PROCEDIMENT PER A ACTIVITATS PREVISTES A L’ANNEX II DE LA LLEI
20/2009 DE 4 DE DESEMBRE

La Mancomunitat Penedès i Garraf és l'administració competent per a emetre
l'informe del vector d'aigües que s'integra en la llicència ambiental atorgada per
l’ajuntament on està ubicada l’activitat.
Els interessats, en el moment que sol·licitin, revisin o renovin l’atorgament de la
llicència ambiental, dins de dits procediments respectius, han d'incloure
necessàriament tota la documentació requerida per aquesta Mancomunitat,
relacionada amb l'abocament d'aigües residuals de la seva activitat.
Seguidament, l’ajuntament sol·licitarà a aquesta Mancomunitat l'informe sobre
el vector d'aigües residuals que s’integrarà a la llicència ambiental.
La resolució d’aquestes sol·licituds a l’interessat l’efectuarà l’ajuntament on
s’ubiqui l’activitat.
El termini de vigència en relació al vector d’aigües residuals és vigent durant 8
anys.
Taxa
El procediment d'emissió d'informe ambiental del vector d'aigües residuals que
cal integrar en l'autorització ambiental de l'activitat està subjecte al pagament
de la taxa per la prestació de serveis.
La quota tributària és de 362,13 € en el cas d'emissió d'informe ambiental o de
revisió segons l'Ordenança fiscal vigent.
El pagament es fa mitjançant liquidació en el moment de l'aprovació del
corresponent informe per aquesta Mancomunitat, acord que serà notificat a
l'interessat.
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Consideracions importants:
a) Es considera nova sol·licitud d'emissió d'informe del vector d'aigua
residual la que es demana per a nova implantació d'una activitat, o bé
per a activitats ja iniciades però que no havien sol·licitat abans
l'autorització d'abocament o informe ambiental, o les sol·licituds que es
presentin una vegada finalitzada la vigència de l'autorització anterior.

b) Només es pot sol·licitar la renovació en el cas que no hi hagi variacions
que impliquin canvis en les característiques quantitatives i/o qualitatives
de l'abocament des de l'emissió de l'informe o l'atorgament de
l'autorització inicial o de l'última revisió.

c) Es considera revisió sempre que hi hagi alguna de les següents
circumstàncies:
1. Quan es produeixin canvis o modificacions tècniques substancials al
procés que suposin modificacions en el cabal superiors a ±25 % o
variacions en la càrrega contaminant que puguin afectar el sistema
de sanejament o el medi receptor.
2. Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
3. Quan es modifiquin els límits d'abocament del Reglament de la
Mancomunitat Penedès Garraf.
4. Quan s'incorpori en un abocament alguna de les substàncies
prioritàries i/o substàncies perilloses prioritàries que es trobin
recollides a la normativa en matèria de protecció d'aigües, no
definides en l'autorització inicial.
5. Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
6. Quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents
en el moment de l'atorgament o quan n'hagin sobrevingut d'altres que
justificarien la denegació de les autoritzacions o l'atorgament amb
condicions diferents.
7. Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte del
total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les
condicions adequades.
8. Quan l'efecte additiu d'abocaments de les mateixes característiques
qualitatives en dificulti el tractament adequat.
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