Reglament d’ ús del sistema de recepció de cubes provinents de neteja de fosses
sèptiques domèstiques a l’ EDAR del Terri. B.O.P. nº125- de 1 de juliol de 2002.

1

Antecedents

L’ Ordenança sobre l’ ús del sistema de sanejament de la comarca del Pla de l’
Estany prohibeix l’ abocament de cubes o cisternes a la xarxa de clavegueres i
col·lectors. Estableix que en el cas de residus líquids transportats per cuba, el punt d’
abocament serà únic i situat a l’ EDAR del Terri, i defineix també unes determinades
condicions d’ admissibilitat.
2

Objecte

L’ objecte d’ aquest reglament és el de regular, dins del marc de l’ esmentada
ordenança, les condicions d’ admissió de cisternes i de les operacions per al seu buidat
a l’ EDAR del Terri.
3

Àmbit

La procedència dels residus líquids queda limitada als municipis de la comarca del Pla
de l’ Estany.
4

Residus líquids admissibles i no admissibles

4.1.- Seran admissibles les aigües residuals d’ origen domèstic i les assimilables a
domèstiques, tal com son definides tot seguit:
-

Aigües residuals d’ origen domèstic: són els residus líquids o transportats per líquids
procedents de les instal·lacions sanitàries i de les activitats de neteja i cuina dels habitatges.
Aigües assimilables a domèstiques: són les aigües procedents de les activitats diferents dels
habitatges, però la càrrega contaminant de les quals és equivalent a les aigües de
procedència domèstica.

4.2.- No s’ admetran aigües amb característiques potencialment pertorbadores.
5

Recepció i abocament

Seran condicions prèvies per a l’ acceptació de cisternes de residus líquids admissibles:
a) El transportista del residu haurà de sol·licitar al Consell Comarcal un permís d’
abocament.
b) El transportista del residu haurà d’ estar degudament autoritzat per la Junta de
Residus o bé haurà de presentar un certificat de l’ ajuntament de procedència de l’
abocament.
c) Haver concertat via fax dia i hora d’ abocament a l’ EDAR
d) Aportar la documentació necessària per tal d’ identificar les característiques,
i la procedència de l’ abocament, formulari CIS-1 o altre equivalent.
e) Acceptar les tarifes que s’ estableixin
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f)

Els responsables de l’ EDAR tenen la facultat d’ impedir el buidat quan es consideri
que el residu que es pretén abocar no reuneix les condicions d’ admissibilitat
previstes. Quan durant el curs d’ un abocament es constati que es tracta d’ un residu
inadmissible, es posarà fi immediatament a l’ operació de descàrrega.
g) En cada descàrrega es prendrà una mostra que serà degudament identificada i
analitzada, i que servirà com a element probatori de l’ admissibilitat del residu.

6.- Obligacions del transportista
6.1.- El transportista ha de vetllar perquè el residu abocat estigui inclòs dins les
condicions d’ admissibilitat .
6.2.- Una vegada arribat a l’ EDAR, el transportista es posarà a disposició del personal
de la planta i seguirà les seves instruccions
6.3.- Abans d’ iniciar l’ operació de descàrrega, haurà d’ entregar la documentació al
responsable de la planta.
6.4.- En el cas que es comprovi que el residu abocat no reuneix les necessàries
condicions d’ admissibilitat, el transportista queda obligat a reabsorbir la quantitat
abocada i a retirar-la de l’ EDAR.
Aquesta obligació es manté fins i tot en el cas que la descàrrega s’ hagués completat i
encara que el transportista ja hagi abandonat les instal·lacions de l’ EDAR. El termini
màxim per a recollir aquest residu és de 48 h a partir del seu abocament.
6.5.- Aniran a càrrec del transportista els costos de les analítiques extraordinàries que
calgui realitzar per a la caracterització del residu.
6.6.- Un cop realitzat l’ abocament, el personal de l’ EDAR firmarà i segellarà la
documentació que acompanya el residu i s’ en quedarà una còpia. És obligació del
transportista el retornar-ne una còpia al productor, com a comprovant de la correcta
gestió.
6.7..- Seran responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui
ocasionar dintre del recinte de la planta, i s’ haurà de fer càrrec del cost econòmic de la
seva reparació o reposició.

7.- Normes d’ abocament
7.1.- És obligatori respectar les normes d’ abocament que a continuació es detallen:
a) Queda prohibit iniciar l’ abocament sense la presència i autorització del personal de
la planta
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b) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat, quedant prohibida l’ utilització d’
elements mecànics per accelerar-la.
c) Mentre dura la descàrrega el transportista haurà d’ estar present i seguirà en tot
moment les instruccions del personal de la planta, tant pel que fa al ritme de buidat
com per la presa de mostres.
d) Serà obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en
perfectes condicions de neteja.
7.2..- La velocitat màxima de circulació per l’ interior de la depuradora està limitada a 20
Km/h.
7.3.- L’ horari indicatiu de recepció de cubes per al seu buidat serà de 9h a 13h i de 15h
a 18h. Mitjançant resolució del president del Consell Comarcal es podrà modificar
aquest horari, quan les circumstàncies ho aconsellin.
8.- Infraccions i sancions
8.1.- Constitueix infracció qualsevol incompliment d’ allò que s’ indica en aquest
reglament, en l’ Ordenança sobre l’ ús del sistema de sanejament comarcal del Pla de l’
Estany o en qualsevulla altra normativa de gestió de residus o d’ aigües residuals que
sigui d’ aplicació.
8.2.- En cas que el transportista del residu incompleixi, tant per acció com per omissió,
les condicions d’ aquest reglament, se li podrà retirar el permís d’ abocament.
8.3.- El transportista es fa responsable de qualsevol incompliment d’ aquest reglament
o de l’ Ordenança sobre l’ ús del sistema de sanejament comarcal i haurà de fer-se
càrrec de les sancions que s’ en puguin derivar.
La taula de sancions aplicable és la que figura en l’ Ordenança sobre l’ ús del sistema
de sanejament comarcal.

9.- Interpretació
La interpretació de les normes contingudes en aquest reglament correspondrà al
Consell Comarcal del Pla de l’ Estany.

