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RESOLUCIÓ TES/    /2019 per la qual s’atorga l’autorització ambiental de la 
modificació substancial a l’empresa Silvalac, SA, per a una activitat de flexografia 
industrial, als termes municipals dels Pallaresos i la Secuita (expedient T1CS150134). 
 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Núm. de sol·licitud: T1CS150134. 
Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Tarragona.  
Tipus d’expedient: Modificació substancial. 
Data d’inici de l’expedient: 29 de setembre de 2015. 
Annex Llei 20/2009: I.1 Apartat 12. Subapartat 2. 
Epígraf RDL 1/2016: 10.1 
IDQA: 01624 
Descripció de l’activitat: “Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes 
o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-
los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, 
netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum  superior  a 150 kg de dissolvent 
per hora o superior a 200 tones/any. 
Coordenades UTM (ETRS89) : UTMx 354.920  UTMy: 4.559.775 
Ubicació: termes municipals dels Pallaresos i la Secuita 
 
 
Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
que s’adjunta a l’annex, i atès l’article 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, 
 
 
Resolc: 
 
1.- Considerar la sol·licitud presentada consistent en diverses modificacions en les seves 

instal·lacions com a modificació substancial i atorgar l’autorització ambiental a l’empresa 
SILVALAC, SA situada a la carretera de Santes Creus s/n, als termes municipals dels 
Pallaresos i la Secuita per a una activitat de flexografia industrial. La descripció, 
l’avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment, són les 
que estableix la Proposta de resolució annexa. 

 
2.- Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l’article 30.1 

de l’esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre. 
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3.- Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, apartat autoritzacions ambientals 
http://mediambient.gencat.cat/pcca i a les dependències de les Oficines de Gestió 
Ambiental Unificada i l’Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

 
 
Document signat electrònicament per 
 
Marta Subirà i Roca 
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat 
P.d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019) 
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