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Documentació per emetre l’informe integrat de la Ponència Metropolitana d’Avaluació
Ambiental
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•

Sol·licitud d’autorització d’abocament d’aigües residuals omplerta signada i segellada,
juntament amb tota la documentació relacionada amb el tràmit.
http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/gestio-i-organitzacio/tramits.html
A l’Annex III. Sol·licitud d’abocament d’aigües residuals, s’adjunta sol·licitud d’autorització
d’abocament d’aigües residuals complimentada, signada i segellada i la documentació
relacionada amb el tràmit.

•

Plànol de la xarxa de sanejament interior de l’establiment, diferenciant la tipologia de les
aigües d’ús i abocament, indicant si hi ha restes de lixiviats conduïdes a la xarxa o si es
poden produir vessaments a la xarxa de clavegueram procedents de les aigües 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.
En l’activitat, les aigües d’ús i abocament son únicament les procedents dels lavabos i
dutxes, i les corresponents aigües pluvials recollides de la coberta de la nau i dels patis
exteriors.
Els acopis de material es fan dins de la nau existent i no estan exposats a la pluja, per tant
els residus tractes a la planta no generen lixiviats. Dins de la nau, hi ha instal·lat un sistema
d’aspersió amb tres sortides per minimitzar el pols que s’origina pel moviment de la
pròpia runa, la activació d’aquest aspersors es puntual i mínima i tan sols humiteja els
residus, per tant, tampoc generen lixiviats.
En els patis exteriors no hi ha residus, ni es valoritzen, ni s’emmagatzemen, per tant, els
patis exteriors tampoc son un focus de contaminació del aigua que s’aboca a la xarxa de
sanejament.
A l’Annex I. Plànols, es representa gràficament la xarxa de sanejament interior de
l’establiment, en on se situa l’arqueta de registre final de les aigües residuals abocades
per l’activitat en estudi.

•

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.
Referent a l’activitat de valorització de residus de construcció en estudi i segons la
classificació del Reial Decret 817/2015, d’11 de setembre i la Directiva 2013/39/UE, de
les substancies perilloses, prioritàries o preferents, aquesta activitat no abocarà cap
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d’aquestes substancies. Tota l’activitat es desenvolupa dins de la nau industrial existent i
no esta exposada a pluges que puguin generar lixiviats als acopis de material.
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Els camions arriben amb els residus, que majoritàriament son runes de construcció preclassificades en obra, després descarreguen dins de la nau en una zona designada a tal fi,
tot seguit es valoritzen els residus, en aquet pas, es triaren els possibles metalls que poden
contenir la runes de construcció como poden ser restes de tubs de coure.
El coure esta classificat als annex V d’aquest RD 817/2015, en el qual ens indica que el
coure està classificat com substancia preferent. En aquest cas l'activitat valoritza aquest
metall a la seva arribada a la planta i s'emmagatzema en un contenidor, tot el procés es
fa a cobert i el seu destí final es un gestor autoritzat.
Per tot l’anterior es reafirma que les aigües residuals abocades no contenen substancies
perilloses, prioritàries o preferents, ja que tot el procés es desenvolupa dins de la nau
industrial, no es mullen i no generen lixiviats que puguin acabar a la xarxa de sanejament.

•

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 de triturats, etc.), alçada de la xemeneia, diàmetre, número del
llibre de registre del focus.
Segons la classificació CAPCA en el seu annex “Catàleg d'activitats potencialment
contaminants de l'atmosfera” l’activitat de valorització de residus de la construcció en
estudi, no estaria dins de cap grup de classificació d’aquests Real Decret, ja que l’únic punt
emissor a l’activitat seria la planta mòbil de trituració, la qual tindrà un ús puntual en dies
concrets i tindrà una capacitat de trituració màxima de 28.000t/any.
Es important fer menció, que aquesta trituradora mòbil no es farà servir a la primera
fase de l’activitat, es únicament una previsió a futur. No obstant, donem resposta al citat
RD 100/2011, de 28 de gener (CAPCA), on trobem la següent classificació que li correspon
a aquesta activitat:
Grup: -Codi: 09 10 09 52
Emmagatzematge o operacions de manipulació com ara barrejat, separació, classificació,
transport o reducció de mida de residus no metàl·lics o de residus metàl·lics pulverulents,
amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 100 t / dia
La trituració màxima a l’activitat de valorització de residus de construcció per dia seria
90t/dia com màxim, per tant, aquesta activitat no està classificada als grups A, B, o C de
la CAPCA.

VILASECA CONSULTORS SLP – CONSULTORIA I SERVEIS D’ENGINYERIA GLOBAL
C/ Cardenal Casañas, 8 - 08754 - El Papiol (Barcelona) - tel: 937505040 – – web: www.vilasecaconsultors.com

4

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Número de l'anotació: 404, Data d'entrada: 27/01/2021 10:11:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Esmena_activitat_residus_construcciosignat
.pdf_27012021

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: E7DHY-0JDB8-G9YJ0
Data d'emissió: 21 de Juny de 2021 a les 9:09:30
Pàgina 5 de 17

REQUERIMENT DE LA PONÈNCIA METROPOLITANA D’AVALUACIÓ AMB. PER L’ACTIVITAT DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12666664 E7DHY-0JDB8-G9YJ0 5651799620530C9582F0E74B00827E032209706C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

•

Plànol de l’establiment ubicant els focus emissors a l’atmosfera.
Com ja s’ha fet menció anteriorment, l’únic focus emissor a l’atmosfera es la planta mòbil
de trituració que es farà servir a la segona fase de l’activitat. Es posarà en marxa un parell
d’hores al dia en dies puntuals i sempre dins de la nau existent, hem de recordar que a la
nau hi ha instal·lat un sistema d’aspersió amb tres sortides per disminuir la pols que la
trituradora mòbil pugui generar, reduint considerablement el focus emissor. Es tracta
d’una matxucadora de dimensió reduïdes i capacitat de trituració mínima, per la qual cosa
no es considera un focus de contaminació a l’atmosfera important. A més si considerem
que el seu ús sempre serà a l’interior de la nau, en moments puntuals i amb el sistema de
ruixadors activats, la generació de pols a l’atmosfera es pràcticament nul·la, i no causarà
malestar al veïnat, ni a nuclis de població propers, ni a la xarxa de protecció de la natura
més propera.

Característiques tècniques trituradora mòbil
Grup mòbil de trituració amb motor Isuzu 4LE2 dièsel de 35 kW.
Dimensions de 5.640 x 2.000 x 2.580 mm i un pes de 6.700 kg. Compta amb mandíbules
de 530 x 400 i regulació de 25 a 70 mm.
Potencia: 35kw / 46,9 HP
Tecnologia de mandíbula
Amb erugues
Capacitat de 50 t / h
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•

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.
La instal·lació d'il·luminació exterior existent, s'ajusta a les prescripcions de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, i al Decret 190/2015, de 25 de agost, de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi
nocturn.
Zonificació emplaçament
Segons Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa aprovat el 29 de juny de
2018, a l’emplaçament de l’activitat, li correspon una zona de protecció lumínica tipus E3.
Protecció moderada.

Mapa de protecció de contaminació lumínica a Catalunya

Actualment a la planta existeix enllumenat interior i exterior, 12 llums interiors i 7 llums
exteriors.
Flux lluminós total de la instal·lació d’il·luminació
La suma de flux lluminós de la instal·lació és la següent:
Tipus Llumenera
FL PFM 200 W 4000K SYM 100 SL BK

Potència
(W)
200

Lumens

Quantitat

25000

7

Lumens
Totals
175.000Lm
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Flux Lluminós Total

175.000Lm

Al tractar-se d’una instal·lació situada en zona E3, i tenir menys de 500.000 Lm instal·lats, la
documentació presentada serà una memòria tècnica d’acord amb l’annex 1 del Decret 190/2015.
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Característiques de les instal·lacions i aparells
Les fonts de llum exterior son projectors instal·lats a la façana de la nau, un punt de llum en cada
cantonada i un punt de llum a l’entrada i sortida de la nau.
D’acord amb el punt 3 de l’article 12 del Decret 190/2015, aquests equips hauran de complir els
requeriment de tipologia establerts a l’article 14 que són:
•
•

Tipologia làmpada
Percentatge de FHS

D’acord amb l’apartat 1 de l’annex 2 del Decret 190/2015, considerant una zona E3 i horari
nocturn, el tipus de làmpada serà tipus III. Com la temperatura de color instal·lada serà de 4.000K,
aquests equips podran ser considerats com a Tipus III.
D’acord amb l’apartat 2 de l’annex 2 del Decret 190/2015, considerant una zona E3 i horari
nocturn, el percentatge de flux d’hemisferi superior de la lluminària serà inferior al 5%.
Nombre i tipologia de làmpades
Les làmpades instal·lades són de tipus halògena, amb les característiques següents:

Tipus

T de
color
(K)

FL PFM 200 W 4000K SYM 100 SL BK

4.000

Potència
Eficàcia
Classe
elèctrica Lumens lluminosa d’eficiència
(W)
(Lm/W) energètica
200

25000

125

A+

Relació dels llums: flux d’hemisferi superior instal·lat
Totes les llums instal·lades tenen un Flux d’Hemisferi Superior inferior al 5% segons s’indica a la
següent taula:
Tipus

Potència elèctrica

FHS

FL PFM 200 W 4000K SYM 100 SL BK

200

0%

Relació de projectors
El tipus de projectors serà:
Model

Tipus
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FL PFM 200 W 4000K SYM 100 SL BK

Simètric
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Angle d’intensitat respecte a la vertical:

Model

Angle lmax
resp.
Vertical (β)

Angles
lmax/2 per
sobre lmax
()

Angle
Instal·lació
Projector
()

Angle lmax/2
resp.
Vertical
instal·lat
()

FL PFM 200 W 4000K SYM 100 SL BK

45°

65°

5°

70°

D’acord amb el Real Decret 1890/2008, l’angle d’inclinació a l’emplaçament, que correspon a
lmax/2 situat per damunt de la intensitat màxima (lmax) emesa pel projector, ha de ser inferior a 70°
respecte a la vertical.

Horari de funcionament previst i descripció dels sistemes d’accionament i de regulació de flux
lluminós.
L’horari de funcionament previst es el següent:
Estiu:
−
−

Matí: 6:00h a 7:00h
Tarda: 19:00h a 20:00h

−
−

Matí: 6:00h a 8:00h
Tarda: 17:00h a 20:00h

Hivern:

El sistema d’accionament es automàtic.
No es disposa de regulador de flux lluminós.
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REQUERIMENT DE LA PONÈNCIA METROPOLITANA D’AVALUACIÓ AMB. PER L’ACTIVITAT DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

Justificació de funcionament en horari de nit

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12666664 E7DHY-0JDB8-G9YJ0 5651799620530C9582F0E74B00827E032209706C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

L’horari de funcionament de l’activitat es de dilluns a divendres de 6:00h a 20:00h i dissabtes
de 7:00h a 14:00h, i per tant serà necessari l’ús de l’enllumenat exterior en horari nocturn.
Programa de manteniment
Pel que fa al manteniment de la instal·lació, es portaran a terme les operacions següents:
•
•

Neteja cada vegada que es detecti que es troben bruts, i almenys una vegada a l’any.
Que els pàmpols es troben correctament enfocats.

Es important comentar que a la façana principal hi ha tres lluminàries antigues en forma de fanals,
les quals estan anul·lades i en desús de fa temps.
A l’Annex I. Plànols, es troba representada gràficament la il·luminació interior i exterior en
funcionament de la planta de valorització de residus de construcció.
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A COL·LECTOR

Client:

DERRIALQ, SL

ARQUETA REGISTRAL FINAL
UTM31
417417.80, 4586781.81
LAT 41º25'42" N LONG 2º 0' 42" E

PATI PRINCIPAL

Projecte:

SORTIDA
VEHICLES

CONTENIDORS
BUITS

ZONA DESCARREGA
I TRIATGE

CIRCULACIÓ DE
CAMIONS I PASSOS

WC

WC

OFFICE

VESTUARI
I
DUTXES

VESTUARI
I
DUTXES

MAGATZEM

ACCES
VEHICLES

7471107DF1877A0001OY

Referencia Catastral:

ZONA
EMMAGATZEMATGE
VARIS

LOAR GASIFICAIÓN

APARCAMENT MAQUINARIA
I CAMIONS

ZONA REBUIG A
VALORITACIO I/O
ABOCADOR

EXPLOTACIÓ D'ARGILA

C/ Industria 58 - 60
08754 El Papiol

Data:
Gener 2021

PATI PRINCIPAL

Escala i orientació:
A3 E: 1/250
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DU
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RI
A

R

Nom del Plànol:

RR
E
CA

PLANOL XARXA DE SANEJAMENT INTERIOR

ASPERSOR

ARQUETA REGISTRE FINAL

BAIXADA D'AIGÜES PLUVIALS

XARXA DE SANEJAMENT

CARRER INDUSTRIA
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EXPLOTACIÓ D'ARGILA
Client:

DERRIALQ, SL

Projecte:

SORTIDA
VEHICLES

CONTENIDORS
BUITS

ZONA DESCARREGA
I TRIATGE

CIRCULACIÓ DE
CAMIONS I PASSOS

WC

WC

OFFICE

VESTUARI
I
DUTXES

VESTUARI
I
DUTXES

MAGATZEM

ACCES
VEHICLES

7471107DF1877A0001OY

Referencia Catastral:

ZONA
EMMAGATZEMATGE
VARIS

LOAR GASIFICAIÓN

APARCAMENT MAQUINARIA
I CAMIONS

ZONA REBUIG A
VALORITACIO I/O
ABOCADOR

EXPLOTACIÓ D'ARGILA

C/ Industria 58 - 60
08754 El Papiol

Data:
Gener 2021

Escala i orientació:
A3 E: 1/250

Nom del Plànol:

CW 6500k + 200k

EFICACIA LUMINOSA 125 Lm/W

DURACION 55000h

LUMENS 25000lm

POTENCIA 200W

CARACTERISTIQUES:

CARRER INDUSTRIA

PLANTA GENERAL - PLANOL LLUMINIC

6 LLUMS EXTERIORS EXISTENTS
(LEDVANCE)

LLUMS INTERIORS

IN
DU
ST
RI
A

R

RR
E
CA
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MACCHINE PER
LA FRANTUMAZIONE
E IL RECUPERO
MATERIALI
DA DEMOLIZIONE
E INERTI

MACHINES FOR
DEMOLITION SCRAPS
AND INERTS CRUSHING
AND RECOVERY

CAESAR2
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COMANDI
Telecomando a cavo per la
movimentazione con arresto di
emergenza

SEMOVENTE
A mezzo cingolo in ferro

TRAMOGGIA DI CARICO
Capacità

FRANTUMAZIONE
- Frantoio a mascelle, reversibile 		
per una maggiore facilità di 		
sbloccaggio in caso di intasamento
- Apertura di carico
- Regolazione meccanica della 		
granulometria

PRODUZIONE
- Fino a max. 50 m3/h
- La produzione è variabile
in funzione della tipologia del 		
materiale e della granulometria

MOTORE
- ISUZU 4LE2
- Potenza 2.250 rpm
- Raffreddato a liquido con 		
dispositivo automatico di arresto
in caso di surriscaldamento

PESO OPERATIVO

CAESAR 2

CONTROL PANEL
Remote control with emergency
button for machine movement

TRACKED
Iron-Tracked

LOADING HOPPER
Capacity

CRUSHING
- Reversible jaws crusher for
an easier releasing in case
of tamping
- Feeding size
- Mechanical regulation of 		
granulometry

PRODUCTION
- Up to 50 m3/h
- The production changes according 		
to the material to be treated and
the granulometry size

ENGINE
- ISUZU 4LE2
- Power 2.250 rpm
- Water cooled with automatic
stop switch in case of
over-heating

OPERATING WEIGHT

CAESAR 2

TABLEAU DE COMMANDES
Tableau de contrôle avec bouton
d’arrêt d’urgence

AUTOMOTEUR
Avec chenille de fer

TRÉMIE DE CHARGEMENT
Capacité

CONCASSAGE
- Concasseur à mâchoire réversible
pour une plus grande facilité de 		
déblocage en cas d’obstruction
- Ouverture de chargement
- Régulation mécanique de la 		
granulométrie

PRODUCTION
- Jusqu’à 50 m3/h
- La production varie en
fonction du type de matériel
et de la granulométrie

MOTEUR
- ISUZU 4LE2
- Puissance 2.250 rpm
- Refroidisseur liquide avec 		
dispositif d’arrêt automatique
en cas de surchauffage

POIDS OPÉRATIF

CAESAR 2

PANEL DE MANDOS
Mando con cable ombelical
para movilización con parada de
emergencia

SEMOVIENTE
Con orugas en hierro

TOLVA DE CARGA
Capacidad

FRANTUMACIÓN
- Machacadora a mandíbulas 		
reversible, para facilitar el 		
desbloqueo en caso de obstrucción
- Medidas de boca
- Ajuste mecánico de la 		
granulometría

PRODUCCIÓN
- Hasta máx 50 m3/h
- La producción varía
según la tipología del material
y su granulometría

MOTOR
- ISUZU 4LE2
- Potencia a 2.250 rpm
- Refrigeración con agua y 		
dispositivo automático de parada
en caso de sobrecalentamiento

PESO OPERATIVO

CAESAR 2

SCHALTBRETT
Fernbedienung fix mit Kabel
und mit Notausschalter für die
Bewegung des Steinbrechers

RAUPEN
Mit Raupen aus Stahl

TRICHTER
Kapazität

BRECHEN
- Umkehrbare Backen, für eine 		
einfachere Freigabe im Falle
einer Verstopfung
- Einfüllöffnung
- Mechanischer Regulierung
der Korngröße

DURCHSATZ
- Bis 50 m3/h
- Der Durchsatz ist variabel, 		
je nach der Typologie und der 		
Korngröße des Materials

MOTOR
- ISUZU 4LE2
- Leistung bei 2.250 rpm
- Flüssigkeitskühlung mit 		
automatischem Ausschalter
bei Überhitzung

BETRIEBSGEWICHT

CAESAR 2

2530

6.500 kg

5640

Kw 35-HP 48

530 x 400 mm
25 a 70 mm

1,2m3

1

CAESAR 2

2000

1 • Accessori a richiesta: radiocomando
• Optional: radio remote control
• Options: radiocommande
• Opciones: mando en alambrico
• Zusatzausstattung: funkfernbedienung

3 • Comandi: plancia comandi con pulsanti arresto
di emergenza
• Control panel: controls’ board with emergency
and stop buttons
• Tableau de commandes: tableau de contrôle avec
bouton d’arrêt d’urgence
• Panel de mandos: panel de mandos con pulsadores
de parada y de emergencia
• Schaltbrett: instrumentenbrett mit Notausschalter

2 • Tramoggia di carico: con alimentatore grizzly
• Loading hopper: with grizzly feeder
• Trémie de chargement: avec alimentateur Grizzly
• Tolva de carga: con alimentador Grizzly
• Trichter: mit Grizzly Speiser

1680

2040
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2000

Jaw crushing unit for inerts

3600

2

3

4

4 • Accessori a richiesta: nastro magnetico
• Optional: magnetic overband
• Options: Bande magnétique
• Opciones: overband magnético
• Zusatzausstattung: Überbandmagnet

2530
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ANNEX III. SOL·LICITUD D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:
o
o
o
o
o
o
o

PROJECTE LLICENCIA AMBIENTAL GETSIÓ RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
ANNEX PROJECTE LICENCIA AMBIENTAL RUNES
CIF DERRIALQ SL
DNI JOSÉ BULLÓN
REBUT AIGÜA
FORMULARI AMB DE LA SOL·LICITUD D0ABOCAMENT D’AIGÜES SANITARIES SIGNAT I SEGELLAT
PLANOLS ANNEX I

VILASECA CONSULTORS SLP – CONSULTORIA I SERVEIS D’ENGINYERIA GLOBAL
C/ Cardenal Casañas, 8 - 08754 - El Papiol (Barcelona) - tel: 937505040 – – web: www.vilasecaconsultors.com

12

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Número de l'anotació: 404, Data d'entrada: 27/01/2021 10:11:00

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Esmena_activitat_residus_construcciosignat
.pdf_27012021

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: E7DHY-0JDB8-G9YJ0
Data d'emissió: 21 de Juny de 2021 a les 9:09:30
Pàgina 17 de 17

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12666664 E7DHY-0JDB8-G9YJ0 5651799620530C9582F0E74B00827E032209706C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

REQUERIMENT DE LA PONÈNCIA METROPOLITANA D’AVALUACIÓ AMB. PER L’ACTIVITAT DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

CONCLUSIONS

Amb el present informe que es redacta a petició de DERRIALQ, SL, l’enginyer que el subscriu,
dona per finalitzada la redacció del mateix excepte error ocult o omissió.

Dr. Oriol Vilaseca
L’Enginyer Director
VILASECA CONSULTORS SLP

Sr. José Antonio Bullón Zorrilla
DERRIALQ, SL

El Papiol, 25 Gener de 2021
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