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2.- Cap de Servei Autoritat Ambiental de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 26/02/2021
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3.- Director de Serveis Cicle de l'aigua de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 01/03/2021

DIRECCIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2142375 AI0KH-726OZ-5Z7MM CE72677C2D8C168E98A0154F46CD336689C9F6A3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13422308 DCCBB-QQU13-FKOXV 1AA26C5731CE1836EFD11C2B1471D7BE50773FCD) 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

13:22

AUTORITAT AMBIENTAL
Exp AMB: 900464/20 VV

INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓ FORMAL DE DOCUMENTACIÓ I
LA SUFICIÈNCIA I IDONEITAT DEL PROJECTE PRESENTAT PER
OBTENIR LLICENCIA AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT DERRIALQ, S.L.
DADES DE L’EMPRESA
Nom de l’empresa sol·licitant:

DERRIALQ, S.L.

NIF:

B62325634

Adreça de l’establiment:

Carrer Indústria, 58-60

Municipi de l’establiment:

El Papiol

Annex segons la Llei 20/2009 PCAA: Annex II, codi 10.7 – Instal·lacions per a la valorització
de residus no perillosos amb una capacitat de fins a
100.000 t/a.
Annex

II,

codi

10.8

–

Instal·lacions

per

l’emmagatzematge de residus no perillosos.
Activitat desenvolupada:

Establiment de gestió de residus, runes i altres residus
de la construcció.

Exp. Ajuntament

-

Estat llicència ambiental:

En tràmit d’atorgament.

Estat autorització abocament:

En tràmit d’atorgament.
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De conformitat amb l’establert a l’article 40 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció
i control ambiental de les activitats, la Ponència Metropolitana d’Avaluació Ambiental ha de
comprovar formalment la documentació presentada i s’ha de pronunciar sobre la suficiència i
idoneïtat del projecte bàsic i la resta de documentació presentada.
En data 29 de gener de 2020, l’Ajuntament del Papiol va traslladar a la PMAA, la
documentació tècnica presentada per l’activitat DERRIALQ, S.L., per obtenir l’informe de
suficiència i idoneïtat del projecte de llicència ambiental respecte l’activitat de gestió de
residus, runes i altres residus de la construcció, que es desenvoluparà al carrer Indústria, 5860 del municipi del Papiol.
En data 12 de febrer de 2020, la PMAA trasllada a l’Ajuntament un requeriment per tal que
es presenti documentació complementaria al projecte. En data 18 de febrer de 2021,
l’Ajuntament trasllada a la PMAA documentació complementaria.

ANÀLISI I VALORACIÓ
DERRIALQ, S.L., és una activitat que es dedicarà a la gestió de residus, runes i altres residus
de la construcció, concretament es tracta d’una instal·lació de separació de residus de la
construcció i desconstrucció.
El procés de recuperació de materials procedents de la construcció i demolició es pot
desglossar en dos etapes bàsiques; la separació primària dels materials a la rece pció dels
mateixos i, la posterior deposició o valorització mitjançant un gestor autoritzat. Quan arriben
les runes a la planta cal fer una primera classificació per tal de separar les runes que contenen
molts inerts com paper, cartró, plàstics i/o ferralla de les que tinguin una gran quantitat de
petris. Una vegada realitzat el triatge, són separades per valoritzar aquelles parts que es
pugui, mentre la resta caldrà portar-les fins a un abocador autoritzat.
L’activitat desenvoluparà les tasques sota cobert en una industrial tipus A que està distribuïda
en dues plantes (planta baixa i planta altell), ubicada al carrer Indústria 58-60 del municipi del
Papiol. L’edificació té una superfície construïda de 1.232,00 m2, les tasques desenvolupades
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a la planta baixa seran les corresponents al triatge, recepció, aparcament maquinària,
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2142375 AI0KH-726OZ-5Z7MM CE72677C2D8C168E98A0154F46CD336689C9F6A3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13422308 DCCBB-QQU13-FKOXV 1AA26C5731CE1836EFD11C2B1471D7BE50773FCD) 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

13:22

vestuaris emmagatzematge i magatzem, i a la planta altell seran les tasques d’oficines.

La documentació aportada és:


El projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental per la instal·lació d’un establiment
de gestió de residus, runes i altres residus de la construcció, DERRIALQ, S.L. i
realitzat per l’enginyer tècnic industrial, el Sr. Oriol Vilaseca i Vidal col·legiat número
18.836.



Sol·licitud d’autorització d’abocaments d’aigües residuals de l’activitat DERRIALQ.

Es verifica formalment la documentació presentada, la qual és correcta i es desprèn que la
documentació aportada és suficient per tal d’informar en els vectors ambientals que la PMAA
és competent.

CONCLUSIONS
Tenint en compte l’exposat, s’emet informe de suficiència i idoneïtat en els vectors sobre
els quals ha d’emetre informe ambiental integrat la PMAA, en el cas que l’Ajuntament del
Papiol així ho sol·liciti, un cop finalitzada la informació pública i veïnal segons estableix la Llei
20/2009, de 4 de desembre.
L’Ajuntament haurà de traslladar a la PMAA, el certificat d’informació pública i veïnal.
El present informe s’emet sense perjudici de la resta d’informes preceptius d’altres òrgans
competents sol·licitats al requeriment.
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