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E D I C T E 

 
En data 06.05.13 l’Ajuntament ha resolt el següent: 
 
“Expedient número:    02/12 
Titular :     CEDIPSA (Direcció Barcelona) 
Activitat :     Gasolinera de l’Autopista 
 
ANTECEDENTS 
 

1. En data 16 de març de 2012, CEDIPSA, amb CIF A-80298896, ha sol·licitad 
llicència ambiental  per l’activitat estació de servei a l’Area de servei Alt Camp 
en l’autopista AP-2 Km. 221, direcció Barcelona. 
 

2. La Ponència Comarcal de l’Alt Camp ha declarat la suficiència i idoneïtat de 
la documentació. 
 

3. En el tràmit d’informació pública i veïnal  no s’han presentat al·legacions.   
 

4. En data 05.04.2013 s’ha trames la notificació de la Proposta de resolució 
provisional a les parts interessades i a l’OTAC de l’Alt Camp i no s’ha formulat 
cap al·legació. 
 

Per tot això, 
 

RESOLC: 
 

Primer.- Atorgar la llicència ambiental a CEDIPSA, amb CIF A-80298896, per a 
l’activitat de estació de servei a l’Area de servei Alt Camp en l’autopista AP-2 
Km. 221, direcció Barcelona, subjecte al compliment de les següents 
prescripcions tècniques: 
 

- Fixar les condicions addicionals relatives a la gestió de residus que s’assenyalen 
continuació: 

� L’activitat ha d’estar inscrita en el Registre de productors de residus 
industrials. 

� S’hauran de gestionar correctament tots els residus, tenint en compte que els 
residus especials no es poden emmagatzemar més de sis (6) mesos. 

 

- Fixar les condicions addicionals relatives a aigües residuals següents: 

� Atès que no hi ha xarxa de sanejament, s’ha de justificar l’estanquitat de la 
fossa sèptica, el seu correcte manteniment i buidatge mitjançant una empresa 
de gestió de residus autoritzada  

 



- Fixar les condicions addicionals relatives a contaminació lumínica següents: 

� L’activitat haurà de complir la Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 

- Establir el règim de control de l’establiment següent: 

Donat que l’activitat està classificada dins l’Annex II, d’acord amb l’article 69 de 
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, s’haurà de sotmetre al sistema de control següent: 

Control inicial 
En el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat, 
es realitzarà un control inicial de caràcter mediambiental que garanteixi 
l’adequació de les instal·lacions i l’activitat al projecte autoritzat d’acord amb 
l’article 69 i 61 de la Llei 20/2009, de 14 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 
 

Control periòdic: 

Així mateix, l’activitat resta sotmesa a controls posteriors mediambientals de 
caràcter periòdic cada sis anys, que garanteixin la seva adequació 
permanent als requeriments legals aplicables i específicament als fixats a la 
llicència ambiental amb la incorporació de les modificacions no substancials. 

 

- Revisió de la llicència. D’acord amb l’article 62 de la llei 20/2009, la llicència 
ambiental resta subjecta en els aspectes mediambientals a les revisions periòdiques 
que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus, llevat que 
s’hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d’una nova 
llicència o que s’incorri en alguns dels supòsits de revisió anticipada recollits a 
l’apartat quart del mateix article 62. 
 

Segon.- Notificar aquesta Resolució a les persones interessades i l’Organ 
Tècnic Ambiental Comarcal de l’Alt Camp, així com publicar-la al Butlletí oficial 
de la Província i incorporar-la a la base de dades  telemàtica de llicències 
ambientals. 
 

Tercer.- Si es vol impugnar aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat,  en el termini d’un mes des a comptar 
des del dia següent de la seva notificació. ” 
 

Rodonyà, 7 de maig de 2013. 
 
L’alcalde 
 
 
Josep Mª Saumell Calaf 
 
 
 
 


