
Govern d'Andorra

 Butlletí genèric de declaració i certificació en matèria ambiental

1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms o raó social:

Adreça:

Núm. de telèfon/fax:

CP i població:

Representant legal:

Adreça del representant legal:

CP i població:

Núm.de telèfon/fax:

Adreça electrònica:

Adreça electrònica:

4. Dades de l'organisme de control en matèria ambiental

Nom de l'organisme de control:

Núm. de ressolució: Vigent fins al:

3. Dades de l'activitat

Nom comercial:

Adreça:

Activitat declarada:

Àmbit (1):

CP i població:

Activitat (1):

Sol·licitud d'obertura comercial

2. Motiu del butlletí

Sol·licitud de modificació d'activitat comercial

Autorització relativa a les aigües residualsLlicència d'activitat potencialment contaminant
de l'atmosfera
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5. Dades tècniques generals

Coordenades Lambert/AGA

Superfície total en m2 (1):

X: Y: Z:

Capacitat d'emmagatzematge en m3 (1):

Producció (1):

Matèries primeres i productes:

Data prevista d'inici de l'activitat:

Procedència, consums i usos de l'aigua:

6. Aigües

Medi receptor de l'abocament de les aigües residuals:

Punts/activitats on es generen les aigües residuals:

Xarxa de col·lectors generals Xarxa de col·lectors comunals Aigües superficials Sòl Altres

Coordenades Lambert/AGA del punt de l'abocament: Y: Z:X:

Descripció detallada i/o diagrama de flux:

 Data prevista de la finalització de les obres:



Fonts d'emissió (especifiqueu marca, núm. de sèrie i any de fabricació dels equipaments):

7. Aire

Emissió estimada, hores d'emissió/dia, dies d'emissió/any:

Especificació dels dispositius que canalitzaran les emissions (característiques i ubicació amb coordenades Lambert):

Compleix els requeriments per a les condicions d'evacuació de les emissions:

Tècniques de prevenció (3):

Sistemes de depuració (4):

Característiques qualitatives dels abocaments:

Característiques quantitatives dels abocaments:

Descripció de les instal·lacions de depuració (línia de tractament, capacitats de tractament, cabals de disseny mitjans i punta). Cal que
adjunteu els plànols corresponents (2):

En cas que hi hagi instal·lacions de depuració, indiqueu les freqüències de buidatge, de neteja o de manteniment de les instal·lacions, i el
nom de la persona responsable del manteniment i  del bon funcionament de les instal· lacions de depuració:

Sí



• Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985.
• Llei sobre la contaminació atmosfèrica i el soroll, del 30 de desembre de 1985.
• Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000.
• Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
• Decret publicat al BOPA, núm. 17, any 21, del 25 de febrer del 2009, d’aprovació del procediment simplificat d’autorització d’abocaments
d’aigües i d’obertura d’estacions depuradores d’aigües residuals en aplicació de la Llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica.
• Decret publicat al BOPA, núm. 17, any 21, del 25 de febrer del 2009, que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.
• Decret publicat al BOPA, núm. 17, any 21, del 25 de febrer del 2009, d’aprovació del Reglament de regulació dels organismes de control
en matèria ambiental, en aplicació de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
• Ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració, d'habitatges unifamiliars, d'habitatges plurifamiliars,
d'edificis de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos i d'instalacions agropecuàries. Publicat al
BOPA núm. 37, any 17 del 27 d'abril del 2005.

Legislació aplicable

(1) Definiu l’àmbit, l’activitat, la superfície total (conjunt de l’activitat) i / o la capacitat d’emmagatzematge i / o la producció, segons la llista
d’activitats del Decret d’aprovació del procediment simplificat d’autorització d’abocaments d’aigües i d’obertura d’estacions depuradores
d’aigües residuals, d'acord amb la Llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica, i del Decret que modifica el Reglament de control de
la contaminació atmosfèrica. (Exemple: Àmbit: tèxtils / Activitat: establiments dedicats al tint dels teixits, amb una superfície inferior o igual
a 200 m2/superfície: 150 m2 / Emmagatzematge: capacitat de l'emmagatzematge / Producció:anual o mensual.).
S'entén com a superfície total (conjunt de l'activitat): l'activitat, les zones d'emmagatzematge, els lavabos, les oficines, els aparcaments...
(2) Si escau, d’acord amb el Decret d’aprovació dels procediments d’autorització d’abocaments d’aigües i d’obertura d’estacions depuradores
d’aigües residuals.
(3) Manteniments, autocontrols, alçades addicionals de xemeneies...
(4) Sitemes de recuperació de partícules, filtres, sistemes de tractament...

Instruccions*

                                                                                                                                                               ,  titular o representant de l'activitat
empresarial o professional descrita anteriorment, per a la tramitació administrativa en matèria mediambiental en els àmbits de les aigües i de
l'aire, declaro que sobre les dades facilitades i els usos de l'activitat descrits són veraços.

8. Declaració

                                                                  ,                             d                                                  del
                        (lloc)                                                                                  (data)

Nom i cognoms del titular o representant legal de l'activitat

                                                                                                                                                               , representant de l'organisme de
control en matèria mediambiental, certifico, per a la tramitació administrativa en matèria mediambiental en els àmbits de les aigües i de l'aire,
que no he participat directament ni indirectament en la redacció, el seguiment, la revisió i la comprovació del projecte de l'activitat certificada
i que l'activitat declarada compleix la normativa mediambiental vigent.

9. Certificació

                                                                  ,                             d                                                  del
                        (lloc)                                                                                  (data)

Nom i cognoms del representant de l’organisme de control
Signatura                                                                                                                                            Segell de l’organisme de control

*Heu d'omplir obligatòriament tots els camps.


