
 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

  

Resolució de 27 de desembre de 2007 de renovació de l’autorització d’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle de l’empresa PET FOOD INGREDIENTS, SL, per 
a les instal·lacions de combustió de l’establiment situat en el terme municipal de 
Ribera d'Ondara pel període de comerç 2008-2012. 
 
 
Fets 
 
L’empresa PET FOOD INGREDIENTS, SL disposa d’instal·lacions afectades per 
la Llei 1/2005, de 9 de març, per la que es regula el règim del comerç de drets 
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, a l’establiment situat a: Crta. 
Nacional II Madrid-França, Km. 529,5 del municipi de Ribera d'Ondara pel període 
de comerç 2005-2007.  
 
 

Dades de l’expedient 
 
Titular: PET FOOD INGREDIENTS, SL 
Referència: AE2005037 
Activitat: 1.c Altres Instal·lacions de Combustió;   
 
 
Fonaments de dret 
 
Primer :  
La instal·lació de referència disposa d’autorització d’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle pel període 2005-2007 d’acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març, per 
la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle. 
 
Segon : 
Pel segon període de comerç, 2008-2012, s’ha de procedir a la renovació de les 
autoritzacions atenent als nous requisits previstos a  la Llei 1/2005, de 9 de març, 
per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle i al Decret 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de comerç 
de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema 
d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte 
d'hivernacle. 
 
Tercer: 
En el tràmit d’audiència la Proposta de Resolució s’ha tramés als titulars havent-
se presentat al·legacions que han estat estimades. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret 397/2006, de 17 d'octubre, 
d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte 
d'hivernacle i de regulació del sistema d'acreditació de verificadors d'informes 
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d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i a proposta de la Ponència 
Ambiental, 
 
 
RESOLC: 
 
1. Atorgar a l’empresa PET FOOD INGREDIENTS, SL, la renovació de 

l’autorització d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle per a les 
instal·lacions de l’establiment de: Crta. Nacional II Madrid-França, Km. 529,5, 
del terme municipal de Ribera d'Ondara.  

 
2. Les dades de l’establiment i de les instal·lacions afectades, les obligacions de 

seguiment de les emissions, les obligacions de subministrament d’informació, 
l’obligació de lliurar drets d’emissió i el període de vigència de l’autorització, 
són les que s’assenyalen a l’annex d’aquesta Resolució. 

 
3. D’acord amb l’article 9.4 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures 

financeres, que afegeix l’article 411 a la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de 
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya s’ha d’ingressar la taxa per 
a la tramitació de les sol·licituds d’autorització d’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle en el moment de l’atorgament de l’esmentada autorització: 284,60 
€ ( DOS-CENT VUITANTA-QUATRE EUROS I SEIXANTA CÈNTIMS ) 

 
4. Aquesta Direcció General de Qualitat Ambiental haurà de comunicar la 

resolució definitiva al Registre Nacional de Drets d’Emissió en un termini de 10 
dies. 

 
 
Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu 
interposar recurs d’alçada davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el 
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el 
que disposa l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
Barcelona, 27 de desembre de 2007 
 
 
 
Maria Comellas i Doñate 
Directora General  
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ANNEX 

 
 
1. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ I DEL TITULAR 
 

Titular de la instal·lació: PET FOOD INGREDIENTS, SL 

Adreça del titular: C. Francesc Macià, 36 

Municipi del titular: Sant Boi de Llobregat 

Número d’expedient: AE2005037 

RENADE ES082501001114 

L 1/2005 Annex I: 1.c Altres Instal·lacions de Combustió;  

Adreça de la instal·lació: Crta. Nacional II Madrid-França, Km. 529,5 

Municipi de la instal·lació: Ribera d'Ondara 

 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS, DISPOSITIUS, COMBU STIBLES I MATERIALS 
UTILITZATS A LA INSTAL·LACIÓ 
 
L'empresa PET FOOD INGREDIENTS, S.L. al municipi de Ribera d'Ondara es dedica a 
l'elaboració de farines i greixos per a l'alimentació d'animals de companyia, a partir de 
canals o restes d'animals. A la planta es disposa de vàries instal·lacions de combustió 
amb una potència nominal superior a 20 MW, associades al procés productiu. 
 
L'única font d'emissió de diòxid de carboni està associada a la combustió del gas natural. 
 
Els dispositius a considerar pel seguiment de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle afectats pel comerç de drets d'emissió, en base a la documentació aportada, 
són: 
 
Nº Codi 

dispositiu 
Descripció Pot. 

tèrmica 
nom. 
[MWt] 

Combustible(s)  Material(s) 

1 C Caldera de vapor Airus 3,5 Gas natural  
2 T1 Termodestructor 1 14,4 Gas natural  
3 T2 Termodestructor 2 12,6 Gas natural  

 
L’activitat disposa d’autorització d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (exp. 
AE2005037) pel període de comerç 2005-2007. 
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La informació requerida per la Llei 1/2005, de 9 de març de 2005, per la qual es regula el 
règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, obra en poder de 
l’administració actuant per haver estat presentada bé en el règim de prevenció i control 
integrats de la contaminació o bé en la sol·licitud per a l’atorgament de l’autorització 
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. La documentació es considera suficient pel 
pronunciament que ha de dur a terme el Departament de Medi Ambient i Habitatge en el 
tràmit d’autorització previst a la Llei 1/2005. En qualsevol cas els serveis tècnics de la 
Ponència Ambiental proveiran el necessari per a completar i actualitzar la informació 
expressada en el paràgraf anterior si es considera convenient i oportú. 
 
Cal recordar l’obligació de disposar dels corresponents permisos ambientals actualitzats, 
d’acord amb la Llei 3/1998 de la IIAA , de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental. 
 
 
3. METOLOGIA DE SEGUIMENT DE LES EMISSIONS 
 
El titular de la instal·lació ha de realitzar un seguiment de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle d’acord amb la metodologia de seguiment que s’estableix a 
continuació: 
 
La determinació de les emissions es realitzarà mitjançant metodologia basada en el 
càlcul de les emissions de CO2.  
 
Categoria de la instal·lació: A i IBE (quadre 1 de l’annex I de la Decisió 2007/589/CE). 
 
Els nivells de plantejament per efectuar el seguiment, i per a cada flux font, són els que 
s’indiquen a la següent taula: 
 

Font d’emissió Flux font Dades de 
l’activitat 

Valor 
calorífic 

net 

Factor 
d’emissió  

Factor 
oxidació 

Factor de 
conversió  

Combustió 
Gas natural; C, T1, T2; 
Principal 2 2a 2a 2 n/a 

 
El càlcul de les emissions de diòxid de carboni procedents de les instal·lacions i 
dispositius afectats pel règim del comerç de drets d’emissió, i que per tant, han estat 
enumerades a l’apartat 2 d’aquest annex com a tal, es realitzarà basat en la (o les) 
següent (o següents) fórmula (o fórmules): 
 
Fonts de combustió (d’acord amb l’annex II de la Decisió 2007/589/CE): 
 

Emissions CO 2 [t] = flux combustible (t o Nm 3) x valor calorífic net (TJ/t o TJ/Nm 3) x 
Factor d’Emissió (tCO 2/TJ) x Factor d’Oxidació 

 
La fórmula anterior s’haurà d’aplicar per a cadascun dels fluxos font de combustió 
existents. 
 

On: 
 
Dades d’activitat: 
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És el flux de materials (en t o Nm3) o bé el consum de combustible expressat 
en contingut d’energia [TJ]. Aquest és determinat com el producte del flux de 
combustible, (expressat en unitats màssiques o volumètriques, t o m3) i el seu 
valor calorífic net (PCI). 
 
Factor d’emissió: 
És el valor relacionat amb el tipus i característiques del combustible o material. 
Cada combustible o material produeix una emissió específica de CO2 que es 
troba íntimament relacionada amb el contingut de carboni del combustible o 
material en qüestió. S’expressa en unitats de tCO2/TJ (emissions de combustió) 
o tCO2/t o tCO2/Nm3 (emissions de procés).  
 
Factor d’oxidació / factor de conversió: 
S’utilitzarà un factor d’oxidació, en el cas de les emissions de combustió, o un 
factor de conversió, en el de les emissions de procés, per a reflectir la proporció 
de carboni que no s’oxida o converteix en CO2. 
 
El factor d’oxidació només s’aplica en cas que el factor d’emissió no reflecteixi 
ja l’oxidació parcial del carboni.  

 
 
Els detalls que conformen aquesta metodologia, d’acord amb la Decisió 2007/589/CE, 
han d’estar descrits al Pla de Seguiment del titular.  
 
Qualsevol intenció de modificació en la metodologia de seguiment a aplicar haurà de 
ser notificada a la Direcció General de Qualitat Ambiental la que, si s’escau, procedirà 
a la modificació d’ofici de l’autorització. 
 
Per aquestes notificacions s’haurà de formalitzar el model de instància Notificació de 
modificacions en instal·lacions autoritzades a l'àmbit d'aplicació de la llei 1/2005 
(es pot trobar a: 
 http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/comerc_emissio/models.jsp) 
 
 
4. PLA DE SEGUIMENT 
 
El titular de la instal·lació haurà d’establir, documentar, aplicar i mantenir un Pla de 
Seguiment, d’acord amb el que s’especifica al punt 4.3 de la Decisió 2007/589/CE i a 
les guies de seguiment publicades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(es poden trobar a: http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/comerc_emissio/guies_seguiment.jsp). 
 

El Pla de seguiment ha de consistir en una documentació detallada, complerta i 
transparent de la metodologia de seguiment pròpia d’aquesta instal·lació, inclosa la 
documentació de les activitats d’adquisició i tractament de dades i el sistema de 
control de la seva veracitat i assegurament de qualitat. 

 
 
El titular haurà d’haver presentat, a la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de medi Ambient i Habitatge, abans de l’inici del període de notificació 
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2008, el Pla de Seguiment de la instal·lació objecte d’aquesta Autorització que haurà 
de ser aprovat per aquesta Direcció General  
 
La metodologia de seguiment, establerta a l’apartat anterior d’aquest annex, ha de 
formar part del Pla de Seguiment. 
 
Qualsevol modificació o revisió del Pla de Seguiment aprovat haurà de ser notificada a 
la Direcció general de Qualitat Ambiental per a la seva aprovació. 
 
Per aquestes notificacions s’haurà de formalitzar el model de instància Notificació de 
modificacions en els Plans de Seguiment a l'àmbit d'aplicació de la llei 1/2005 
(es pot trobar a: 
 http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/comerc_emissio/models.jsp ). 
 
En tot moment s’ha de poder constatar la traçabilitat entre el Pla de Seguiment que 
s’aplica per part de l’operador amb l’aprovat per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. 
 
 
5. OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORME ANUAL D E SEGUIMENT 
 
El titular de la instal·lació haurà de remetre a la Direcció General de Qualitat Ambiental 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, abans del 28 de febrer de cada any, i a 
partir de 2009, un informe verificat per una entitat acreditada sobre les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle corresponents a l’any precedent i d’acord amb el Pla de 
Seguiment exposat al punt anterior. 
 
L’informe haurà d’incloure la documentació indicada a l’apartat 5 de l’annex III de la 
Llei 1/2005 atenent a les directrius de l’apartat 8 de l’annex I de la Decisió 
2007/589/CE i l’article 8 del Decret 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de 
comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema 
d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. 
Per aquestes notificacions s’haurà de formalitzar el model de instància Remisió 
informe anual verificat d'emissions anuals de gasos amb efecte d'hivernacle a l'àmbit 
d'aplicacio de la llei 1/2005   (es pot trobar a:  
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/comerc_emissio/models.jsp ) 
 
 
6. LLIURAMENT DE DRETS D’EMISSIÓ  
 
Abans del 30 d’abril de cada any el titular de la instal·lació haurà de lliurar un nombre 
de drets d’emissió equivalent a la dada d’emissió verificada i validada corresponent a 
l’informe anual de seguiment de l’any anterior. 
 
Aquest lliurament de drets s’efectuarà, per part del titular, en el Registre Nacional de 
Drets d’Emissió (RENADE) d’acord amb l’article 27 de la Llei 1/2005. 
 
 
7. NOTIFICACIÓ DE MODIFICACIONS EN L’AUTORITZACIÓ 
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El titular de la instal·lació haurà d’informar a la Direcció General de Qualitat Ambiental 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de qualsevol canvi o projecte de canvi 
en el caràcter, el funcionament o la mida així com també la renovació o substitució de 
dispositius (indicant la data de entrada en funcionament) , incloent les aturades 
parcials o totals, no programades, de les instal·lacions autoritzades. 

També s’haurà de notificar qualsevol canvi que afecti a la identitat o al domicili del 
titular i altra informació de caràcter general presentada pel titular en la sol·licitud 
d'autorització. 

Per aquestes notificacions s’haurà de formalitzar el model d’instància Notificació de 
modificacions en instal·lacions autoritzades a l'àmbit d'aplicació de la llei 1/2005 
(es pot trobar a: 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/comerc_emissio/models.jsp) 
 
A la vista de la informació lliurada, aquesta Direcció General, si s’escau, modificarà 
d’ofici l’autorització d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
En el cas de que es procedís a una modificació de l’autorització com a conseqüència 
d’una ampliació de la instal·lació, el titular podrà sol·licitar la corresponent assignació 
individualitzada de drets d’emissió, amb la consideració de nou entrant, un cop disposi 
de la nova autorització i atenent el que s’indica en el segon Pla Nacional d’Assignació 
de Drets d’Emissió (període 2008-2012). 
 
Per aquestes sol·licituds s’haurà de formalitzar el model de instància Sol·licitud 
d'assignació individualitzada de drets d'emissió a l'àmbit d'aplicació de la llei 1/2005 
(es pot trobar a: 
 http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/comerc_emissio/models.jsp ) 

 

8. VIGÈNCIA DE L’AUTORITZACIÓ  
 
Aquesta autorització serà vàlida durant el període de comerç corresponent al segon 
Pla Nacional d’Assignació de Drets d’Emissió (període 2008-2012). 
 
Aquesta Autorització quedarà extingida en els supòsits de: 
 
– Tancament de la instal·lació. 
– Infracció molt greu. 
– Suspensió de l’activitat de la instal·lació durant un termini superior a un any. 

 


