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Activitats gestors de residus (Llei 20/2009)
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Dades de l'expedient de sol·licitud llicència ambiental:
Nom de l'establiment:
DERRIALQ, SL
Activitat:
Annex II, codi 10.7 (planta selecció i transferència)
Adreça de l'establiment:
c/ Indústria, 58-60 TM El Papiol
Núm. ref. ARC:
BM2020011

Vist i avaluat el projecte (novembre de 2019) presentat per DERRIALQ, SL per a una activitat
de gestió de residus no perillosos de la construcció es considera que, des del punt de vista
del vector residus, manquen els següents aclariments:
Aportar una taula on de forma clara es recullin els residus a gestionar a la instal·lació.
Per a cada residu admissible cal indicar:
codi LER, naturalesa i descripció,
gestió prevista, indicant si es preveu el seu triatge (valorització) o bé, si escau,
únicament el seu emmagatzematge i transferència (residus no sotmesos a
triatge a la instal·lació).
capacitat de tractament anual (t/a).
Aportar un diagrama de procés general amb el corresponent balanç de matèria
(entrades/sortides).
Indicar l
i /o transferència).
-

Aportar una taula amb tots els residus produïts a la instal·lació. Cal incloure-hi tant els
residus obtinguts del triatge de les runes (codificats en base al subgrup 1912xx del
LER), així com residus de manteniment
Per a cadascun dels residus
produïts cal indicar: codi LER, naturalesa, producció anual (t/any), activitat que

-

En un plànol indicar la

Ferran Ferrer Basora

Jordi Picas Contreras

Signat electrònicament

Signat electrònicament

