Govern
d'Andorra

Sol·licitud d'autorització de gestor privat de residus
Entitat de tractament de residus

Entitat d'emmagatzematge de residus

Transportista de residus

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Adreça de la seu social:
Població:

Telèfon/s:

Adreça comercial:
Població:

Telèfon/s:

Data i núm. d'inscripció al Registre de Comerç:
Nom de l'activitat comercial:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Núm. de telèfon:

Adreça electrònica:

2. Tipus d'autorització
Nova autorització

Ampliació/modificació

3. Identificació dels residus
Relació dels residus (descripció i codi segons el Catàleg nacional de residus):
1.2.3.4.5.6.7.-

T-268 12/12/08

4. Data i signatura
Andorra la Vella,

d

Signatura de la persona que sol·licita

del

Baixa

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització com a entitat de tractament de residus
Autorització de posada en funcionament lliurada pel Govern, segons l’article 23 de la Llei 25/2004 de residus, del 14 de desembre, amb
previ informe tècnic favorable i vinculant del ministeri responsable del medi ambient
La persona o l’entitat privada que desenvolupi activitats de tractament de residus abans de l’entrada en vigor de la Llei 25/2004 de residus,
del 14 de desembre, ha de presentar en lloc de la documentació demanada a la casella anterior la informació següent:
• Informe per justificar els mitjans humans i materials que s’utilitzen
• Plànol de les instal·lacions en què s’indiquin clarament les zones de tractament específiques per cada tipus de residus
• Informes per detallar el procés o els processos de tractament realitzats
• Informe sobre les mesures de prevenció i control en cas d’accident, de vessament dels residus dins de les instal·lacions
• Informe sobre els manteniments regulars i excepcionals als quals estan sotmeses les instal·lacions
Darrer rebut de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreix danys al medi ambient
Resguard de la fiança
Capacitat nominal de tractament anyal i superficie total de les instal·lacions

Documentació que s'ha d'adjuntar a la Sol·licitud d'autorització com a entitat d'emmagatzematge de residus
Informe per justificar els mitjans humans i materials que s’utilitzaran durant l'emmagatzematge de residus
Protocol d’actuació en cas de sinistre o accident
Plànol del magatzem indicant clarament les zones específiques per a cada tipus de residus que es vol emmagatzemar
Informe sobre els manteniments regulars i excepcionals als quals està sotmès el magatzem
En cas que s'emmagatzemin residus considerats mercaderia perillosa segons la normativa ADR, cal presentar el document acreditatiu
que el gestor disposa d’un conseller de seguretat habilitat i justificar la quantitat de residus emmagatzemats en m3
Darrer rebut de l’assegurança de responsabilitat civil
Resguard de la fiança

Documentació que s'ha d'adjuntar a la Sol·licitud d'autorització com a transportista 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 dels vehicles utilitzats. En el 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
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 i precisar la càrrega útil del/s vehicle/s que es vol autoritzar
Darrer rebut de l’assegurança de responsabilitat civil
Resguard de la fiança

Legislació aplicable
• Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.
• Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus, publicat al BOPA, núm. 3, any 17, el 12 de gener del 2005.
• Reglament de gestors privats de residus, publicat al BOPA, núm. 33, any 17, el 13 d'abril del 2005.
• Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos, publicat al BOPA, núm. 62, any 17, el 20 juliol del 2005.
• Decret del 14 de maig del 2008, de modificació del Reglament d’exportació de residus, publicat al BOPA núm. 42, any 20, el 21 de maig
del 2008.
• Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, publicat al BOPA núm. 52, any 19, el 27 de juny del 2007.
• Decret pel qual s’aprova el Catàleg Nacional de Residus, el publicat al BOPA núm. 37, any 17, el 27 d'abril del 2005.

