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1. LLISTAT DE DOCUMENTS NORMATIUS 

Codi i revisió de l’Annex Tècnic d’ENAC: 499/EI754 (V4).
 

LLISTAT DE DOCUMENTS NORMATIUS FRONT ALS QUALS ES POT DECLARAR 
CONFORMITAT 

Àmbit d’inspecció Document normatiu Data d’inclusió 

 
AIGÜES 
RESIDUALS (*) 

 

 
Reial Decret 849/1986 d’11 d’abril, pel qual s’aprova 
el Reglament de Domini Públic Hidràulic, que desen-
volupa els títols Preliminar, I, IV, V, y VII del text refós 
de la Llei d’Aigües aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol (BOE Nº 103 de 30/04/1986).  

Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desen-
volupament del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 
de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals ur-
banes.  

Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual 
s’estableixen el règim jurídic de la reutilització de les 
aigües depurades. 

Ordre AAA/2056/2014, de 27 d’octubre, per la qual 
s’aproven els models oficials de solꞏlicitud d’autorit-
zació i de declaració d’abocament. 

Ordenança municipal de medi ambient de l’Ajun-
tament de Tarragona. 

Ordenança municipal de medi ambient de l’Ajun-
tament de Benicarló. 

DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

 

30/09/19 

 

 

 

1/07/19 

 

 

1/07/19 

 

 

9/08/19 

 

4/07/19 

 

4/07/19 

4/07/19 
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DECRET 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el 
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalu-
nya per al període 2016–2021. 

DECRET 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova 
el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència 
Catalana de l'Aigua. 
 
DECRET 47/2005, de 22 de març, de modificació 
del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Reglament Metropolità d’Abocament d’Aigües Resi-
duals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (de 
3/04/2019). 
 
RESOLUCIÓ MAH/285/2007, de 7 de febrer per la 
qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Admi-
nistració de l'ACA d'1 d'abril de 2004, de fixació de 
criteris en relació amb la vigilància i el control de la 
qualitat de les aigües marines litorals i els paràme-
tres i límits dels abocament de terra a mar. 
 

9/08/19 

 

 

12/09/19 

 

 

12/09/19 

 

 

15/09/20 

 

13/08/21 

 
RESIDUS (*) 

 

 
Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual 
es regula la utilització dels llots de depuració en el 
sector agrari. 
 
Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es re-
gula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en 
abocador (BOE Nº 187 de 8/07/2020). 
 
Reial Decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es 
modifica el RD 1481/2001, de 27 de desembre, pel 
qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el 
dipòsit en abocador. 

Ordre AAA/661/2013, de 18 d’abril, per la qual es 
modifiquen els annexos I, II y III del RD 1481/2001, 
de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació 
de residus mitjançant dipòsit en abocador. 

Ordre AAA/1072/2013, de 7 de juny, sobre 
utilització de llots de depuració en el sector agrari. 
 
Decret 1/1997, de 7 de gener, de la Generalitat de 
Catalunya sobre la disposició del rebuig en dipòsits 
controlats. 
 
Decret 69/2009, de 28 d’abril, de la Generalitat de 
Catalunya. pel qual s’estableixen els criteris i els 
procediments d’admissió de residus en dipòsits con-
trolats de la Generalitat de Catalunya. 
 
Decret 32/2009 de 24 de febrer, sobre la valoritza-
ció d’escòries siderúrgiques. 
 

 

24/09/19 

 

3/11/20 

 

 

3/09/19 

 

 

 

3/09/19 

 

12/09/19 

 

 

5/09/19 

 

2/07/19 

 

 

3/07/19 

 

26/09/19 
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Vegeu el recull de textos legals aplicable per aigües residuals i residus GEN_12, en la seva revisió en vigor. 

 

 

(*) Aquest document es complementa amb altres documents normatius, GEN_16 – LDNi, com permisos d’abo-
cament d’establiments industrials amb requeriments especials, autoritzacions i llicències ambientals, i altres 
textos legals d’aplicació (temporals o no). Aquest altre document, el LDNi, és d’ús intern i no es publica a la 
web (com en el cas del LDN). Es gestiona de la mateixa manera que el LDN. 

 
 
 

  
2. CONTROL DE MODIFICACIONS 

 

Nº DE REVISIÓ DATA RESUM DE CANVIS/COMENTARIS 

0 17/09/2018 Creació de la instrucció 

1 26/11/2018 S'han inclòs diverses referències legals i l'Annex I amb dues autorit-

zacions ambientals. 

2 1/02/2019 S’han eliminat diversos textos legals i se n’han inclòs d’altres. S’ha 

afegit la nota (*) a la matriu aigües subterrànies i residus. 

3 25/11/2019 S’han eliminat els textos legals referents a aigües continentals su-

perficials, aigües continentals subterrànies i aigües marines. S’han 

inclòs les referències legals DECRET 103/2000 i el DECRET 

47/2005, que el modifica, en l’àmbit d’aigües residuals. En l’àmbit de 

residus, s’ha eliminat la referència a la classificació de residus 

DECISIÓ DE LA COMISSIÓ de 18 de desembre de 2014 i s’ha afegit 

el Decret 93/1999. L’Annex I s’elimina del document i s’afegeix la 

llicència ambiental d’un altre establiment industrial. S’anoten les da-

tes d’elaboració de les fitxes de cadascun dels documents normatius. 

4 20/11/2020 S’ha substituït el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel 

qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador 

(BOE Nº 25 de 29/01/2002) pel Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, 

Decret 152/2019, de 17 d'octubre, sobre la classifi-
cació, la codificació i les vies de gestió de residus a 
Catalunya. 
 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus. 
 
 

 

 

 

10/09/19 
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pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abo-

cador (BOE Nº 187 de 8/07/2020). 

En l’àmbit d’aigües residuals s’ha inclòs el Reglament Metropolità 

d’Abocament d’Aigües Residuals de l’Àrea Metropolitana de Barce-

lona (de 3/04/2019). 

5 16/12/2020 S’ha inclòs la referència al codi i revisió de l’Annex Tècnic d’ENAC. 

S’ha especificat que els documents normatius són sobre els quals es 

pot declarar conformitat. S’ha indicat que els textos que es recullen 

en l’annex I del document poden ser temporals o no. S’actualitza 

l’Annex I amb els documents normatius d’ASESA i de la 

CONSTRUCTORA CARDONER SL. 

6 25/07/2021 S’ha eliminat la referència a l’Annex I i se li ha donat codi propi de 

document com GEN_16 – LDNi i s’indica que es gestiona de la ma-

teixa manera que el LDN. 

7 Data 

d’aprovació 

S’ha inclòs la RESOLUCIÓ MAH/285/2007, de 7 de febrer en l’àmbit 
d’aigües residuals i s’ha actualitzat la revisió de l’abast d’acreditació. 

 

 
 

 


