
Obertura/modificació de comerç o indústria
Medi Ambient

Requisits del Departament de Medi Ambient per a les activitats següents:

HOTELS

Documentació tècnica que s’ha de presentar:
• Si l’hotel disposa d’un menjador de més de 100 m2, butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la restauració
degudament omplert per un organisme de control en matèria ambiental autoritzat (núm. de document : T173).
• Si l’hotel disposa d’un menjador de menys de 100 m2, declaració jurada o de promesa relativa a la superfície del menjador dels snack-
bar/ restaurant (núm. de document: S1 T001)

SNACK-BAR/RESTAURANT

Documentació tècnica que s’ha de presentar:
• Si l'snack-bar/restaurant disposa d'un menjador de més de 100 m2, butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector
de la restauració degudament omplert per un organisme de control en matèria ambiental autoritzat (núm. de document: T173).
• Si l'snack-bar/restaurant disposa d’un menjador de menys de 100 m2, declaració jurada o de promesa relativa a la superfície del menjador
dels snack-bar/restaurant (núm. de document: S1 T001)

 ACTIVITATS INDUSTRIALS

Es classifica l’activitat en categoria A o D segons l’annex I del Decret que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica,
i segons l’annex A 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 de la llei 31/2008 de mesures de reactivació econòmica.

Documentació tècnica que s’ha de presentar:

A. Per a les activitats incloses en la categoria A:

• Sol·licitud genèrica demanant la llicència d’activitat potencialment contaminant, acompanyada d’un projecte tècnic segons l’annex VI
del Decret que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, i el certificat corresponent, que estableix la conformitat
de l’execució dels treballs i de les instal·lacions amb relació al projecte tècnic.
• Sol·licitud d’autorització relativa a les aigües residuals (núm. de document: T171), acompanyada d’un projecte tècnic segons l’annex B
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 el certificat corresponent final d’obra, que dóna fe que els
treballs realitzats són conformes al projecte.
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T-169) si escau, vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169)
• Llistat informatiu sobre residus generats per l’empresa (núm. de document:T-170)

B. Per a les activitats incloses en la categoria D:

• Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental degudament omplert per un organisme de control en matèria ambiental autoritzat.
(núm. de document:T172)
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169). Vegeu fitxa tècnica informativa (núm.
de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LA CONSTRUCCIÓ

FUSTERIA

Documentació tècnica que s’ha de presentar:

A. Establiments de superfície total superior a 500 m2, que es dediquin a la impregnació i/o al tractament de la fusta
(categoria A)

• Sol·licitud genèrica demanant la llicència d’activitat potencialment contaminant, acompanyada d’un projecte tècnic segons l’annex VI
del Decret que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.
• Un cop finalitzada l'obra corresponent, certificat que estableix la conformitat de l’execució dels treballs i de les instal·lacions amb relació
al projecte tècnic.
• Sol·licitud d’autorització relativa a les aigües residuals (núm. de document: T171), acompanyada d’un projecte tècnic segons l’annex B
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 el certificat final d’obra corresponent, que dóna fe que els
treballs realitzats són conformes al projecte.
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169). Vegeu fitxa tècnica informativa (núm.
de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).
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B. Establiments de superfície total inferior o igual a 500 m2 que es dediquin a la impregnació i/o al tractament de la fusta
( categoria D)

• Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la indústria de la fusta, del suro i dels mobles degudament
omplert per un organisme de control en matèria ambiental autoritzat (núm. de document: T172).
• Sol·licitud d’inscripció al registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169). Vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).

C. Fusteries, indústries de serrada i especejament de la fusta i el suro, i fabricació de taulons aglomerats i de fibres, sense impregnació
o tractament de la fusta

• Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la indústria de la fusta, del suro i dels mobles degudament
omplert per un organisme de control en matèria ambiental autoritzat (núm. de document: T172).
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169). Vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).

PINTURA

Documentació tècnica que s’ha de presentar:

A. Establiments amb la quantitat emmagatzemada al taller dels quals sigui superior a 1.000 litres (categoria A)

• Sol·licitud genèrica demanant la llicència d’activitat potencialment contaminant, acompanyada d’un projecte tècnic segons l’annex
VI del Decret que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.
 • Un cop finalitzada l'ora, el certificat corresponent, que estableix la conformitat de l’execució dels treballs i de les instal·lacions
amb relació al projecte tècnic.
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169). Vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).

B. Establiments amb la quantitat emmagatzemada al taller dels quals sigui d'entre 100 i 1.000 litres (categoria D)

• Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental degudament omplert per un organisme de control en matèria ambiental
autoritzat (núm. de document: T-172).
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169). Vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).

PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS

A. Fabricació, mecanització, tall i/o forja de materials metàl·lics, amb una superfície superior a 500 m2.

Documentació tècnica que s’ha de presentar:
• Sol·licitud genèrica demanant la llicència d’activitat potencialment contaminant, acompanyada d’un projecte tècnic segons l’annex
VI del Decret que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, i el corresponent certificat, que estableix la
conformitat de l’execució dels treballs i de les instal·lacions en relació al projecte tècnic.
• Sol·licitud d’autorització relativa a les aigües residuals (núm. de document: T171), acompanyada d’un projecte tècnic segons
l’annex B del Decret 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, i el corresponent certificat
final d’obra, que dona fe que els treballs realitzats són conformes al projecte.

RAM DE L’AUTOMÒBIL

PLANXISTERIA I PINTURA

Documentació tècnica que s’ha de presentar

A. Establiments de superfície total superior a 200 m2 que generen aigües residuals industrials (categoria A)
• Sol·licitud genèrica demanant la llicència d’activitat potencialment contaminant, acompanyada d’un projecte tècnic segons l’annex
VI del Decret que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, i el certificat corresponent, que estableix la
conformitat de l’execució dels treballs i de les instal·lacions amb relació al projecte tècnic.
• Sol·licitud d’autorització relativa a les aigües residuals (núm. de document: T171), acompanyada d’un projecte tècnic segons
l’annex B 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 el certificat final d’obra
corresponent, que dóna fe que els treballs realitzats són conformes al projecte.
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169) Vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).
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 RAM DE L’AUTOMÒBIL

PLANXISTERIA I PINTURA

Documentació tècnica que s’ha de presentar

A. Establiments de superfície total superior a 200 m2 que generen aigües residuals industrials (categoria A)

• Sol·licitud genèrica demanant la llicència d’activitat potencialment contaminant, acompanyada d’un projecte tècnic segons l’annex
VI del Decret que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, i el certificat corresponent, que estableix la
conformitat de l’execució dels treballs i de les instal·lacions amb relació al projecte tècnic.
• Sol·licitud d’autorització relativa a les aigües residuals (núm. de document: T171), acompanyada d’un projecte tècnic segons
l’annex B 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 el certificat final d’obra
corresponent, que dóna fe que els treballs realitzats són conformes al projecte.
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169) Vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).
.
Establiments de superfície total superior a 200 m2 que no generen aigües residuals industrials ( categoria D)

• Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector sector del ram de l'automòbil degudament omplert per un
organisme de control en matèria ambiental autoritzat (núm. de document: T174).
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos. Vegeu fitxa tècnica informativa (núm. de document:
FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).

C. Establiments de superfície total inferior a 200 m2 (categoria D)

• Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector dels tallers mecànics o de reparació d’automòbil degudament
omplert per un organisme de control en matèria ambiental autoritzat (núm. de document: T172).
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos. Vegeu fitxa tècnica informativa (núm. de document:
FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: núm. de document: T170).

MECÀNICA I ELECTRICITAT

Documentació tècnica que s’ha de presentar:

A. Establiments tallers mecànics i de reparació, de superfície total superior a 200 m2 i que generen aigües residuals industrials
 (categoria A)

• Sol·licitud d’autorització relativa a les aigües residuals (núm. de document: T171), acompanyada d’un projecte tècnic segons
l’annex B 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 el certificat corresponentfinal
d’obra, que dóna fe que els treballs realitzats són conformes al projecte.
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169). Vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).

B.  Establiments tallers mecànics i de reparació, de superfície total inferior a 200 m2, i establiments de superfície superior als
200 m2, que no generen aigües residuals industrials (categoria D).

• Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector del ram de l'automòbil degudament omplert per un organisme
de control en matèria ambiental autoritzat (núm. de document: T174).
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169). Vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).

RENTAT DE VEHICLES

Documentació tècnica que s’ha de presentar:
• Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector del ram de l'automòbil degudament omplert per un organisme
de control en matèria ambiental autoritzat (núm. de document: T174).
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos (núm. de document: T169). Vegeu fitxa tècnica informativa
(núm. de document: FT169).
• Llista informativa sobre residus generats per l’empresa (núm. de document: T170).
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Fitxa tècnica informativa núm. FT169
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Activitats que requereixen fer sol·lcituds relatives a residus
Productors de residus perillosos

1. Procediment per donar-se d’alta al Registre de Productors de Residus Perillosos

- Presentar la sol·licitud T169 degudament omplerta. A l’apartat d’identificació de residus cal descriure tots els residus perillosos
generats per l’activitat segons el codi del Catàleg nacional de residus.
- Presentar el document “Llista informativa sobre els residus generats per l’empresa” (T170). En aquest document s’han d’identificar
tots els residus no perillosos generats per l’activitat segons el codi del Catàleg nacional de residus.
- Adjuntar la documentació següent:

• La memòria de l’activitat productora de residus perillosos on s’ha de detallar:
• Descripció que expliqui en què consisteix l’activitat
• Els processos generadors de residus perillosos
• Les quantitats anuals produïdes de cadascun dels residus
• La composició i les característiques fisicoquímiques dels residus generats
• La memòria ha de ser signada pel titular de l’activitat i, si escau, pel tècnic que elabori la memòria
• El plànol de les instal·lacions on s’ubiqui l’emmagatzematge de cada residu.
• La descripció de la zona d’emmagatzematge i dels sistemes d’emmagatzematge utilitzats per cada residu produït (tipus de
contenidors, volums dels contenidors, volums de les cubetes de retenció, etc.). Es poden adjuntar fotografies per reforçar la
descripció escrita.
• La destinació prevista per a cada categoria de residu.
• En el cas d’efectuar el transport dels residus, cal respectar les condicions definides a l’article 15 del mateix reglament.
• Tot emmagatzematge de residus líquids perillosos ha de disposar d’una cubeta de retenció o d’un contenidor/tanc amb doble
paret amb sistema de detecció de fuites, per evitar vessaments accidentals.
• Qualsevol recipient o contenidor que contingui residus perillosos ha d’estar etiquetat en català, de forma clara, llegible i indeleble.
Les dades que han de constar a l’etiqueta són:
• El codi del residu segons el Catàleg nacional de residus
• El nom, l’adreça i el telèfon del productor de residus.
• El número de seguiment que ha de proporcionar el gestor a qui donem els residus.
• La data d’envasament en el cas que es tanqui el recipient on s’hi dipositen el residus.
• La naturalesa del risc que presenten mitjançant els pictogrames de risc de l’annex del mateix Reglament.

2. Documentació obligatòria que han de lliurar els productors de residus perillosos cada any

- Tots el productors de residus perillosos han de trametre anualment en format paper la declaració de residus perillosos, signada
i segellada per la persona responsable dels residus perillosos.



Fitxa tècnica informativa núm. FT268
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Activitats que requereixen fer sol·licituds relatives a residus
Gestors privats de residus

1. Procediment per donar-se d’alta com a gestor en la categoria de transportista de residus

- Presentar la sol·licitud T-268 i marcar la casella de transportista de residus.
- Adjuntar la documentació següent:

• Relació de residus que es vol transportar, codificats segons el que estipula el  Catàleg nacional de residus.
• Informe per justificar els mitjans humans i materials que s’utilitzaran durant el transport de residus.
• Protocol d’actuació en cas de sinistre o accident.
• Relació de vehicles utilitzats. En cas que el residu per al qual es demana l’autorització de transport sigui considerat mercaderia
perillosa per l’ADR, cal presentar el certificat d’aprovació ADR del vehicle.
• En cas que es transportin residus considerats mercaderia perillosa segons la normativa ADR, cal presentar el document acreditatiu
que el gestor disposa d’un conseller de seguretat habilitat.
• Certificat de l’assegurança de responsabilitat civil on figurin els requeriments demanats a l’article 29 del Reglament de gestors
privats de residus i els imports pertinents. A més, cal afegir-hi el darrer rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
• En cas que sol·liciti l’alta d’un remolc, cal presentar la fiança bancària. Si sol·licita l’ampliació de la llista de residus autoritzats
no cal presentar cap fiança bancària.
• La documentació presentada ha de ser signada pel titular de l’activitat i, si escau, pel tècnic que elabori la memòria.

2. Procediment per donar-se d’alta com a gestor en la categoria d’entitat d’emmagatzematge

- Presentar la sol·licitud T-268 i marcar la casella d’entitat d’emmagatzematge de residus.
- Adjuntar la documentació següent:

• Relació de residus que es vol emmagatzemar, codificats segons el que estipula el  Catàleg nacional de residus.
• Informe per justificar els mitjans humans i materials que s’utilitzaran per emmagatzemar els residus. En particular, l’informe ha
de justificar la idoneïtat dels recipients i dels contenidors utilitzats mitjançant els certificats o les homologacions corresponents.
• Plànol del magatzem que indiqui clarament les zones específiques per a cada tipus de residus que es vol emmagatzemar.
• Protocol d’actuació en cas de sinistre o d’accident.
• Informe sobre els manteniments regulars i excepcionals als quals està sotmès el magatzem.
• En cas que s’emmagatzemin residus considerats com mercaderia  perillosa segons la normativa ADR, cal presentar el document
acreditatiu que el gestor disposa d’un conseller de seguretat habilitat.
• Certificat de l’assegurança de responsabilitat civil on figurin els requeriments demanats a l’article 29 del Reglament de gestors
privats de residus i els imports pertinents. A més, cal afegir-hi el darrer rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
• Fiança bancària.
• La documentació presentada ha de ser signada pel titular de l’activitat i, si escau, pel tècnic que elabori la memòria.

- A més, els magatzems destinats a contenir residus han de complir les prescripcions tècniques següents:

• La zona d’emmagatzematge ha de garantir que no contamina l’aire, el sòl, el subsòl, les aigües, i que no produeix contaminació
acústica.
• La zona d’emmagatzematge no ha de produir cap impacte visual. S'ha d’integrar a l’entorn on està situada.
• La instal·lació ha de garantir totes les mesures de seguretat dels treballadors i de l’entorn.
• Els residus han d’estar emmagatzemats segons la seva naturalesa i perillositat.
• No poden estar emmagatzemats al mateix magatzem residus incompatibles entre ells.

3. Procediment per donar-se d’alta com a gestor en la categoria d’entitat de tractament

- Presentar la sol·licitud T-268 i marcar la casella d’entitat de tractament de residus.
- Adjuntar la documentació següent:

• Relació de residus que tracten, codificats segons el que estipula el  Catàleg nacional de residus.
• Autorització de posada en funcionament lliurada pel Govern, d'acord amb l’article 23 de la Llei 25/2004 de residus, del 14 de
desembre, amb previ informe tècnic favorable i vinculant del ministeri encarregat del medi ambient.
• Certificat de l’assegurança de responsabilitat civil on figurin els requeriments demanats a l’article 29 del Reglament de gestors
privats de residus i els imports pertinents. A més, cal afegir-hi el darrer rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
• Fiança bancària.



4. Documentació obligatòria que han de lliurar els gestors privats de residus cada any

 - Qualsevol gestor privat de residus (transportista, entitat d’emmagatzematge o entitat de tractament) ha de trametre semestralment
un balanç d’entrades i sortides de cadascun dels residus gestionats. El balanç semestral s'ha de trametre informàticament i el balanç
s'ha de lliurar en suport informàtic i en paper. Cal que el balanç anual estigui signat pel titular de l’activitat.
- Si un gestor privat està autoritzat per a més d’una categoria, cal que trameti un balanç per a cada categoria autoritzada.


