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Unitat d’origen: Direcció de Serveis Ambientals
Assumpte: Requeriment de la Ponència Metropolitana d’Avaluació Ambiental respecte
l’activitat DERRIALQ, S.L.
Ref. AMB:

Exp. núm. 900464/20

Ref. Ajuntament: Exp. núm. -

Senyor/a,
En referència a la vostra sol·licitud d’informe integrat per obtenir llicència ambiental de
l’activitat DERRIALQ, S.L., que realitza la valorització de residus no perillosos ubicada al
carrer Indústria, 58-60 del municipi del Papiol, us comuniquem que, una vegada comprovada
formalment la documentació presentada, s’han detectat les següents insuficiències o
deficiències:
A. Manca la següent documentació:


Informe de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Subdirecció General
de Boscos respecte incendis forestals.



Informe de compatibilitat urbanística.



Informe municipal de prevenció incendis en l’establiment.



Segons annex VI de la Llei 20/2009, informe Agència residus referent a la sol·licitud
de llicència ambiental de l’activitat DERRIALQ, S.L.

De conformitat amb l’article 44 de la Llei 20/2009, de Prevenció i control ambiental de les
activitats, aquests informes, prèvia sol·licitud de l’Ajuntament, s’han d’emetre en un termini
de 30 dies hàbils des de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin tramès
aquests informes es poden prosseguir les actuacions, sens perjudici que s’hagi de considerar,
per atorgar la llicència ambiental, els informes emesos fora de termini, però rebuts abans que
es dicti la resolució.
B. Documentació necessària per emetre l’Informe integrat de la Ponència Metropolitana
d’Avaluació Ambiental:


Sol·licitud d’autorització d’abocament d’aigües residuals omplerta signada i segellada,
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juntament

amb

tota

la

documentació

relacionada

amb

el

tràmit.

http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/gestio-i-organitzacio/tramits.html.


Plànol de la xarxa de sanejament interior de l’establiment, diferenciant la tipologia de
les aigües d’ús i abocament, indicant si hi han restes de lixiviats conduïdes a la xarxa
o si es poden produir vessaments a la xarxa de clavegueram procedents de les aigües
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pluvials que puguin ser contaminades, així com indicar si es disposa de sistema de
tractament de les aigües residuals abocades. Al plànol s’haurà de poder identificar
l’arqueta de registre final de les aigües residuals abocades per l’activitat en qüestió.


Addicionalment, s’haurà d’especificar si les aigües residuals abocades contenen
substancies perilloses, prioritàries o preferents del Bloc 2 de l’annex 2, així com les no
especificades en el Bloc 2 de l’annex 2 d’aquest reglament però si en la Directiva
2013/39/UE o al Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s’estableixen els
criteris de seguiment i avaluació de l’estat d’aigües superficials i les normes de qualitat
ambiental.



Respecte les emissions a l’atmosfera, s’haurà justificar el contingut mínim tal com
s’indica al document de contingut mínim en matèria d’emissions a l’atmosfera redactat
per la DGQA (respecte el DC 139/2018), els següents punts: classificació de l’activitat
i els focus (CAPCA) sistemes de depuració que disposa dels focus, número d’hores
de funcionament (justificar si són focus sistemàtics o no), contaminants emesos per
cada focus emissor (exemple PST derivats del triturat etc..), alçada de la xemeneia,
diàmetre, número del llibre de registre del focus.



Plànol de l’establiment ubicant els focus emissors a l’atmosfera.



Justificar, si l’establiment disposa d’enllumenat exterior i del compliment del “Decreto
190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de
ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno, on
s’actualitzen els nivells màxims i característiques permeses. Així com aportar tota la
documentació segons l’article 19 d’aquest Decret, en el cas de disposar d’enllumenat
exterior.

Per aquest motiu, sol·licitem a aquest Ajuntament que ens aporti la citada documentació de
l’empresa DERRIALQ, S.L. i preguem que en el termini de 30 dies hàbils, des d’aquesta
comunicació, ens remetin la documentació per tal de continuar amb la tramitació i complir
amb els terminis establerts a la Llei 20/2009.
Els recordem que, transcorregut el termini de 3 mesos sense que s’hagin resolt les
insuficiències o deficiències, s’ha de declarar la caducitat de l’expedient i s’han d’arxivar les
actuacions.
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Per a qualsevol dubte o aclariment documental o tècnic es poden posar en contacte amb a
l’adreça electrònica vvazquez@amb.cat.
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