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Representant
Nom i cognoms

En qualitat de

NIF/NIE

ORIOL VILASECA I VIDAL

Enginyer redactor del projecte

46780049G

Dades socials
Nom de l'empresa

NIF

DERRIALQ

B62325634

Domicili social

Municipi

Codi postal

RIERA D'EN NOFRE 12, 3º

SANT JOAN DESPÍ

08970

Domicili de l'establiment

Municipi

Codi postal

Carrer Industria, 58 - 60

EL PAPIOL

08754

Dades de l'establiment

Exposo
Primer: Que adjunto el qüestionari i la documentació requerida
Segon: Que declaro la veracitat de les dades aportades a la sol·licitud esmentada
Tercer: Que la mateixa informació continguda en el present qüestionari i la documentació requerida ja ha estat
introduïda al formulari de la pàgina web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Quart: Accepto rebre notificacions electròniques en l'adreça electrònica i telèfon mòbil indicats a l'apartat
'Representant' i accepto les condicions d'utilització del servei de notificacions electròniques
Cinquè: Accepto les condicions per a la incorporació de les meves dades en un fitxer propietat de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (LOPD)
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran
incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant un escrit a l'Àrea Metropolitana de Barcelona a l'adreça C/ 62, núm. 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona

Sol·licito
Sol·licito autorització d'abocament d'aigües exclusivament sanitàries
Activitat de nova implantació

Tipus de permís

Sí

Nova sol·licitud

Signatura
Signatura de la persona representant

Localitat

El Papiol
Data

22-Gen-21
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DADES GENERALS
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Representant
Nom i cognoms

En qualitat de

NIF/NIE

ORIOL VILASECA I VIDAL

Enginyer redactor del projecte

46780049G

Domicili professional

Municipi

Codi postal

C/ Cardenal Casañas, 8

El Papiol

08754

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

ovilaseca@gmail.com

630012001

Dades socials
Nom de l'empresa

NIF

DERRIALQ

B62325634

Domicili social

Municipi

Codi postal

RIERA D'EN NOFRE 12, 3º

SANT JOAN DESPÍ

08970

Adreça electrònica

Telèfon

ovilaseca@gmail.com

609316147

Fax

Dades de l'establiment
Domicili de l'establiment

Municipi

Codi postal

Carrer Industria, 58 - 60

EL PAPIOL

08754

Adreça electrònica

Telèfon

ovilaseca@gmail.com

609316147

Fax

Coordenades geogràfiques (graus decimals)

Longitud: 2,01184091
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DADES DE L'ACTIVITAT
Activitat
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CCAE-09 principal

3831·Activitats de classificació i separació de materials
CCAE-09 addicionals

Classificació segons Llei 20/2009

II.10.7 - Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 tones per
any
Descripció breu de l'activitat

Establiment de gestió de residus, runes i altres residus de la construcció
Inici activitat

Dies producció a l'any

Núm. d'empleats

Superfície total edificada (m²)

Potència elèctrica instal·lada (kW)

01-Feb-21

300

2

1.099,5

30

Horari habitual
De

A

Des de

Fins a

Volum de producció

Dilluns
Dissabte

Divendres
Dissabte

07:00
07:00

19:00
14:00

Sense producció
Sense producció

Períodes amb producció excepcional

Cap
Es declara un volum de producció segons l'horari habitual per als períodes no indicats
Observacions

L'activitat no es una empresa productora, es una empresa de valorització de residus de la construcció

Procés industrial
Descripció del procés productiu o de l'activitat desenvolupada

L'activitat es una planta de valorització de residus de la construcció, amb una zona de lavabos i dutxes, aquest
seran els únics punts generadors d'aigües residuals, es important mencionar que, tota l'activitat se desenvolupa
dins de la nau industrial existent, inclòs l'acopi de runa. Els acopis en cap moment estan exposats a la pluja, així
evitem que el aigua de pluja pugui contaminar-se i terminar a la xarxa de sanejament. Dins de la nau hi ha 3
aspersors que es faran servir al descarregar o al carregar els camions per reduir la generació de pols, només
s'humitejarà la runa, sense mullar-los.

Indicador de productivitat quantitatiu
Producte

Valorització de residus de construcció
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PRIMERES MATÈRIES, PRODUCTES I RESIDUS
Primeres matèries i auxiliars consumides
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Producte

Quantitat Unitats

GASOIL

5.000 l/any

Productes obtinguts o emmagatzemats
Producte

Quantitat Unitats

ARIDS DE DIFERENT GRANDARIA
TERRES
VIDRE
PLÀSTIC
FUSTA
METALL

19.500
16.000
200
700
1.900
3.200

t/any
t/any
t/any
t/any
t/any
t/any

Residus generats d'acord a la Llista Europea de Residus
Codi

Residu

200301
MESCLES DE RESIDUS MUNICIPALS
Gestió A gestor autoritzat
200101
PAPER I CARTRÓ
Gestió A gestor autoritzat
080318
TONERS
Gestió A gestor autoritzat
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DADES RESPECTE DE L'ABASTAMENT I ÚS DE L'AIGUA
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Abastament de l'aigua
Consum d'aigua (m³/any)

Consum d'aigua (m³/dia)

Nombre de comptadors

15

0,05

1

Pous propis

0

0

0

Altres: 0

0

0

0

Servei públic (xarxa)

15

Total
Entitat subministradora

AIGÜES DE BARCELONA
Productes utilitzats en el tractament d'aigua d'entrada

Cap

Ús i pretractament de l'aigua
Ús de l'aigua

Origen

Cabal ús (m³/any)

Dies ús/any

Sanitari

Xarxa

15

300

Tractaments previs

Estimació dels cabals

Cabal ús (m³/dia)

Cabal abocat (m³/dia)

Cap

Estimat

0,05

0,05

Descripció breu de l'ús de l'aigua

Cabal ús màx. (m³/h)

Lavabos i dutxes

0,01

Es declaren com a zero els cabals dels usos no especificats
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DADES RESPECTE DE L'ABOCAMENT DE L'AIGUA
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Definició d'efluents generats
Ús de l'aigua del qual procedeix

Receptor de l'abocament

Cabal abocat (m³/any)

Sanitari

Clavegueram

15

Ubicació

Te arqueta

Cabal abocat (m³/dia)

Pati

Sí

0,05

Sistemes de depuració

Dies ús/any

Cabal abocat màx. (m³/h)

CAP

300

0,01

Coordenades geogràfiques

Longitud: 2,01166067
Cabals totals abocats màx.

Latitud: 41,42836031
15 m³/any, 0,05 m³/dia, 0,01 m³/h

Es declaren com a zero els cabals dels usos no especificats

Processos i operacions causants dels abocaments
Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments

L'activitat es una planta de valorització de residus de la construcció, amb una zona de lavabos i dutxes, aquest
seran els únics punts generadors d'aigües residuals, es important mencionar que, tota l'activitat se desenvolupa
dins de la nau industrial existent, inclòs l'acopi de runa. Els acopis en cap moment estan exposats a la pluja, així
evitem que el aigua de pluja pugui contaminar-se i terminar a la xarxa de sanejament. Dins de la nau hi ha 3
aspersors que es faran servir al descarregar o al carregar els camions per reduir la generació de pols, només
s'humitejarà la runa, sense mullar-los.

Tractaments previs a l'abocament
Descripció dels sistemes de pretractament i d'eliminació dels fangs

Cap
Tipus de tractament de fangs

No disposa
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MESURES DE SEGURETAT
Descripció dels dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d'emmagatzematge de primeres matèries o

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12666668 0BZDB-WXJ24-YNIYF 0611525157B25D78E821C2812620C5D4308AA9F3) 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

productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram

El gasoil, s'emmagatzema en un dipòsit homologat per a tal fi, els quals estan preparats per evitar qualsevol tipus
de fuita o vessament, el diposito estarà situat dins de la nau existent.
Descripció dels dispositius de seguretat adoptats respecte al pretractament o tractament

no hi ha un pretractament de les aigües, ja que les aigües que s'abocan a la xarxa són aigües procedents de
sanitaris i pluja i no estan contaminades.

ALTRES PERMISOS I ACREDITACIONS QUE DISPOSI L'ESTABLIMENT
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA
Fotocòpia del document d'identitat del representant

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12666668 0BZDB-WXJ24-YNIYF 0611525157B25D78E821C2812620C5D4308AA9F3) 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

Fotocòpia del NIF de l'empresa titular

Projecte tècnic de legalització i antecedents
Projecte tècnic de legalització (noves activitats) o memòria descriptiva de les instal·lacions en el cas de les
activitats ja implantades
S'haurà de presentar per duplicat en format digital

Memòria tècnica de les instal·lacions de pretractament o tractament (si en disposen); diagrama del sistema de
tractament
Diagrama de balanç d'aigua de l'establiment
Descripció del procés industrial; diagrama de flux
Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l'any i els dies de durada
Mesures de seguretat en quant l'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids
susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament

Plànols a escala adequada per a la seva interpretació
Plànol a escala de situació de l'establiment
Situació general de l'establiment a escala 1:5000; detall de l'establiment a escala 1:1000

Plànol de la xarxa interior de sanejament
Diferenciant la tipologia de les aigües abocades, amb la ubicació i croquis de les arquetes, dispositius de seguretat, les instal·lacions de pretractament i
tractament de les aigües residuals i punts de connexió al sistema de sanejament; plànol a escala de la planta i alçat del sistema de depuració a escala 1:100

Terrenys
En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s'haurà d'acompanyar
l'autorització expressa del propietari dels esmentats terrenys

Pla d'emergència
El pla d'emergència de l'empresa d'acord amb la legislació sectorial aplicable, per aquelles empreses que sigui
obligat

Residus
Fotocòpia de l'última declaració anual i/o documentació acreditativa de la gestió
En el cas d'activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l'última declaració anual, la fitxa d'acceptació i l'últim full de seguiment de cada residu generat
i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats

Documentació acreditativa que s'ha iniciat el tràmit corresponent
En el cas d'activitats que encara no s'hagin implantat, s'haurà d'aportar documentació acreditativa que s'ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus
generats i de la seva evacuació
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Fotocòpia de l'última factura de l'aigua
Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades
Obligatòriament, l'empresa haurà d'aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12666668 0BZDB-WXJ24-YNIYF 0611525157B25D78E821C2812620C5D4308AA9F3) 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

notificats incompliments per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dels seus abocaments

L'empresa haurà d'aportar documentació acreditativa, en cas d'haver realitzar un canvi de titularitat

Informació complementària
Qualsevol altra informació que es consideri necessària per a la tramitació de l'expedient
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