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DECRET D’ALCALDIA 

Identificació del expedient

Expedient número I162-2018-3062  (2/2018-II-LMA) de Llicència Municipal 
Ambiental 

Antecedents

En data 14 de juliol de 2017, amb Registre General d’Entrada 2017/8147, l'entitat 
PETROFUEL, S.L. (N.I.F.: B66135484) va sol·licitar Informe Urbanístic Municipal.

En data 26-10-2017 i Registre de Sortida 2017-6238, l’Ajuntament comunica a 
l'entitat PETROFUEL, S.L. l’informe urbanístic favorable amb condicions i on es posa 
de manifest que els terrenys es troben dins d’un àmbit quina urbanització no està 
finalitzada. 

En data 11-05-2018, amb Registre d’Entrada 2018-5113, l'entitat PETROFUEL, S.L. 
(N.I.F.: B66135484) sol·licita Llicència Ambiental Municipal per a l’exercici de 
l’activitat de VENDA AL DETALL DE DE COMBUSTIBLES PER A EMBARCACIONS, 
ubicada a la Finca A-2 del Port Esportiu de Premià de Mar, amb denominació 
comercial “ESTACIO DE SERVEI PETROFUEL”. 

Per resolució de data 04-06-18 de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat es va autoritzar a Marina 
Port Premià S.L. les obres de manteniment del vial d’accés existent al port, a 
l’espera que es resolgui el procediment d’adscripció portuària dels terrenys on 
s’ubicarà el nou vial.

En aquesta resolució s’establia que l’autorització s’atorga per un termini màxim 
d’un any, llevat que abans es produís l’abans referida adscripció dels terrenys, i que 
transcorregut dit termini caldrà que per Marina Port Premià es torni a sol·licitar 
nova autorització si no ha estat resolta l’adscripció i fos necessari mantenir el vial 
provisional d’accés al port.

En data 27-06-2018 l’Ajuntament tramet tota la documentació presentada i 
sol·licita al Consell Comarcal del Maresme el preceptiu informe tècnic ambiental.

En data 17-07-2019, amb Registre d’Entrada 2019-10647, l'entitat PETROFUEL, 
S.L. sol·licita la llicència urbanística d'obres majors per a la instal·lació d'una 
ESTACIÓ DE SERVEI a la Finca A-2 del Port Esportiu de Premià de Mar.

En data 19-09-2020, amb Registre d’Entrada 2020-10353, el Consell Comarcal del 
Maresme comunica l’informe DE LA SUFICIÈNCIA I IDONEÏTAT de l’expedient.

En data 30-11-2020 l’Ajuntament emet certificat del tràmit de la informació pública 
i veïnal de l’expedient en el que consta que no s’ha presentat cap al·legació al 
projecte.
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En data 01-03-2021 la Ponència Ambiental Comarcal (PAC) emet l’informe tècnic 
integrat favorable amb mesures correctores.

En data 30-04-2021 l’interessat presenta documentació tècnica per esmenar les 
observacions realitzades a l’informe de data 02-08-2019, del Servei de Ports de la 
Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en relació al projecte d’Obres Majors 
per a l’ instal·lació d’una estació de servei.

En data 05-01-22 el Servei de Ports de la Direcció General de Transports i Mobilitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya atorga 
l’autorització per a l’execució de les obres per a la instal·lació de l’esmentada 
benzinera, per entendre que són obres vinculades als usos portuaris bàsics a la 
zona de servei i que no n’estan sotmeses a llicència municipal.

En data 06-03-22 Marina Port Premià ha sol·licitat a la Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat nova 
autorització per al manteniment provisional del vial d’accés existent al port, la qual 
està en tramitació i pendent de resolució.

En data 01-06-22 s’ha emès per l’arquitecte municipal informe complementari a 
l’emès en data 25-10-17 favorable a la concessió de la llicència ambiental tipus II 
sol·licitada, amb la condició de què la seva eficàcia resti supeditada a l’autorització 
per part del Servei del Litoral perquè es pugui mantenir en servei de forma 
provisional el vial d’accés existent al port de Premià de Mar.

Fonaments jurídics i tècnics 

1. Ordenança d’Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i de Salut Pública 
(aprovada definitivament pel Ple de data 23/01/2013).

2. Ordenança Municipal d’admissibilitat d’usos i activitats (aprovat definitivament 
pel Ple del dia 25/01/2011-BOP 01/03/11).

3. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions (aprovat definitivament pel Ple 
del dia 03/09/2021)

4. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats.

5. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

6. LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes.

7. Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial. 
8. Reial Decret 1523/1999, d’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de 

instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre.
9. La instrucció tècnica complementaria MI-IP04, aprovada pel Reial Decret 

2201/1995, de 28 de desembre i modificada pel Reial Decret 1523/1999, d’1 
d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de instal·lacions petrolíferes.
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10. Reial Decret 2102/1996, de 20 de setembre, sobre el control de les emissions 
de compostos orgànics volàtils (CVO) resultants de l’emmagatzematge i 
distribució de benzina des de les terminals fins les estacions de servei.

11. Reial Decret 455/2012, de 5 de març, pel que s’estableixen les mesures 
destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l’atmosfera 
durant el període del repostatge dels vehicles de motor en les estacions de 
serveis.

12. Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre pel qual es modifica el Codi Tècnic 
de la Edificació (CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març.

13. Ordre de 16 de desembre de 1998, sobre el procediment d’actuació de les 
empreses instal·ladores, de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, amb 
relació als parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers i a les instal·lacions 
fixes per a la distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en 
instal·lacions de venda al públic. (DOGC 7.1.1999).

14. Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei i se n’adapten els annexos.

15. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn i el seu Reglament (DECRET 82/2005, de 3 de 
maig).

16. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora dels residus.

17. Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de 
residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de 
residus de Catalunya

Normativa sobre instal·lacions petrolíferes:

18. Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes (Real Decret 2085/1994 de 20 
d'octubre) i Instruccions Tècniques Complementàries MI-IP de particular 
aplicació en aquest cas:

19. MI-IP 02 Parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers. Instal·lacions 
d'emmagatzematge i subministrament de carburants d'aviació. Instal·lacions 
d'emmagatzematge i subministrament de combustibles a vaixells. 

20. Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de Carreteres.

21. Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica 
complementària MI-IP 04 “Instal·lacions per a subministrament a vehicles.

22. Reial Decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel qual s'aprova la instrucció 
tècnica   complementària MI-IP 03 “Instal·lacions petrolíferes per a ús propi”.

23. Reial Decret 1562/1998, de 17 de juliol, pel qual es modifica la Instrucció 
Tècnica   Complementària MI-IP 02 “Parcs d'emmagatzematge de líquids 
petrolífers”.

24. Reial Decret 1437/2002, de 27 de desembre, pel qual s’adeqüen les cisternes a 
l’establert al Reial Decret 2102/1996 (fase I).

25. Reial Decret 1523/1999, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament 
d'instal·lacions petrolíferes, aprovat per Real Decret 2085/1994, de 20 
d'octubre, i les instruccions tècniques complementàries MI-IP 03, aprovada pel 
Real Decret 1427/1997, de 15 de setembre.
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26. Reial Decret 365/2005, de 8 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica 
complementària MI-IP 05 “Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores 
o reparadors de productes petrolífers líquids”.

27. Reial Decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es determinen les 
especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli i es 
regula l'ús de determinats biocarburants.

28. Reial Decret 1416/2006, d'1 de desembre, pel qual s'aprova la Instrucció 
Tècnica   Complementària MI-IP 06 “Procediment per deixar fora de servei els 
tancs d'emmagatzematge de productes petrolífers líquids”.

29. Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes 
reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses 
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici.

30. Reial decret 2102/1996, de 20 de setembre, sobre el control d’emissions de 
compostos orgànics volàtils (COV) resultants de l’emmagatzematge i distribució 
de benzina des de les terminals a les estacions de servei.

31. Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals de la comarca del 
Maresme (BOPB 187, de 4 d’agost de 2004).

32. Els articles 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i 53.1.r) del Text refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueixen a 
l’alcalde la competència per concedir llicències.

Resolució

Per tant, resolc

Primer.- CONCEDIR a l’empresa PETROFUEL.S.L. amb NIF B66135484, llicència 
municipal ambiental per a la instal·lació i funcionament de l’activitat de VENDA AL 
DETALL DE DE COMBUSTIBLES PER A EMBARCACIONS, a la Finca A-2 del Port 
Esportiu de Premià de Mar, amb denominació comercial “ESTACIO DE SERVEI 
PETROFUEL”, amb les següents condicions:

Vial d’accés al port

L’eficàcia de la present llicència ambiental resta supeditada a l’atorgament pel 
Servei del Litoral de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya de l’autorització per a l’ús provisional del vial existent 
d’accés al port o bé a l’adscripció de terrenys i l’execució i recepció de les obres del 
projecte del vial d’accés al port aprovat en el marc del Pla especial d’ordenació de 
l’àmbit de terra del port de Premià de Mar.

Característiques de l’activitat

Classificació de l’activitat segons la Llei 20/2009 de prevenció i control 
ambiental de les activitats: Annex II Codi 12.20. Venda al detall de carburants 
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per a motors de combustió interna en règim d'autoservei amb edificació annexa per 
a la venda amb màquines automàtiques de vending, amb una superfície total de 
831,66 m2.

Descripció de l’activitat: Servei de venda al públic de carburants per al 
subministrament a embarcacions en règim d'autoservei (sense personal laboral).

Superfícies de l’activitat:

- Àrea de repostatge: zona rectangular en el moll de 126,00 m2

- Àrea de serveis: recinte situat sota el mirador de vianants existent de 53,77 
m2

Admissibilitat urbanística d’acord amb el l’informe urbanístic l’ús es compatible 
amb la normativa i el planejament urbanístics vigent.

Admissibilitat de l’activitat d’acord amb l’Ordenança d’admissibilitat d’usos i 
activitats: 

- Situació relativa de l’activitat: 13, activitat a cel obert propera a edificis amb 
altres usos diferents dels d’habitatge, sanitari o residencial.
- VAS màxim corresponent a la situació 13: 3

Característiques de l’emplaçament: Instal·lació a cel obert amb una edificació 
pels serveis de pagament i vending, sala per a ús tècnic a on s’ubiquen els 
ordinadors, impressores, aparells de controls, alarmes i seguretat de la instal·lació, 
bany adaptat i sala de neteja. 

Dotacions de l’àrea de repostatge:

a) Dipòsits combustibles:  
- 1 Tanc de 30.000 litres per a gasolina 95
- 1 Tanc de 30.000 litres per a gasoil A” 
b) 2 aparells sortidors multiproducte, de 2 mànegues cada d’un (1 de G.A. i 1 

G95)
c) Boques de càrregues (GA i G95), recuperació de vapors i presa de terra.
d) Estació per al tractament de les aigües hidrocarburades.
e) 1 dipòsit de 1.000 litres de recollida d’aigües residuals.

Característiques dels vectors ambientals i de seguretat:

Emissions a l’atmosfera: Les emissions de vapors d’hidrocarburs a l’atmosfera 
provenen de les següents operacions:

- La descàrrega de combustibles del camió nodrissa als dipòsits 
d’emmagatzematge, en el qual els valors acumulats passen a l’atmosfera 
mitjançant el venteig. 
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- Durant l’expedició de carburant a l’usuari, en el qual el combustible desplaça 
els vapors de l’interior del dipòsit del vehicle a mida que es va omplint, 
provocant la seva sortida a l’atmosfera.

Aquestes emissions es minimitzen mitjançant la incorporació del sistema de 
recuperació de vapors Fase I i Fase II:

Fase I: Té per objecte la recuperació dels vapors generats durant l'operació 
de descàrrega del camió cisterna. En introduir-se combustible en el dipòsit, 
es produeix un desplaçament de l'aire saturat que es troba a l'interior, que 
tendeix a sortir cap a l'atmosfera. Es pretén, per tant, introduir aquests 
vapors en el camió cisterna durant la mateixa operació de descàrrega, de 
manera que puguin ser traslladats a plantes de dipòsits de la companyia 
subministradora per al seu posterior tractament. 
Fase II: Té per objecte la recuperació dels vapors que provenen dels dipòsits 
de les embarcacions durant l'operació de repostatge. El fenomen que es 
produeix durant l’omplerta d'aquests dipòsits de combustible és anàleg al 
descrit durant la càrrega dels tancs per part del camió cisterna. Es produeix 
un desplaçament de vapors dins del dipòsit, que hauran de ser recollits i 
reconduïts al tanc per evitar la contaminació que poguessin ocasionar

Vector llum: Segons el vigent mapa de la protecció envers la contaminació lumínica 
de Catalunya, la zona corresponent al port està classificada com ZONA 2: alta 
protecció. Segons l'article 3 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'Ordenació 
Ambiental de l'Enllumenat per a la Protecció del Mitjà Nocturn, les instal·lacions 
d'enllumenat exterior situades en ports, estan exempts del compliment d'aquesta 
normativa. De totes maneres, segons el redactor del projecte la instal·lació 
d'enllumenat exterior d'aquesta Estació de Servei se sotmetrà a les prescripcions 
establertes en la normativa vigent.       

Abocaments d’aigües residuals: El sanejament és separatiu i consta de tres xarxes 
ben definides i independents: aigües sanitàries, aigües pluvials no contaminades i 
aigües pluvials hidrocarburades.

La xarxa d'aigües sanitàries recull les aigües procedents del bany, conduint-les 
fins al dipòsit de recollida d’aigües residuals de 1.000 litres, per al seu posterior 
abocament a la xarxa general de clavegueram.

La xarxa d'aigües pluvials no contaminades procedents de la coberta lleugera 
de la marquesina s’uneix a la xarxa d’aigües pluvials hidrocarburades.

La xarxa d'aigües pluvials hidrocarburades recull les aigües procedents de les 
zones on poden produir-se vessaments d'hidrocarburs (zona de descàrrega de 
camions cisterna per a l’ompliment de tancs i zona de subministrament de 
combustible), conduint-les a un decantador de llots i separador d'hidrocarburs i 
grasses, per al seu posterior abocament a la xarxa pública de clavegueram, previ 
pas per una arqueta de registre (per a la presa de mostres) i el dipòsit de 1.000 
litres de recollida d’aigües residuals. Per això, es disposa d’una canaleta perimetral 
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de recollida de les aigües hidrocarburades. El procés de tractament es composa de 
les següents fases:

 Decantació dels llots i sorres en la càmera decantadora-desarenadora
 Separació d’olis i hidrocarburs mitjançant efecte coalescent.

Han de complimentar els requisits establerts al Reglament regulador de les aigües 
residuals de la Comarca del Maresme, de 5 d’agost de 2004 així com les 
prescripcions que indiqui l’autorització específica d’abocament d’aigües residuals. 

Residus: Els residus generats per l’activitat estan classificats com especials els 
corresponents a la recollida i tractament a partir del separador d’hidrocarburs i com 
a inerts els procedents de la neteja de l’activitat i els que llencin els propis usuaris. 
Es realitzarà la separació en origen dels diferents tipus de residus generats i es 
durà a terme una gestió autoritzada. 

Sorolls i vibracions: La zona de sensibilitat acústica que li correspon és la C2: 
predomini de sòl d’ús industrial, d’acord amb el preveu la proposta de Mapa de 
capacitat acústica de Premià de Mar (adequat d’acord amb el Decret 176/2009, 10 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos).

Risc d’incendi: S’han de tenir en compte les prescripcions tècniques indicades a la 
instrucció tècnica complementària MI-IP04- instal·lacions per a subministrament de 
vehicles- regulada al Reglament d’instal·lacions petrolíferes (RD 1523/1999, d’1 
d’octubre).

ANNEX PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I MESURES CORRECTORES

1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I MESURES CORRECTORES:

A) Les determinades per la Ponència Ambiental Comarcal:

1. Cal sol·licitar el permís d’abocament i donat que disposa d’un tanc de gas-oil 
soterrat, dins de la mateixa sol·licitud s’haurà de PRESENTAR un estudi 
d’avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l’avaluació de les 
condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador 
del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la 
proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament 
o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s’adoptin per 
evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs (article 15 del Reglament 
regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme,  
article 11 i  l’annex III del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament).

2. Gestionar com a residus especials els olis, draps bruts, filtres, materials 
absorbents, residus de neteja i qualsevol altre que així estigui classificat en 
el Catàleg Europeu de Residus (Decisió de la Comissió 2001/118/CE, de 16 
de gener de 2001).
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3. Separar en origen els diferents tipus de residus generats i dur-ne a terme 
una gestió autoritzada.

4. S'haurà de presentar la documentació que justifiqui haver-se donat d'alta en 
l'Inventari Permanent de Productors de residus Industrials, de l’Agència de 
Residus de Catalunya.

5. Es complirà amb l'Ordenança Municipal sobre la recollida de la brossa.
6. Complir la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, especialment pel 

que fa a la seguretat i salut dels treballadors i als equips de treball i mitjans 
de protecció.

7. Ordre de 9 de març de 1971, d’aprovació de l’ordenança d’higiene  i 
seguretat en el treball.

8. Cal que l’activitat doni compliment als requisits, en matèria de soroll,  de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

9. Cal que l’activitat doni compliment als requisits, en matèria de contaminació 
lumínica,  de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

10.Les proposades pel tècnic director Sr. Ramon E. Oliver Massanet amb núm. 
de col·legiat 13.774 i de data 19 de juny de 2014, i annexes de data 11 de 
novembre i 31 de desembre de 2014

B) Les determinades pels tècnics municipals:

El règim de l’establiment serà el de instal·lació desatesa definida a la MI-IP04 
com aquella on NO HI PERSONAL AFECTE A LA INSTAL·LACIÓ i el 
subministrament al vehicle l’efectua el propi usuari, i no el d’autoservei indicat 
al punt 2. Objecte del projecte atès que no preveu cap edificació destinada al 
compliment de les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball regulades pel Reial decret 486/1997, de 14 d’abril (BOE núm. 97, de 23 
d’abril de 1997).
 La instal·lació elèctrica es dissenyarà, executarà i es controlarà i legalitzarà 
d’acord amb el que preveu el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto) i les disposicions indicades al capítol VI de la  
MI-IP04, modificada pel Reglament de instal·lacions petrolíferes (RD 
1523/1999, d’1 d’octubre).
L’enllumenat exterior haurà d’ajustar-se a les disposicions normatives vigents 
per a la qual cosa caldrà aportar l’informe de les característiques del mateix al 
moment de la certificació final de l’activitat prèviament a la realització del 
control inicial.
Les dades mínimes que han de figurar a l’esmentat informe són:
- Zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s’ubica la instal·lació.
- Característiques de les instal·lacions i els aparells d’il·luminació.
- Sistemes de regulació horària i de flux lluminós.
- Programa de manteniment de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació.
- Justificació d’ús en horari de nit, si escau.
Les mesures de protecció contra incendis, segons el tipus de combustible, forma 
d’emmagatzematge, situació i distància a altres emmagatzematges i operacions 
de manipulació, s’ajustaran pel que fa al sistema, quantitat, distàncies, eficàcia i 
agent extintor als requisits mínims que estableix el Capítol VII de la MI-IP04.
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Caldrà instal·lar un hidrant connectat a la xarxa general d’aigua contra incendis 
el més proper possible a l’activitat per utilitzar-lo en cas d’emergència.
S’instal·laran extintors portàtils de pols seca polivalent d’eficàcia 21A-113B 
repartits per la zona de neteja i aspiració de vehicles.
Les instal·lacions, els equips i els seus components destinats a la protecció 
contra incendis complimentaran l’establert al del Reglament d’Instal·lacions de 
Protecció Contra Incendis vigent.
Les emissions de vapors d’hidrocarburs a l’atmosfera s’ajustaran als límits i 
valors establerts al Reial Decret 2110/1996, de 20 de setembre, sobre el control 
d’emissions de compostos orgànics volàtils (COV) resultants de 
l’emmagatzematge i distribució de benzina des de les terminals a les estacions 
de servei.
Compliment del Reial Decret 455/2012, de 5 de març, pel que s’estableixen les 
mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a 
l’atmosfera durant el període del repostatge dels vehicles de motor en les 
estacions de serveis.
Disposar de declaració anual de residus i de les corresponents fitxes 
d’acceptació, que caldrà aportar en el moment de la visita de comprovació.
Separar en origen els diferents tipus de residus generats i dur-ne a terme una 
gestió autoritzada. Es farà la selecció en contenidors destinats a paper i cartró, 
envasos, vidre i rebuig.  
Es presentarà certificat amb mesures sonomètriques de l’activitat d’acord amb 
el que determina l’Ordenança reguladora del sorolli les vibracions, on els valors 
màxims d’immissió que li correspon a l’àmbit de l’activitat -zona de sensibilitat 
acústica baixa (C2)- a on els valors límits d’immissió d’acord amb l’Annex 3 
(Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats, 
incloses les derivades de les relacions de veïnat) son els següents:

Ld(7h-21h): 65 dB (A) -Le(21h-23h): 65 dB(A) Ln(23h-7h):55 dB(A)
L’avaluació d’immissió sonora d’acord amb els límits i condicions indicats als 
apartats anteriors l’haurà d’efectuar una EPCA.
L’abocament de les aigües residuals s’ajustaran als limitis i requisits previstos al 
Reglament regulador d’aigües residuals a la Comarca del Maresme, de 5 d’agost 
de 2004.
S’han de tenir en compte les prescripcions tècniques indicades a la instrucció 
tècnica complementària MI-IP04- instal·lacions per a subministrament de 
vehicles- regulada al Reglament d’instal·lacions petrolíferes (RD 1523/1999, d’1 
d’octubre).

C) Les indicades pel tècnic redactor del projecte i director de l’execució i 
implantació de l’activitat.

2. CONTROLS INICIAL I PERIÒDICS:

Una vegada executades totes les mesures correctores l’activitat es pot posar en 
marxa provisionalment als efectes de realitzar el control inicial que es durà a terme 
per una Entitat Col·laboradora de l'Administració. El període de posada en marxa 
provisional de l’activitat serà de com a màxim 2 mesos.
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Finalitzat el període de prova sense haver dut a terme el control inicial de l'activitat 
o amb resultat desfavorable el funcionament de l'activitat ha de cessar.

L’activitat està subjecta a controls periòdics ambientals cada 6 anys sense perjudici 
de les revisions, proves i inspeccions periòdiques que determinen els reglaments 
específics de cada instal·lació. 

En els controls ambientals inicial i periòdics, s’hauran de comprovar, en general, les 
prescripcions tècniques, les mesures correctores i els límits màxims fixats a la 
Resolució, els indicats al projecte tècnic presentat i en especial aquells aspectes que 
fan referència a:

Emissions a l’atmosfera, en particular s’hauran d’efectuar les següents 
comprovacions:

Sistema de recuperació de vapors Fase I i Fase II d’acord amb les prescripcions 
establertes a la instrucció tècnica complementària MI-IP04 del Reglament de 
instal·lacions petrolíferes.
Límits màxims establerts al RD 2102/1996 i RD 455/2012. 

Vector llum, en particular s’hauran d’efectuar les següents comprovacions:
 
- Caldrà seguir les determinacions indicades a la instrucció tècnica IT-CL-01 de la 

direcció general de qualitat ambiental segons el protocol de control i 
procediments de mesura.  

Residus, en particular s’hauran d’efectuar les següents comprovacions:

Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de 
residus produïts són les previstes i estan en bon estat d’ús.
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de 
residus.
Que el tipus i quantitats de residus que es generen són els indicats en 
l’autorització.
Disposar de declaració anual de residus i de les corresponents fitxes 
d’acceptació, que caldrà aportar en el moment de la visita de comprovació.
Separar en origen els diferents tipus de residus generats i dur-ne a terme una 
gestió autoritzada.
Disposar de l’alta en l’Inventari Permanent de Productors de Residus Industrials  
de l’Agència de Residus de Catalunya.

Sorolls, en particular s’hauran d’efectuar les següents comprovacions:

Els valors límits d’immissió acústica d’acord amb la zonificació (C2):
A l’ambient exterior, en horari diürn i vespertí: 65 dB(A)
A l’ambient exterior en horari nocturn: 55 dB(A)
A l’ambient interior aplicar, segons correspongui, els valors determinats 
a l’Annex 4 de l’ Ordenança reguladora de sorolls i vibracions).
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Incendis, en particular s’hauran d’efectuar les següents comprovacions:

Les condicions d’aproximació del recinte per a la intervenció dels bombers. 
Ubicació, número i eficàcia dels extintors preceptius segons la instrucció tècnica 
MI-IP04.
La instal·lació de l’hidrant connectat a la xarxa general d’aigua contra incendi.
Les condicions i característiques dels equips automàtics d’extinció d’incendis 
segons les determinacions de la MI-IP04.
La senyalització prevista segons les determinacions de la instrucció tècnica MI-
IP04.

Segon.- COMUNICAR que, una vegada executades totes les mesures correctores, 
l’activitat es pot posar en marxa provisionalment als efectes de realitzar el control 
inicial que es durà a terme per una Entitat Col·laboradora de l'Administració. El 
període de posada en marxa provisional de l’activitat serà de com a màxim 
2 mesos.

Tercer.- ADVERTIR que finalitzat el període de prova sense dut a terme el control 
inicial de l'activitat o amb resultat desfavorable el funcionament de l'activitat ha de 
cessar.

 Quart.- INSERIR aquesta resolució en el tauler d’anuncis oficials de la seu 
electrònica de l’Ajuntament.

Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a PETROFUEL, SL, Avinguda Parc Tecnològic, 
7,08290 Cerdanyola del Vallès i COMUNICAR-LA al Consell Comarcal del Maresme, 
al Servei del Litoral de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya i a Marina Port Premià S.L. 

Document signat electrònicament


