Llei 3/1998, de l’IIAA
Document orientatiu

DOCUMENT ORIENTATIU PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
DE LA LLICENCIA AMBIENTAL DE LA MINI-DEIXALLERIA DE LA
XARXA DE MINI-DEIXALLERIES DE L’ALT EMPORDÀ
(Llei 3/1998 de l’intervenció integral de l’administració ambiental)

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
La mini-deixalleria es classifica com una activitat de Gestió de residus 10.2: Instal·lació
d’emmagatzematge de residus perillosos fins a una capacitat de 30 tones i 10.7:
Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos.. Per tant, és a l’annex II.1 i
requereix una llicència ambiental.
Les deixalleries de tipus bàsic, com les de la xarxa de mini-deixalleies,
independentment de la seva capacitat són annex II.2 i requereixen la llicència
ambiental informada per la Comissió Tècnica del Consell Comarcal.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER A LA SOL·LICITUD DE LA
LLICÈNCIA AMBIENTAL
•
•

Projecte bàsic (tal i com s’exposa a l’apartat següent)
Certificat de compatibilitat urbanística

DADES QUE HA DE TENIR EL PROJECTE BÀSIC
Dades generals
1. Dades de l'empresa
a) NIF, nom fiscal i anagrama, si escau.
b) Adreça completa.
c) Representant legal.
2. Dades de la instal·lació o establiment
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a) Nom, adreça completa i Classificació catalana d'activitats econòmiques
(Decret 97/1995).
b) Informació gràfica, que comprèn:
Plànol de l'emplaçament del centre o establiment expressat en
coordenades UTM, i delimitació de l'espai que ocupen les
instal·lacions sobre cartografia 1:5000, amb quadrícula UTM
incorporada. En el mateix plànol, s'han de grafiar les
infrastructures i els equipaments existents en el polígon o la
zona on s'emplaça l'activitat i que tinguin incidència sobre la
seva avaluació ambiental.
Plànol a escala 1:1000, que expressi la situació relativa als
edificis o les activitats confrontants. Aquest plànol no és
exigible a les activitats ramaderes.
Plànol detallat de les instal·lacions, planta i secció, a escala
adequada, normalment entre 1:100 i 1:200.
c) Classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal·lació, segons el
planejament urbanístic vigent.
d) En el cas que la instal·lació o l'establiment es projecti sobre una
edificació existent, s'ha de detallar en plànol a escala adequada,
normalment entre 1:50 i 1:100.
e) Característiques del sòl i del subsòl que ocupen les instal·lacions.
3. Dades de l'activitat
a) Classificació de l'activitat o les activitats que es projecten d'exercir en el
centre o establiment, segons els annexos del Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998.
b) Breu descripció de l'activitat o activitats projectades.
c) Calendari previst d'execució del projecte i de la data d'inici de l'activitat.
4. Dades d'energia
a)
b)
c)
d)

Tipus d'energia i procedència.
Potència nominal.
Consum anual.
Instal·lacions i, si escau, tipus i capacitat d'emmagatzematge.

5. Dades sobre el medi potencialment afectat
(totes aquells punts en els que no afecti el medi, caldrà posar-ho expressament)
a) Delimitació de l'espai físic (àmbit territorial) afectable per a tots i
cadascun dels focus emissors de contaminació i la qualificació
urbanística d'aquests espais.
b) Qualitat de l'aire i capacitat i vulnerabilitat del territori dins de l'espai
físic afectable, referit a les matèries o substàncies emissibles.
c) Qualitat de les aigües afectades per l'abocament d'aigües residuals.
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Detall de cada focus de generació d’aigües residuals i el procés que les
genera. Caracterització del cabal (en l/dia i m3/any) i sistema de recollida
i evacuació. Especificació del medi receptor.
d) Dades sobre l’emissió de sorolls i vibracions
Ubicació dels focus i breu descripció del procés que els genera
Nivells estimats d’immisió a l’exterior i relació amb els valors
6. Documentació sobre incendis
a) Informació gràfica: situació relativa de la instal·lació, superficie,
supoerficie edificada, accessibilitat, presència d’hidrant...
b) Informació descriptiva: Càrrega de foc ponderada a cada sector d’incendi
(MJ/m2), abastament d’aigua contra incendis (hidrant i alimentació),
instal·lació d’enllumenat d’emergència, distància d’una llera de riu,
terreny forestal o empresa afectada pel Reial decret 886/1988.

Dades específiques del projecte per a activitats de gestió de residus
Les activitats de gestió de residus sotmeses al règim d'autorització o de llicència
ambiental han de completar les dades generals del projecte amb les específiques que
s'estableixen a continuació:
7. Dades sobre residus que s'han de gestionar i matèries primeres
a) Característiques dels residus i de les matèries primeres.
Caracterització, tipologia segons el Catàleg europeu de residus
b) Capacitat de tractament.
És important indicar la capacitat de tractament anual prevista i la
capacitat d’emmagatzematge (d’aquesta quantitat en depèn una fiança).
c) Sistema de recepció, de subministrament, i d'emmagatzematge, i
característiques principals de les seves instal·lacions.
d) Tipus d'anàlisi a la recepció dels residus i llista d'equips amb els quals es
realitza.
8. Dades sobre processos
a) Breu descripció, amb el diagrama corresponent, incloent-hi el de blocs i
de fluxos, si escau, i identificació dels equips i les instal·lacions que
generen emissions.
b) Balanç de matèria.
c) Temps de funcionament (d/any i h/dia).
9. Dades sobre productes obtinguts (en el cas que es faci algun tractament de
valorització a més a més de l’emmagatzematge)
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a) Característiques.
b) Producció anual.
c) Sistema d'emmagatzematge i d'expedició, i característiques de les seves
instal·lacions.
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