TRÀMITS PER OBTENIR EL PERMÍS AMBIENTAL D’UNA ACTIVITAT DE
DESBALLESTAMENT D’EMBARCACIONS
D’EMBARCACIONS D’ESBARJO A CATALUNYA
Per tal d’autoritzar una empresa per a l’activitat
activitat de desballestament d’embarcacions
d’esbarjo a Catalunya, caldria fer els següents passos:
1. Classificar l’activitat segons els annexos (I o II) i apartats que preveu la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
-

si és annex I, caldrà presentar la documentació corresponent mitjançant
l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) del portat web de la Generalitat de
Catalunya.
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos, amb
una capacitat superior
su
a 100.000 tones per any.
(Serien
Serien aquells casos d’instal·lacions noves o que vulguin
vu
ampliar la seva
activitat)

-

Si és annex II,caldrà
II,
presentar la documentació corresponent a
l’Ajuntament on vulgui desenvolupar la seva activitat.
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb
una capacitat de fins a 100.000 tones per any.
any
(Serien
erien aquells casos d’instal•lacions noves o que vulguin ampliar la seva
activitat).

10.8. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus no perillosos
(en aquest cas no ha de fer cap operació sobre la embarcació, només tenir-la
a l’espera que un altre gestor li vingui a buscar).

2. La documentació a presentar és la següent:
•

Si es tracta d’una activitat de l’Annex I (art. 17 de la Llei
Ll 20/2009 de4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats):
activitats
Sol·licitud de l’interessat
Informe compatibilitat urbanística
Projecte bàsic d’activitat incloent plànols
Estudi d’impacte Ambiental (segons Llei
L 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental)
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Documentació accidents greus (si escau)
Models d’abocament (si escau)
Designació del personal tècnic responsable
Declaració de les dades confidencials
•

Si es tracta d’una activitat de l’Annex II (art. 39 de la Lle
lei 20/2009 de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats):
activitats
Sol·licitud de l’interessat
Informe compatibilitat urbanística
Projecte bàsic d’activitat incloent plànols
Estudi d’impacte Ambiental (si escau).
Documentació accidents greus (si escau)
Models d’abocament (si escau)
Designació del personal tècnic responsable
Declaració de les dades confidencials
Memòria de prevenció d’incendis
L’ajuntament haurà de demanar informe preceptiu i vinculant sobre la matèria
de residus a l’Agència de Residus de Catalunya

Un cop es disposa de la resolució d’autorització/llicència ambiental, s’ha de donar
compliment a una sèrie de requisits administratius que es defineixen en el permís
ambiental
iental (llicència o autorització ), entre els quals es destaca la disposició d’una
pòlissa de responsabilitat civil que inclogui els danys accidentals al medi ambient, i
una fiança que cal dipositar a la Caixa General de Dipòsits de Catalunya, que es
determina
mina en funció de la tipologia i quantitats de residus pendents de tractar.
Amb aquests requisits administratius, i un cop les obres de construcció de les
instal·lacions estan finalitzades, es pot començar a funcionar en règim de posada en
marxa, que finalitza
litza quan s’ha fet una inspecció per una entitat col·laboradora de
l’administració de la planta, i es comprova que les instal·lacions s’ajusten al projecte
aprovat i a les condicions recollides en el permís ambiental.
Aquesta inspecció final s’aporta a l’Agència de Residus de Catalunya, que tramita la
inscripció definitiva de l’activitat en el Registre General de Gestors de Residus de
Catalunya.
Per a més informació www.arc.cat (tel. 93.567.33.00)
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