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Model de mostra

INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓ (Article 3.1 i 3.2 del RD 9/2005)
1. Dades generals de l'activitat
RAÓ SOCIAL
Domicili social
Persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic

CIF/NIF
Càrrec
Fax
Web

ADREÇA DE LA FINCA Carrer/plaça
Municipi
COORDENADES UTM X=

Població

Província

CP

Y=

DADES REGISTRALS DE LA FINCA: Registre
Llibre
Titular propietat 1
DADES CADASTRALS
Núm.finca
Municipi

Tom

Secció/població

Superfície
Polígon

Full
Titular propietat 2

Finca

Tipus

Ref.cadastral
Parcel·la

CNAE
Núm.productor/ Núm.petit productor de residus perillosos
Núm.gestor residus perillosos
DADES DE LA PERSONA QUE EMPLENA L'INFORME PRELIMINAR
Nom i llinatges
Càrrec
Telèfon

DNI
Autoritzat per
Correu electrònic
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PERSONAL QUE TREBALLA EN LES INSTAL·LACIONS
Núm. de llocs de feina amb caràcter estable
Núm. de llocs de feina total màxim*
*Se sumarà a la xifra anterior el número de llocs de feina màxim que s'arribi a genera amb caràcter temporal, inclosos els treballadors de subcontractes que realitzin les seves activitats dins del
perímetre de la instal·lació

Potència instal·lada (kW)
Potencia generada (si s'escau)(Mw)
Accessibilitat
Tancat
Si 
Xarxa de drenatge*

Si 
No 

*Transport del rebuig líquid no contaminant de cases,

Tipus pavimentació
Estat pavimentació
No 
Control d'accés
Xarxa de sanejament** Si 

Superfície total (m2)
% superfície total pavimentada
Si 
No 
No 

**Estructures i canonades utilitzades per a la recollida i transport de les aigües residuals i pluvials

comerços, fàbriques,...

des del lloc on es generen fins al lloc on es tracten

Si 
No 

Hi ha canonades subterrànies?
(Només conduccions de matèries perilloses)

Tipus d'unió dels trams:

Embridat
Soldat




Breu descripció de les activitats

Descripció dels processos desenvolupats
Descripció de les instal·lacions

Estat actual
En producció
Aturada tècnica
Fase ampliació o reforma

Altres





Plànols/ croquis de les instal·lacions
Accidents

SI NO En cas afirmatiu: Data

Incidència sobre el sòl? SI NO S'han aplicat mesures correctores? SI 

Ús actual del sòl (urbà, industrial,recreatiu, agrícola...)
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2. Matèries consumides de caràcter perillós1
Nom
comercial

Component
principal

Frase de risc

Consum anual
(t, m3)

Estat
d'agregació*

Forma de presentació**

Emmagatzematge

*Sòlid, líquid, pastós, gas liquat
**Granel (sense envàs), envàs lleuger (paper, cartró...), envàs metàl·lic, plàstic, vidre
Emplenar tantes files com tipus diferents de matèries de caràcter perillós.

3. Productes intermedis o finals de caràcter perillós1
Nom
comercial

Component
principal

Frase de risc4

Consum anual
(t, m3)

Estat
d'agregació*

Forma de presentació**

*Sòlid, líquid, pastós, gas liquat
**Granel (sense envàs), envàs lleuger (paper, cartró...), envàs metàl·lic, plàstic, vidre
Emplenar tantes files com tipus de productes intermedis o finals diferents de caràcter perillós. En cas que no se'n generin, no indicar res.
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4. Residus o subproductes perillosos generats2
Codi LER

3

Compost
principal

Altres substàncies a
destacar

Quantitat anual
produïda (t, m3)

Estat
d'agregació*

Forma de
presentació**

*Sòlid, líquid, pastós, gas liquat
**Granel (sense envàs), envàs lleuger (paper, cartró...), envàs metàl·lic, plàstic, vidre
Emplenar tantes files com tipus de residus o subproductes diferents de caràcter perillós.

5.Emmagatzematges
5.1.Emmagatzematges en superfície
Codi en plànol/ croquis
Superfície m2
Capacitat d'emmagatzematge m3
Superfície pavimentada %
Tipus de paviment
Estat del Paviment
Superfície coberta
Xarxa de drenatge
Recollida de pluvials
Equips de seguretat
Control d'accés
Distribució per materials
Pèrdues o vessaments

Emplenar tantes columnes com emmagatzematges en superfície es disposin.
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5.2.Dipòsits en superfície*
Codi en plànol/ croquis
Tipus**
Antigüitat
Capacitat emmagatzematge (m3)
Control d'emmagatzematge
Estat del Paviment
Cubeta de retenció
Control d'accés
Tipus de paviment
Estat del paviment
Pèrdues o vessaments

*Dipòsits fixos **De fàbrica, metall, polièster, altres materials
Emplenar tantes columnes com dipòsits en superfície es disposin .

5.3.Dipòsits subterranis
Codi en plànol/ croquis
Tipus*
Antigüitat
Capacitat emmagatzematge (m3)
Control d'emmagatzematge
Darrera prova estanquitat
Sistema de detecció de fugues
Cubeta de retenció
Control d'accés
Pèrdues o vessaments

*De fàbrica, metall, polièster, altres materials
Emplenar tantes columnes com dipòsits subterranis es disposin .
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6. Àrees de producció
Codi en plànol/ croquis
Tasca
Superfície m2
Superfície pavimentada
Tipus de paviment
Estat del paviment
Superfície coberta
Xarxa de drenatge
Recollida pluvials
Control d'accés

Materials perillosos involucrats

Accidents, pèrdues o vessaments

7. Activitats històriques
Nom

CNAE

Data inici/ fi d'activitat
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EXEMPLE DE CROQUIS DE LES
INSTAL·LACIONS

Magatzem 3

Correspondència del croquis amb les
taules anteriors:
El Magatzem 1 ha de quedar reflectit a la 1ª
columna de la taula 5.1.
El Magatzem 2 ha de quedar reflectit a la 2ª
columna de la taula 5.1.
El Magatzem 3 ha de quedar reflectit a la 3ª
columna de la taula 5.1.
El Magatzem 4 ha de quedar reflectit a la 4ª
columna de la taula 5.1.

Bateries de
plom
(prestatgeria)

Magatzem 4

Àrea productiva 2
Zona de xapa i pintura

bateries de plom

Àrea productiva 1
Zona de reparació
mecànica

El dipòsit en superfície 1 ha de quedar reflectit
a la 1ª columna de taula 5.2.
L'àrea productiva 1 ha de quedar reflectida a 1ª
columna de la taula 6.
L'àrea productiva 2 ha de quedar reflectida a 2ª
columna de la taula 6.
Magatzem 2
de residus perillosos
(bidons)

OFICINA

RECEPCIÓ
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OBSERVACIONS PER A L'ÚS DEL FORMULARI
Aquest formulari serveix per valorar la possibilitat de contaminació del sòl segons el que preveu l'article 3.1 i 3.2 del RD 9/2005, de 14
de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
El titular de l'activitat podrà adjuntar qualsevol documentació addicional que consideri d'interès per a l'objecte en estudi.El titular de l'activitat, o si s'escau el
seu representant, es responsabilitza de la veracitat de les dades presentades en aquest formulari.

1

Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación,

embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L196 de 16 de agosto de 1967, p.1), y sus modificaciones posteriores. (Última Directiva 2001/59/CE de 6 de agosto de
2001 por la que se adapta, por vigésimo octava vez, al progreso técnico la Directiva 67/548 CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. DO L225 de 21,8,2001, p.1),
2 En cas d'existir, s'adjuntarà còpia de la declaració anual de productor de residus sense que sigui necessari omplir aquest apartat per a dites substàncias. Es consideraran,
també, totes aquellas matèries originades en els processos de tractament d'emissions i efluents.
3

Orden MAM /304/2002, de 8 de febrero, por las que se publica las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE ,nº43 de 19.02.2002

4

Frases de risc (Annex III de la Directiva 67/548/CEE i les seves modificacions),

Conselleria de Medi Ambient- Servei de Residus i Sòls Contaminats

