Autorització d'activitats potencialment contaminadores Notificació i registre de les activitats potencialment
de l'atmosfera: grups A i B
contaminadores de l'atmosfera: grup C
Els titulars d'instal·lacions amb activitats dels grups A i B presentaran a la

Els titulars d'instal·lacions amb activitats del grup C presentaran a la Direcció

Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic la següent documentació:

General d’Energia i Canvi Climàtic la següent documentació:



Sol·licitud d'autorització, modificació o baixa d'activitat potencialment
contaminadora de l'atmosfera

Memòria sobre contaminació atmosférica:

Guia per emplenar la




Document acreditatiu de la titularitat.
Còpia del DNI, passaport o equivalent, en el qual consti firma del







Llicència d'activitat (per instal·lacions existents).
Declaració d'impacte ambiental (per instal·lacions noves).
Annex I del RD 1042/2017 (per a instal·lacions noves)

.

En cas de baixa, notificar-ho adjuntant documentació que l'acrediti.
En cas d'alta de noves activitats o focus, adjuntar la informació pertinent

Memòria sobre contaminació atmosfèrica:

Guia per emplenar la

Document acreditatiu de la titularitat.
Còpia del DNI, passaport o equivalent, en el qual consti firma del
sol·licitant o, en el seu cas, documentació acreditativa de la

sol·licitant o, en el seu cas, documentació acreditativa de la
representació que ostenti per qualsevol medi admissible en dret.

i pagament de la taxa corresponent: enllaç.

Memòria.




Memòria.

Sol·licitud de registre com a activitat potencialment contaminadora de
l'atmosfera del grup C



enllaç.





i pagament de la taxa corresponent:

representació que ostenti per qualsevol medi admissible en dret.







Llicència d'activitat (per instal·lacions existents).
Declaració d'impacte ambiental (per instal·lacions noves).
Annex I del RD 1042/2017 (per a instal·lacions noves)

.

En cas de baixa, notificar-ho adjuntant documentació que l'acrediti.
En cas d'alta de noves activitats o focus, adjuntar la informació pertinent
dels punts anteriors.

dels punts anteriors.
El model de la Memòria sobre contaminació atmosfèrica és un document
El model de la Memòria sobre contaminació atmosfèrica és un document

dissenyat per a qualsevol tipus d'APCA. Per tant, els titulars han d'adaptar-lo a

dissenyat per a qualsevol tipus d'APCA. Per tant, els titulars l'han d'adaptar a

les característiques de les seves instal·lacions.

les característiques de les seves instal·lacions.
Es presentarà una còpia en format paper i, opcionalment, una altra en format
digital.

Es presentarà una còpia en format paper i, opcionalment, una altra en format
digital.
Els titulars de les instal·lacions ja inscrites hauran de comunicar a la Direcció

Els titulars de les instal·lacions ja autoritzades hauran de comunicar a la

General d’Energia i Canvi Climàtic qualsevol modificació de la instal·lació, així

Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic qualsevol modificació de la

com la transmissió, cessament o clausura de l'activitat.

instal·lació, així com la transmissió, cessament o clausura de l'activitat, als
efectes de que l'administració qualifiqui la modificació com a substancial o no.

