Modificar

Sol·licitud d'autorització ambiental integrada
SOL·LICITANT
Primer cognom:

Segon cognom:
AULADELL

GRANÉ
Nom:
VALENTÍ

Tipus d'identificació:

Número d'identificació:

NIF

39154911X

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Fax:

938903011

610224707

938903689

En qualitat de/d':

Correu electrònic:

Repetir correu electrònic:

Representant

vgrane@calespachs.com

vgrane@calespachs.com

EMPRESA
Nom empresa:
CALES DE PACHS, SA

Tipus d'identificació:
CIF

Tipus de via:

Nom de la via:

Camí

MUNTANYA DE SANT JAUME

Número:

Escala:

Pis:

Porta:

Polígon:

S/N

-

-

-

-

Codi postal:
08796

Número d'identificació:
A08213936

Municipi:

Població:

Província:

Pacs del Penedès

PACS DEL PENEDÈS

BARCELONA

ESTABLIMENT
Nom establiment:

Tipus d'identificació:

Número d'identificació:

CALES DE PACHS, SA

CIF

A08213936

Mateixes dades que a l'apartat Empresa

Adreça física
Tipus de via:

Nom de la via:

Camí

MUNTANYA DE SANT JAUME

Número:
S/N

Escala:
-

Pis:
-

Porta:
-

Codi postal:

Municipi:

Població:

08796

Pacs del Penedès

PACS DEL PENEDÈS

Coordenades UTMx:
389779

Coordenades UTMy:
4579988

Ex: 123456,12

Ex: 1234567,12

Polígon:
Província:
BARCELONA

Codi DAU:

Només per a activitats ramaderes
Marca Oficial:

Codi PGDR:

ALTRES DADES DE CONTACTE
Persona de contacte:
02122011-v.01-04

ESTEVE GAONA SANZ
Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Fax:

938903011

661759929

938903689

Correu electrònic:

Repetir correu electrònic:

egaona@calespachs.com

egaona@calespachs.com

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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ACTIVITAT PRINCIPAL DE L'ESTABLIMENT
Annex
I.1. Activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell
Apartat
4. Indústries minerals i de la construcció
Subapartat
4.1.d. Instal•lacions per a: La fabricació de calç en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia
Observacions
Fabricació i Comercialització d'Òxid i Hidròxid Càlcic a partir de pedra calcària extreta de pedrera pròpia utilitzant la Millor Tecnologia
Disponible mitjançant dos forns de doble cuba, de fluxe paralel i regeneratiu.

ACTIVITATS SECUNDÀRIES DE L'ESTABLIMENT

Afegir
Eliminar

Annex
Apartat
Subapartat
Observacions

02122011-v.01-04

Observacions/Comentaris:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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DOCUMENTACIÓ (marqueu la documentació que aporteu juntament amb aquesta sol·licitud):
Formulari tècnic estructurat (d'acord amb la classificació de l'activitat).
Estudi d'impacte ambiental del projecte, que ha de contenir, com a mínim, la informació que es detalla en l'article
18 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Projecte bàsic, que contingui la descripció detallada i l'abast de l'activitat i de les instal·lacions.
Documentació preceptiva sobre accidents greus que determini la legislació sectorial corresponent.
Informe urbanístic de l'ajuntament on s'ha d'ubicar l'activitat, establert per l'article 60, que acrediti la compatibilitat
de l'activitat amb el planejament urbanístic, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi
l'activitat.
Característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que aquesta activitat estigui definida
com a potencialment contaminant del sòl per la normativa específica aplicable.
Designació del personal tècnic responsable de l'execució del projecte.
Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació sectorial
aplicable a l'activitat.
En el cas que, juntament amb l'autorització ambiental, també se sol·liciti l'autorització d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle, cal adjuntar a la sol·licitud la documentació que estableix la Llei de l'Estat 1/2005, del 9 de
març, i el Decret 397/2006, de 17 d'octubre, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de
gasos amb efecte d'hivernacle.
Declaració de les dades que són confidencials (segons criteri del sol·licitant).

Lloc de presentació de la sol·licitud:

OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona

DECLARO:
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a de que la inexactitud o falsedat de les
dades declarades comportarà les actuacions pertinents que siguin d'aplicació.
Autoritzo, als efectes d'aquesta sol·licitud, rebre les comunicacions o notificacions del procediment a través dels
mitjans electrònics.
Signatura

ENTIDAD CALES DE
PACHS SA - CIF
A08213936 - NOMBRE
GRANE AULADELL
VALENTIN - NIF
39154911X

Tipus de signatura
Firmado digitalmente por ENTIDAD
CALES DE PACHS SA - CIF A08213936 NOMBRE GRANE AULADELL VALENTIN NIF 39154911X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA,
ou=500050424, cn=ENTIDAD CALES DE
PACHS SA - CIF A08213936 - NOMBRE
GRANE AULADELL VALENTIN - NIF
39154911X
Fecha: 2013.09.20 11:30:17 +02'00'

Persona jurídica

Persona física

Documentació

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Prevenció i control ambiental”, del qual és responsable la Direcció General de Qualitat Ambiental.
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La finalitat és la gestió dels expedients de les activitats sotmeses al règim prevenció i control ambiental, així com dels
expedients de les activitats extractives i de declaració d'impacte ambiental sotmeses a aquest règim .
Li informem que les seves dades podran ser cedides al web del Departament, www.gencat.cat, a més d'altres cessions
previstes per llei, i autoritza al responsable del fitxer pel tractament indicat.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General
d'Intervenció i Qualificació Ambiental: Av. Diagonal, 525, 08029, Barcelona.
Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

Pàgina 3 de 3

