
Protocol recepció de cubes  CCM 

PROTOCOL RECEPCIÓ D’ABOCAMENTS VIA CAMIÓ CISTERNA A 
L’EDAR DE MATARÓ 

 

 Obligacions prèvies a l’abocament 

 

1. El productor del residu ha de comunicar prèviament al Consell Comarcal del 
Maresme, mitjançant el Model E, la necessitat d’abocar aigües residuals 
domèstiques o assimilables a domèstiques via camió cisterna. 

2. A les 24 hores d’haver comunicat al Consell Comarcal del Maresme la necessitat 
de realitzar l’abocament, si no s’ha rebut la denegació de l’abocament via fax en 
el cas de l’empresa de transport o la notificació per escrit en el cas del 
productor, es pot posar en contacte amb el personal de la depuradora de Mataró 
(93.799.62.09) per demanar dia i hora  per a realitzar l’abocament de les 
aigües. L’horari de recepció de l’EDAR de Mataró és: 

• De dilluns a divendres, des de les 8:00 h fins a les 18:00 h  
• Els dissabtes, de 8:00 h a 13:00 h 

3. El transportista ha de portar en el moment de l’abocament els següents 
documents: 

• Documentació homologació del vehicle per la Junta de Residus  
• Certificat D, d’origen de les aigües residuals 
• Full CIS-1 omplert per l’empresa de transport i signat pel transportista i 

pel productor de l’aigua residual. 

 

 Passos a seguir a l’entrada de la depuradora 

1. Es lliura la documentació abans esmentada a l’operari de la depuradora el qual li 
trametrà al tècnic de la depuradora. 

2. L’operari de planta acompanyarà al camió cisterna a la zona de recepció de 
cisternes i prendrà mostra de les aigües, de les quals s’analitzaran els 
paràmetres pH i conductivitat. Si aquests paràmetres estan dins dels marges 
autoritzats, es procedirà a l’abocament. 

 

 Passos a seguir durant l’abocament 

1. L’operari de planta procedirà a la pesada de la cisterna plena de residu. 

2. L’operari de planta acompanyarà al transportista fins als dipòsits de recepció. 

3. Es procedirà a buidar la cisterna al dipòsit que estigui senyalitzat com “en 
servei”. 

4. A la meitat de l’abocament, l’operador de la planta prendrà una mostra de les 
aigües que quedarà correctament etiquetada i es conservarà refrigerada, com a 
prova de l’admissibilitat de l’abocament. 

5. Un cop buida la cisterna, es procedirà a la seva pesada. 

6. L’operador de planta imprimeix el tiquet de la bàscula i li transmet al tècnic de 
la planta, el qual omple el full CIS-1, el signa i li dóna les còpies del 
transportista a l’operari de planta. 

7. L’operari de planta li dóna al transportista les seves còpies del full CIS-1. 


