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ANUNCIS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/3608/2020, de 28 de juliol, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental B1RA160347 de l’empresa Cementos Portland Valderrivas, SA, d’una activitat de
fabricació de clínquer i ciment, al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos (exp. B1CNS200013).
Dades de l'expedient
Núm. d'expedient: B1CNS200013.
Unitat que tramita: Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats.
Tipus d'expedient: modificació no substancial.
Data d'inici de l'expedient: 17 de gener de 2020.
Annex Llei 20/2009: I.1.
Apartat: 4.1.
Subapartat: 4.1a.
Epígraf RDL 1/2016: 3.1.a.ii.
IDQA: 552.
Descripció de l'activitat: fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, incloses les instal·lacions dedicades a
moldre clínquer, amb una capacitat de producció de ciment o clínquer superior a 500 t/d.
Coordenades: X= 389972 i Y= 4573511,8.
Ubicació: terme municipal de Santa Margarida i els Monjos.
Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en
annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

-1 Considerar com a no substancial les modificacions comunicades per l'empresa Cementos Portland
Valderrivas, SA, consistents en l'actualització de la taula de residus generats per l'activitat i la modificació del
percentatge de substitució energètica i incorporar-les a l'autorització ambiental d'1 d'abril de 2019, atorgada a
l'empresa Cementos Portland Valderrivas, SA, amb número d'expedient B1RA160347.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, del 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, apartat
autoritzacions ambientals http://mediambient.gencat.cat/pcca, i a les dependències de les Oficines de Gestió
Ambiental Unificada i de l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat i de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
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Barcelona, 28 de juliol de 2020

P. d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)
Marta Subirà i Roca
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

(21.147.097)
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