
 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ CONNEXIÓ D’AIGÜES RESIDUALS A UN SISTEMA DE 
SANEJAMENT 

 
 

Dades d’identificació de l’ens sol·licitant 
 
Nom de l’entitat        NIF 
 
 
 
Telèfon   Correu electrònic 
 
 
 
Adreça 
 
 
 
Codi Postal  Municipi 
 
 
 
 
Dades de la persona de contacte de l’entitat 
 
Nom    Cognoms 
 
 
 
Tipus identificador Número  identificador   Càrrec 
 
 
 
Telèfon fix  Telèfon mòbil  Adreça electrònica 
 
 
 
 
Documentació annexa 
 
             Projecte o memòria tècnica (segons el model que s’indica) 
 
             Annex de dades tècniques a la sol·licitud (segons el model que s’indica) 
 
             Analítica recent de les aigües residuals abocades 
 
             Altra documentació 
 

 



 

 

1. Model de memòria tècnica 
 

1. Característiques de l’activitat industrial 
 

a. A què es dedica l’empresa (descripció de l’activitat productiva) 
b. On es desenvolupa l’activitat 
c. Procedència de l’aigua: companyia subministradora, fonts pròpies 
d. Ús de l’aigua 
e. Característiques quantitatives i qualitatives de les aigües residuals 
f. Nom del medi receptor 
g. Conca receptora 
h. Naturalesa de les aigües abocades: sanitàries, de procés, de refrigeració, de neteja 
i. Cabal abocat: diari, anual i en punta horària (m3) 
j. Oscil·lació horària 
k. Estacionalitat 
l. Número de punts d’abocament i denominació de cada un (coordenades UTM) 
m. Càrrega contaminant: analítica de l’efluent a ser possible o estimació aproximada 
n. Descripció del/s punt/s d’abocament 

 
2. Descripció succinta de les instal·lacions de depuració o eliminació i de les mesures de seguretat per 

evitar abocaments accidentals, així com els instruments de control 
 

a. Descripció del sistema de depuració o tractament, previ a l’abocament , de que disposa 
b. Línies de tractament 
c. Capacitat de tractament (cabals de disseny) 
d. Rendiments de depuració 
e. Dispositius de seguretat 
f. Instruments de control 
g. Tractament de les pluvials 

 
3. Plànols 

a. De situació general de l’establiment i emplaçament de l’activitat (escala 1:5000) 
b. De les xarxes d’evacuació de les aigües residuals i el/els punt/s d’abocament (escala 1:1000) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

2. Annex de dades tècniques a la sol·licitud de permís de connexió d’aigües residuals a un 
sistema de sanejament 

Dades de la sol·licitud 

Nom del carrer on es fa la connexió a la xarxa de clavegueram                
 
 
 
Terme municipal del punt on es farà la connexió 
 
 
 
 

Coordenades UTM del punt on es produirà la connexió d’aigües residuals (sistema referència ETRS89) 
 
 
 
Escala                                                                Mètode de captura de les coordenades UTM 
 
 
 
Nom de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) 
 
 
 
Municipi on està radicada l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) 
 
 
 

Cabal abocat anual (m3/any)                    Cabal abocat diari (m3/dia)                Cabal abocat en punta horària (m3/h) 
 
 
 

Abast temporal de l’abocament  

Estacionalitat (en mesos)                                         Oscil·lació horària 

 
 

Naturalesa de les aigües abocades 

 

Observacions 

 

 



 

3. Analítica recent de les aigües residuals 

Cal tenir en compte els següents paràmetres: 

- pH 
- Matèries en suspensió (MES) 
- Demanda química d’oxigen (DQO) 
- Sals solubles (SOL) 
- Nitrogen Kjeldahl (NTK) 
- Fòsfor total (P) 
- Olis i greixos  
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