Espai reservat a l’etiqueta de l’OGE1

Activitat de:
Nivell Baix/Inferior (Articles 7 i 8 RD 840/2015)

Activitat industrial amb risc d'accidents greus

Nivell Alt/Superior (Articles 7, 8 i 10 RD 840/2015)

1. Dades del titular
Nom2

NIF

Núm. d’identificació de l’establiment
3
EST- Q

Seveso 1 (Directiva 96/82/CE, juliol/2001)
Seveso 2 (Directiva 96/82/CE, juliol /2002)
Seveso 3 (Directiva 2003/105/CE, juliol /2005)
Seveso 4 (Directiva 2012/18/UE)

Establiment4

2. Tipus de tràmit

5

nova activitat (sol·licitud autorització)
A- Sol·licitud autorització
ambiental i posada en
servei5

nova activitat (posada en servei)
ampliació o modificació amb canvi substancial6 d’activitat en funcionament (sol·licitud autorització)
ampliació o modificació amb canvi substancial6 d’activitat en funcionament (posada en servei)
compatibilitat urbanística (Ajuntament)15
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canvi substancial amb8.1 canvi d’afectació per canvi en l’annex 1 de la directiva Seveso7.1
B- Actualització inicial
activitat
en funcionament 7 i 8

canvi substancial amb8.1 canvi d’afectació per canvi en el Reglament Europeu 1272/2008 de
classificació de les substàncies7.2
canvi substancial sense8.2 canvi d’afectació per canvi en l’annex 1 de la directiva Seveso 7.1
canvi substancial sense8.2 canvi d’afectació per canvi en el Reglament Europeu 1272/2008 de classificació de
les substàncies7.2
altra situació
actualització periòdica activitat en funcionament (només per nivell alt)

C- Actualització periòdica
i modificacions

modificació activitat en funcionament que no suposi un canvi substancial9
modificació activitat en funcionament amb pas d’afectació de nivell alt a baix
actualització periòdica PAU14

D- Canvi de titular16
E- Baixa establiment17

3. Documentació presentada 10
Notificació d’accidents greus i documentació associada (model AG-1)
Informació Bàsica per elaborar el PEE (IBA)11
Informe de seguretat, que inclou:

Anàlisi de risc (AR)11
Full de càlcul de codificació de les hipòtesis d’accident de l’AR12
PPAG i SGS

Pla d’Autoprotecció (PAU)14
Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR), si escau11
Full de càlcul de codificació de les hipòtesis d’accident de l’AQR13
Dictamen de seguretat per inspecció d’un organisme de control acreditat en el camp reglamentari AG o justificant de sol·licitud
Informació sobre transport de mercaderies perilloses segons normativa autonòmica.

4. Sol·licitud de l’avaluació de:
A - Anàlisi de risc (AR)
B - Informació bàsica per l’elaboració del pla d’emergència exterior (IBA)
C - Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR)
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5. Abonament de la taxa d’avaluació
Des del 6 d’agost de 2014 i d’acord amb la disposició final primera de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial, dels
establiments, les instal·lacions i els productes és preceptiu el pagament d’una taxa en concepte d’avaluació quan es presenti a la OGE algun
dels documents indicats en l’apartat anterior (podeu consultar el quadre d’obligacions). La carta de pagament de la taxa s’emetrà una vegada
que el DEMO hagi determinat el seu import d’acord amb els fulls de càlcul de codificació de les hipòtesis d’accidents de l’AR i AQR. La
presentació de l'AQR dels establiments en situació d’alta AG a la data d’entrada en vigor de la llei i sense canvi) no té aquesta obligació en
virtut de la disposició transitòria tercera de la llei.
Nom i cognoms del/de la representant legal del titular que signa la sol·licitud

NIF de la persona sol·licitant

Estic informat que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la
corresponent documentació
Signatura

Lloc i data

6. Dades de la persona de contacte per l’abonament de la taxa d’avaluació
Nom i cognoms
Adreça electrònica de contacte

Adreça

LOPD: segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es
comuniquin seran incorporades al fitxer Plans de seguretat i emergència del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial amb la finalitat de gestionar les dades personals referents a propietaris i propietàries o persones representants de les
entitats amb les quals cal posar-se en contacte en cas d'haver d'activar els plans de seguretat i emergència. Podeu exercir els vostres drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de
Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat
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Observacions a l’imprès AG-0 (maig 2015)
Núm.

Observació

1

El Servei del Departament competent en matèria de seguretat industrial (per sol·licituds d’autoritzacions ambientals o
posades en servei d’establiments AG nous) o l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) ha d’omplir el requadre.

2

El titular o representant ha d’omplir tots els requadres ombrejats en concordança amb la documentació presentada.

3

Cal indicar el número d’identificació de l’establiment. En el cas d’establiments en funcionament amb anterioritat a la
publicació de Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes serà el
número de Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC) si existeix i és conegut. En cas contrari es deixarà en
blanc aquest espai. L’OGE informarà al titular del número d’identificació de l’establiment una vegada s’hagi assignat.

4

Afectació dels establiments:
Seveso 1: establiments que ja estiguessin afectats per la Directiva 82/501/CEE, coneguda com Seveso I, abans de
la publicació de la Directiva Seveso II;
Seveso 2: establiments que varen quedar afectats a rel de la publicació de la Directiva 96/82/CE, del 9 de
desembre, coneguda com Seveso II;
Seveso 3: establiments que varen quedar afectats com a conseqüència de la transposició de la Directiva
105/2003/CE, del 16 de desembre,
Seveso 4: establiments que han quedat afectats com a conseqüència de la transposició de la Directiva 2012/18/UE
del 4 de juliol o que entrin en l’àmbit d’afectació d’aquesta directiva amb posterioritat a l’1 de juny de 2015, data
màxima de transposició a l’Estat de l’esmentada directiva.

5

Els documents corresponents a cada tràmit s’han de presentar per duplicat i com a mínim un exemplar serà en suport
paper mentre l’altre podrà ser en suport informàtic (Acrobat Reader o equivalent). En el cas del tràmit de l’apartat A els
impresos AG-0, AG-1 i la documentació per la sol·licitud de l’autorització ambiental s’han de presentar a l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada (OGAU) del departament competent en matèria de medi ambient corresponent per raó del territori. En
el cas dels tràmits dels apartats B i C, la documentació s’ha de lliurar a l’OGE també competent per raó del territori.

6

Supòsits 1 a 7 de la instrucció 2/2002 del DGCSI sobre canvis substancials i les seves modificacions per canvis
substancials “interns” de l’activitat.

7

8

Per canvis substancials “externs” a l’activitat degut a:
7.1 Canvis en l’annex 1 de la Directiva Seveso.
7.2 Canvis en el reglament europeu 1272/2008 del 16 de desembre i posteriors modificacions o directives de
classificació de les substàncies en el seu cas.
El canvi substancial pot suposar:
8.1 Canvi d’afectació (supòsit 1 de la instrucció 2/2002 del DGCSI sobre canvis substancials i les seves modificacions).
Inclou: el pas de no estar afectat a estar-ho (en nivell alt o baix) o el canvi de nivell d’afectació (de baix a alt).
8.2 Sense canvi d’afectació (supòsits 2 a 7 de la instrucció 2/2002 del DGCSI sobre canvis substancials i les seves modificacions).

9

D’acord amb la instrucció 2/2002 de la DGCSI sobre canvis substancials i les seves modificacions.

10

Per tal de veure la documentació que cal presentar per cada tipus de tràmit cal consultar el quadre 2 “Obligacions dels industrials”

11

La presentació del document està subjecta al pagament d’una taxa en concepte d’avaluació de la documentació relativa a
la normativa vigent en matèria d’accidents greus d’acord amb el Real decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, pel que
s’aprova el text refós de la llei de taxes i de preus públics de Catalunya.

12

La presentació del full de càlcul de codificació de les hipòtesis de l’AR en suport informàtic és obligatòria a efectes de la
determinació de la part variable de la taxa per l’avaluació de l’Anàlisi de Risc. Per elaborar el full es pot consultar el model
1 “Full de càlcul de codificació de les hipòtesis de l’AR”.

13

La presentació del full de càlcul de codificació de les hipòtesis de l’AQR en suport informàtic és obligatòria a efectes del
pagament de la taxa per l’avaluació de l’Anàlisi Quantitativa de Risc. Per elaborar el full es pot consultar el model 2 “Full de
càlcul de codificació de les hipòtesis de l’AQR”

14

El PAU s’ha de presentar a la plataforma HERMES del Departament d’Interior. El registre d’entrada és comunicat de forma
automàtica al DEMC.

15

El tràmit s’emprarà per sol·licitar l’avaluació de l’AQR per tal que el DEMC pugui emetre, a petició de l’ajuntament, l’informe
previst en l’article 60.5 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de control ambiental de les activitats (instrucció 3/2011
DGEMSI). En aquest cas caldrà presentar: l’AQR, el full de codificació de les hipòtesis de l’AQR, l’imprès AG-0 i la
notificació d’accidents greus (imprès AG-1 i documentació associada).

16

17

Per acreditar el canvi de titularitat de l’establiment, cal presentar la documentació següent:
Si és un canvi de denominació social o de transformació societària: còpia de l'escriptura de formalització.
Si es una compravenda: original del document públic (escriptura notarial) o privat en el qual es formalitza l'operació.
Si és un arrendament: còpia del contracte d’arrendament entre les parts.
En el cas que l’anterior titular hagués mort, es podria acceptar com a justificant del canvi la còpia de l’escriptura
d’acceptació d’herència conforme el nou titular és hereu del bé en qüestió o n’és l’hereu universal.
En el cas el que el canvi de titularitat afecti més d’un establiment AG del titular es podrà realitzar el canvi en un sol tràmit si
s’especifiquen tots els identificatius d’establiments afectats en la casella corresponent.
En els tràmits de baixa s’hauran d’explicar les circumstàncies de la baixa (canvi de classificació de substàncies, reducció
d’inventaris, etc.) i justificar documentalment així com especificar si s’ha produït un cessament complet de l’activitat.
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