Infraccions i sancions

Adaptació de les infraccions lleus, greus i molt greus a la Llei 5/2017, de 28 de març, 
de mesures fiscals administratives, article 197:

• 3.005,06 a 3.000 euros.

Infraccions lleus

• 3.005,06 a 10.025,30 – 3.000 a 15.000  euros.

Infraccions greus

• 10.025,30 a 15.000 euros.

Infraccions molt greus
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MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 8.- Infraccions i sancions

Infraccions lleus: multa de fins a 
10.000 euros (abans - 6.010,12 euros)

Infraccions greus: multa d’entre 
10.000,1 eur a 50.000 eur (abans -

6.010,12 a 30.050,61 euros)

Infraccions molt greus: multa 
d’entre 50.000,1 eur i 150.000 

eur (abans – 30.050,62 a 
150.253,03 euros)
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- La falta de qualsevol tipus d’autorització prèvia passar a qualificar-se com a 
infracció greu.

- Modificació de l’import de les sancions, adaptant-se a la Llei 5/2017, article 197:



MODIFICACIONS DEL RMAAR

Títol 8.- Infraccions i sancions
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Infraccions lleus

40%

Infraccions greus

50%

Infraccions molt greus

60%

Infraccions per 
mancances documentals

80%

Reducció sobre la 
sanció imposada

Introducció, d’una reducció sobre la sanció proposada per tal d’adaptar al Reglament
a la nova normativa procedimental, concretament l’article 85.3 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:



MODIFICACIONS DEL RMAAR

DISPOSICIÓ ADICIONAL

• S’afegeix una disposició addicional amb l’objectiu d’adaptar el termini de les
autoritzacions atorgades amb anterioritat a l’aprovació d’aquest nou Reglament
proposat:

– Les autoritzacions amb una vigència diferent dels 5 anys, seguiran sent vigents fins a la data de la seva
finalització.

– En cas que el termini no s'hagués especificat, el termini serà de 5 anys aplicables automàticament des de
l’aprovació del Reglament.
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ANNEXOS

• Annex 1 - Bloc 2 – modificació dels valors límits i compostos del nonifenol i
tributilestany.

• Annex 6 - Proposta d’actualització del model de pou i arquetes

• Annex 8.- Càlcul de l’import a efecte de danys i perjudicis:

– Dividir l’annex 8 en apartats i incloure-hi l’annex 9.

MODIFICACIONS DEL RMAAR
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Moltes gràcies!


