Dijous, 26 d'octubre de 2017
ALTRES ENTITATS
Consorci Besòs Tordera
ANUNCI
RESOLUCIÓ G-2017/712/1338.
Vist l'informe d'anàlisi del document normatiu: Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals del Consorci.
Atès que aquesta anàlisi s'efectua com a requeriment del procés d'acreditació del Servei de Control d'Abocaments del
Consorci Besòs Tordera (el Consorci) per ENAC sota la norma ISO 17020/2012.
Atès que és necessari, per donar conformitat sobre els resultats de les proves realitzades a les entitats inspeccionades
sota acreditació de compliment de la norma ISO 17020/2012, establir criteris per l'avaluació de la conformitat respecte el
Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals del Consorci.
Atès a l'exposat en l'Art. 11è, 2a) "Seran funcions del Gerent exercir la gestió general i la direcció dels Serveis del
Consorci, vetllant pel compliment de les seves finalitats" i.
Atès a les facultats que m'han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- DICTAR els següents criteris per l'avaluació de la conformitat respecte el Reglament Regulador d'Abocaments
d'Aigües Residuals del Consorci:
1. REQUISITS I GRAU D'ACOMPLIMENT.
La sistemàtica d'avaluació amb caràcter general dels abocaments de les instal·lacions objecte d'inspecció és la següent:
a) Es disposarà de permís d'abocament vigent emès pel Consorci, o en tot cas s'estarà en regim transitori segons
estableixi el Reglament o així s'indiqui en el propi permís d'abocament.
b) Es constatarà de visu l'absència dels tipus d'abocaments prohibits ressenyats a l'article 25 del REGLAMENT.

Paràmetre
MES (Matèries en suspensió)
DQO no decantada
Conductivitat a 25º C
Fòsfor total
Matèries inhibidores
pH

Valor límit
750
1.500
5.000
50
50
6-10

Unitats
mg/L
mg/L
µs/cm
mg P/L
Etox/m3
Unitats (rang)

d) No obstant ocasionalment, si per raons relacionades amb la gestió global de les instal·lacions de sanejament, o a
criteri de l'inspector en el moment de la inspecció es fes palès la necessitat, es valorarà la inclusió d'altres paràmetres
en la sol·licitud d'anàlisi (fet que es farà constar en l'acta d'inspecció). Aquests paràmetres inclosos a la sol·licitud
d'anàlisis es regiran per les limitacions establertes a l'article 26 del Reglament.
e) Amb caràcter general, el resultat de les anàlisis serà conforme d'acord amb els criteris de valoració considerats si el
resultat en la/les mostra/es captada/es és inferior o igual al valor límit de concentració de l'abocament indicat en l'article
26 del REGLAMENT per al paràmetre avaluat. Igualment, el resultat serà no conforme si és superior al límit esmentat.
f) Per a realitzar l'avaluació, es tindrà en compte la incertesa del mètode associada als resultats obtinguts, si bé, aquest
paràmetre s'haurà d'especificar en els butlletins d'assaig emesos pel laboratori corresponent per tots els paràmetres
analitzats en les mostres d'inspecció.
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c) S'estableix que per a qualsevol establiment que realitzi abocaments a sistema públic de sanejament gestionat pel
Consorci, l'obligatorietat de complir en tot moment i de forma instantània, amb els límits establerts en la següent taula:
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g) Es farà una avaluació de la resta d'obligacions contingudes en el Reglament, fent especial èmfasi en el compliment
dels articles 9, 17, 21, 28, 32, 35 així com del compliment de les obligacions contingudes en els articles 51 i 52.
Amb caràcter general s'emetrà conformitat sobre l'ítem inspeccionat d'acord als següents punts:
• Es disposa de permís d'abocament vigent expedit pel Consorci.
• Es compleix amb els límits pels paràmetres expressats en la taula de l'apartat c).
• En el cas que apliqui el cabal i/o volum anual abocat concorda amb l'establert en el seu permís d'abocament.
• No s'observen incompliments de l'apartat g).
• En el cas que s'haguessin inclòs paràmetres de l'apartat d) aquest compleixen amb els límits de l'article 26.
Excepcionalitats:
• En el cas que l'empresa disposi d'un permís d'abocament amb límits diferents aplicaran aquests pels especificats, i per
la resta de paràmetres, els límits es regiran pel procediment habitual.
En qualsevol cas per avaluar el compliment dels límits es seguirà els criteris de l'apartat f).
Si es contempla un o més incompliments en algun dels apartats anteriors s'emetrà un veredicte de no conforme.
Excepcionalment per motius d'operativitat, gestió o problemes d'abocaments incontrolats o que provoquin problemes
operatius, danys, desperfectes o perill a les persones es podran sol·licitar anàlisis de paràmetres no contemplats en
l'article 26 del Reglament. Aquest fet s'haurà de fer constar en l'acta d'inspecció i el resultat obtingut, en cap cas podrà
ser objecte d'avaluació de conformitat fins que, posterior estudi i aprovació, s'inclogui en les limitacions regulades en el
permís d'abocament de l'establiment inspeccionat.
Segon.- PUBLICAR al BOP i a la Seu Electrònica del Consorci Besòs Tordera els criteris per l'avaluació de la
conformitat respecte el Reglament.
Tercer.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera Junta General i Comissió de Govern.
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Granollers, 17 d'octubre de 2017
El gerent, Albert Solà Rovira
Davant meu, el secretari, Manuel Ramal Mata

https: //bop.diba.cat
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