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El titular de qualsevol activitat té l'obligació de garantir que aquesta es
desenvolupa sense incidir negativament en el medi ambient i en els
ciutadans del seu entorn. A aquest efecte, amb caràcter previ a la
posada en marxa de l'activitat, s'haurà d'haver obtingut una autorització o
llicència administrativa que habiliti per poder funcionar de forma
compatible amb l'entorn.

1. Quin tipus d'autorització s'ha d'obtenir amb caràcter previ a l'inici d'una activitat?
La posada en funcionament d’activitats i instal·lacions a l’àmbit territorial de Catalunya, que
siguin susceptibles d’incidir sobre el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones,
resta subjecta al règim d’intervenció administrativa introduït per la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIAA) i pel Reglament que la desenvolupa
(RIIAA)1.
La LIIAA, que deixa sense efecte a Catalunya el Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses (RAMINP, aprovat pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre)2, suposa
l’assumpció a nivell autonòmic del principi del control integrat de la contaminació establert a
nivell europeu a la Directiva IPPC (Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de
1996, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació) i que amb posterioritat
s’introduí a nivell estatal amb la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació.
Arran de la LIIAA, que entrà en vigor el 30 de juny de 1999, el règim d'intervenció s’estructura
en tres nivells de control administratiu en funció del potencial impacte ambiental ocasionat per
les activitats productives. Així:
Autorització
Llicència
Comunicació

Activitats amb incidència ambiental elevada -Annex I del RIIAA
Activitats amb incidència ambiental moderada -Annex II.1 i Annex II.2 del RIIAA
Activitats amb incidència ambiental baixa -Annex III del RIIAA

Pel que fa concretament a les activitats incloses a l'Annex III del RIIAA, els Ajuntaments
poden aprovar ordenances pròpies que substitueixin el règim de comunicació pel sistema
d’establir la llicència d'obertura d'establiments.

1

Decret 136/1999, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental i s’adapten els seus annexos (DOGC, núm.2894, 21.05.1999), modificat pel Decret 143/2003, de 10 de
juny (DOGC, núm.3911, 25.06.2003).
2

La Disposició Addicional Sisena de la LIIAA assenyala: “Es deixa sense aplicació a Catalunya el Reglament d’activitats molestes,
insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel Decret 2414/1961, del 30 de novembre”.
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1.a)

En el cas d’una nova activitat...
Si es vol posar en funcionament una nova activitat, el primer que caldrà fer és comprovar en
quin annex es troba recollida l’activitat en qüestió dins el Reglament de desenvolupament de
la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (RIIAA) (Veure apartat 7 d’aquest
capítol en què s’inclouen les activitats incloses en el RIIAA).
Per a les activitats de l’Annex I i II, el titular de l’activitat pot sol·licitar, amb caràcter previ a
l’inici del procediment, a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) o, si s’escau, a
l’Ajuntament o al Consell Comarcal corresponent una comprovació relativa a la inclusió de
l’activitat projectada en el corresponent annex del RIIAA.
La correcta inclusió en els annexos és molt important, atès que a cada annex li correspon un
règim d’intervenció diferent. A més, en el cas de les activitats incloses a l’Annex III, s’ha de
tenir en compte si l’Ajuntament ha substituït el règim de comunicació pel de llicència
d’obertura d’establiments.
La següent taula resumeix la documentació tècnica que haurà d’acompanyar la sol·licitud
d’autorització o llicència ambientals d’una nova activitat. En relació amb les activitats de
l’Annex III, la documentació a presentar dependrà del règim establert per cada Ajuntament
(consultar apartat 8).

Projecte bàsic
Document per al certificat urbanístic
Estudi d’impacte ambiental (si s’escau)
Document sobre prevenció d’incendis (si s’escau)
Document sobre protecció de la salut
Document sobre prevenció d’accidents greus (si s’escau)
Acreditació de la qualitat del sòl (estudi geològic)
Document per demanar autorització d’abocament a llera pública i mar

ANNEX
I

ANNEX
II.1

ANNEX
II.2

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

1.b) En el cas d’una activitat legalitzada d’acord amb la LIIAA que pretén introduir un
canvi a les instal·lacions...
Si es vol introduir un canvi a les instal·lacions (característiques o funcionament de l’activitat),
la persona titular de l’autorització o llicència ambientals haurà d’informar-ho a l’òrgan
competent, abans del seu inici, encara que consideri que es tracta d’un canvi no substancial.
La significança del canvi l’haurà d’apreciar de forma definitiva l’autoritat ambiental competent.
S’entén per canvi substancial qualsevol modificació de l’activitat autoritzada que pugui tenir
repercussions perjudicials o importants en la seguretat, la salut de les persones o el medi
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ambient, atenent a aspectes com les dimensions i la producció de les instal·lacions, el volum,
pes i tipologia dels residus generats, i el risc d’accidents, entre d’altres.
S’entén per canvi no substancial qualsevol modificació de l’activitat autoritzada que no tingui
repercussions perjudicials o importants en la seguretat, la salut de les persones o el medi
ambient.
Per tal d’ajudar a identificar i interpretar què s’ha d’entendre per canvi substancial el Departament de
Medi Ambient i Habitatge ha aprovat uns criteris de caire intern de caràcter orientador. Són criteris
que s’han d’aplicar cas per cas i no d’una forma generalitzada. Es poden consultar a la següent
direcció web: http://www.gencat.net/mediamb/iiaa/substancial.htm

Si es considera que el canvi és substancial, la persona titular haurà de presentar la mateixa
documentació que si es tractés de la implantació d’una nova activitat (consultar Apartat 1.a)
d’aquest capítol).
Si es considera que el canvi és no substancial, la persona titular ho comunicarà a
l’Administració competent presentant un escrit on es detalli el canvi que cal efectuar
acompanyat d’un projecte tècnic reduït. El projecte haurà d’incloure els següents aspectes:
naturalesa del canvi (ampliació, substitució, reforma), descripció del canvi i un plànol de
localització. Posteriorment, i després de la tramitació corresponent, la resolució sobre el canvi
no substancial s’incorporarà a l’autorització o llicència ambientals de l’establiment.
2. És el mateix l'IAE que la llicència o autorització que habilita per al funcionament de
l'activitat?
No, i no s'ha de confondre una cosa amb l’altra. L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) és
l’impost que es satisfà davant de l'Ajuntament o de les Delegacions o Administracions de
l’Agència Tributària, pel fet d'exercir una activitat que genera uns rendiments econòmics. El
seu objectiu és censal i recaptatori3.
La llicència o autorització és un requisit administratiu de caire preventiu que atorga
l'Ajuntament i que habilita per poder posar en marxa l'activitat. Tanmateix, en el cas que
l’activitat estigui subjecte al pagament de l’IAE, l’Ajuntament requereix, per obtenir la llicència
d’activitat, la presentació de la declaració de l'alta d'IAE o bé el compromís de donar-se d'alta
abans de l'inici de l'activitat.

3

En aquest sentit, estan exempts de l’IAE els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, els contribuents per l’Impost sobre la
Renda de no Residents que operen a Espanya mitjançant establiment permanent i les societats civils i entitats de l’article 33 de la Llei
General Tributària, quan el seu import net de la xifra de negocis és inferior a 1.000.000 d’euros (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. BOE, núm.59, 09.03.2004).
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3. On s’ha de presentar la sol·licitud per l'obtenció de la llicència o autorització
corresponent?
La sol·licitud que correspongui segons quin sigui el règim aplicable, s'ha de presentar davant
l'Ajuntament del municipi en què es vulgui instal·lar l'activitat, juntament amb la documentació
que s'estableix a l'efecte (consultar a cada un dels Ajuntaments en qüestió).
4. Cóm s’acredita l’adequació de les instal·lacions i activitats dels centres o establiments
als requeriments ambientals?
A través del control ambiental. Atenent al moment en què es realitza el control ambiental,
aquest pot ser:
Control inicial:

En el moment de la posada en marxa de l’activitat (veure Apartat 0

Controls periòdics:

Durant l’exercici de l’activitat en els períodes establerts (veure Apartat 4.b)

Controls singulars:

Els fixats de manera específica a l’autorització o llicència

Aquestes accions de control poden realitzar-se mitjançant alguna de les modalitats següents:
Control extern:

Realitzat per una entitat ambiental de control (EAC) degudament acreditada

Control intern:

Realitzat per la pròpia empresa i verificat per una EAC degudament acreditada

Control mixt:

4.a)

Autocontrol parcial + control extern

Quin tràmit s’haurà de satisfer per començar a exercir l'activitat?
Una vegada obtinguda la resolució administrativa d'atorgament de l'autorització o llicència
corresponent, per poder posar en marxa l'activitat serà necessari, a més, obtenir/presentar la
següent documentació:
Activitats Annex I i II.1 A l'inici de l'activitat, presentar el certificat tècnic del director de l'execució del
projecte + certificació emesa per una ECA (veure apartat 5) que acrediti el
compliment dels requeriments ambientals.
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Activitats Annex II.2

Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Polinyà,
Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat: pel que fa a
les activitats incloses a l'Annex II.2, caldrà aportar certificat del tècnic director
de l'execució del projecte + acta de control favorable a la posada en
funcionament emesa pel tècnic municipal.
Badia del Vallès i Ripollet: certificat tècnic del director de l'execució del
projecte + certificació emesa per una ECA.
Castellar del Vallès: certificat del tècnic director de l’execució del projecte +
acta de control favorable a la posada en funcionament de l’activitat emesa
pel tècnic municipal o per l’entitat d’inspecció i control (EIC) acreditada.
Montcada i Reixac: certificació tècnica de l’acabament de la instal·lació
d’acord amb la llicència + certificació emesa per una entitat col·laboradora de
l’Administració, sense perjudici de l’avaluació de control per l’Ajuntament en
el termini d’un mes.
Sabadell: Certificat tècnic visat + visita de comprovació dels tècnics
municipals amb resultat favorable.

Activitats Annex III

Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Polinyà,
Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat: certificat
emès pel tècnic director de l'execució del projecte + acta de control favorable
a la posada en funcionament emesa pel tècnic municipal.
Badia del Vallès i Ripollet: certificació tècnica expedida per un tècnic
competent o una ECA acreditada. En aquest últim cas, la certificació podrà
ser comprovada pels tècnics municipals en el termini d’un mes.
Castellar del Vallès: certificat del tècnic director de l’execució del projecte +
acta de control favorable a la posada en funcionament de l’activitat emesa
pel tècnic municipal o per l’EIC acreditada.
Montcada i Reixac: acta de verificació.
Sabadell: certificat tècnic visat + comunicació a l’Ajuntament.

4.b)

Quins controls s’han d’efectuar quan l’activitat ja estigui en marxa?
La normativa estableix que s'hauran d'efectuar controls periòdics de l'activitat, a fi i efecte de
verificar que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen als requeriments legals. Quedaran
exemptes d’aquesta obligació les activitats que estiguin acollides al sistema d’ecogestió i
ecoauditoria de la Unió Europea.
La periodicitat amb què s'hauran de fer els controls ve determinada per l’annex en què
s’inclogui l’activitat en qüestió. Així:
Activitats Annex I i II.1 Controls periòdics cada 2 i 4 anys respectivament.
Activitats Annex II.2

Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Palau-solità i
Plegamans, Polinyà, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i
Sentmenat: el primer control 4 anys després de l’atorgament de la llicència, i
la resta 4 anys després de la realització de la corresponent revisió, malgrat
que aquesta s’hagi pogut realitzar de forma anticipada.
Badia del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet: 5 anys.
Sabadell: cada 4 anys.

Activitats Annex III

Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Palau-solità i
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Plegamans, Polinyà, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i
Sentmenat: cada 8 anys.
Badia del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet: cada 5 anys.
Sabadell: cada 10 anys.

Tanmateix, en la resolució de l’autorització o llicència ambientals es poden establir
periodicitats distintes a les assenyalades en el quadre anterior.
5. Què es una entitat ambiental de control (EAC)?
És una entitat col·laboradora del Departament de Medi Ambient i Habitatge, constituïda per
una empresa o agrupació d’empreses amb caràcter estable, de caràcter públic o privat, que
obté l’acreditació per exercir, entre d’altres, les funcions dels controls ambientals.
Les entitats ambientals de control (EAC) s’acrediten pel control de totes o alguna de les
tipologies d’activitats i per diferents nivells d’actuació.
S’ha de tenir en compte que per a la realització dels controls periòdics de les activitats que es
contemplen a l'Annex II.2 i III del RIIAA, els Ajuntaments poden establir sistemes propis de
controls mediambientals.
A la Taula següent s’exposen les EAC acreditades per la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge per a cada tipologia i nivell d’actuació.
TIPOLOGIA I NIVELL D’ACREDITACIÓ
Núm. d’acreditació

EAC-001-01

IND

EGAVIC, SL

MIN

AGR

1

1

ENE

COM

REO

GRE

RAD

Rambla Josep Tarradellas 12 baixos
08500 VIC (BARCELONA)
93 883 28 65
eac@egavic.net

EAC-002-01

INTERVENCIÓ AMBIENTAL

1

2

Plaça Fra Bernardí, 26 2n
08560 MANLLEU (BARCELONA)
93 851 54 30
intervencio@intervencioambiental.com

EAC-003-01

AMBIO, SA

1*

1

1

2

1a

2

1b

1

1c

1

1

1c

1a

2

1b

2

1c

1

1

1c

1a

2

1b

Montnegre, 18-24, esc. A entresòl 1a
08029 BARCELONA
93 494 00 01
barcelona@ambio.es

EAC-004-01

ECA, SA
Rocafort, 103-109
08205 SABADELL (BARCELONA)
93 745 25 00
sabadell@eca.es

EAC-005-01

ICICT, SA
Garrotxa, 10-12
Parc de negocis “Mas Blau” Edifici Oceano
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
93 478 11 31
icictsa@es.tuv.com
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TIPOLOGIA I NIVELL D’ACREDITACIÓ
Núm. d’acreditació

EAC-006-02

IND

MIN

AGR

UNIÓN DE INGENIEROS JOVER, SL

ENE

COM

REO

1a

2

1a

2

GRE

RAD

Bruc, 94 baixos
08009-BARCELONA
93 318 53 27
eac006@unionjover.com

EAC-007-02

INGAL, SL

1

Pau Claris, 95 entresòl 3a
08009 BARCELONA
93 412 46 14
ingal@ingal.es

EAC-009-02

EACAT, SL

1

Av. Tortosa, 2
Edifici Merco-Lleida. Oficina
25005 LLEIDA
973 72 74 18
eacat@eacat.es

EAC-011-04

EUROCONTROL

2

Joan Güell, 212 2n 2a
08028 BARCELONA
933218465
apinal@eurocontrol.es

EAC-012-02

ECOPROGES, SL

2*

1

1

2

1a

2

Llull, 109 2a planta
08005 BARCELONA
93 300 75 06
eac@ecoproges.com

EAC-013-02

BUREAU VERITAS ESPAÑOL, SA

2*

1b

Via Augusta 117
08006 BARCELONA
93 2404050
adriana.soro@es.bureauveritas.com

EAC-014-03

ENCAT

2

Josep Morató i Grau, 18 baixos
17004 GIRONA
972 228 185
encat@cetig.es

EAC-015-03

CECAM

1

1

1a

2

1b

Pol. Industrial
Pirineus, s/n
17460 CELRÀ (GIRONA)
972 492 014
eac@cecamlab.com

EAC-016-03

CALITEC, SCP

1

Rocafort, 204-206 baixos
08029 BARCELONA
93 363 39 77
laboratorio@laboratoriocalitec.com

EAC-017-04

COIAN, SA

S

2

Martín Ruano, 11 entresòl
25006 LLEIDA
Sr. Carles Gràcia
973 272471
coian.sa@terra.es

EAC-018-04

CRT, SL

2

Cardenal Vives i Tutó, 41 entresòl 11
08034 - BARCELONA
93 2040805
crtva@crtva.com
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TIPOLOGIA I NIVELL D’ACREDITACIÓ
Núm. d’acreditació

EAC-019-04

IND

MIN

AGR

ENE

COM

REO

GRE

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER

RAD
S

Ctra. accés a la Facultat de Medicina
Campus de la UAB
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS
93 567 20 00
jmsuarez@appluscorp.com

EAC-020-04

BCN PROJECTA

2

Advocat Cirera, 10
08201 SABADELL
902361821
projecta@projecta-eac.com

EAC-021-04

SGS TECNOS, SA

2

Plaça Tetuán, 40-41 despatx 21
08010 BARCELONA
93 244 46 17
cesar_fernandez@sgs.com

EAC-022-04

INGENIEROS ASESORES, SA

1*

1a

Josep Umbert 35 1r
08400 GRANOLLERS
93 8611268
dbf@ingenierosasesores-sa.es

EAC-023-04

ATISAE

1a

2

Ronda Can Fatjó, 13 Parc Tecnològic del Vallès
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
93 594 44 80
eac@atisae.com

EAC-024-05

AMB VECTORS, SL

2

Sant Jaume, 220-228 local
08370 CALELLA
93 766 41 66
f.elena@vectors.es

*Nota: L’acreditació és efectiva per a qualsevol actuació de verificació. També és efectiva per al control d’activitats dels annexos II.2 i III en aquells municipis
que disposin d’un sistema propi de control.
TIPOLOGIA I NIVELL D’ACREDITACIÓ
IND: Industrials

MIN: Mineres

AGR: Agrícoles i ramaderes

ENE: Energètiques

COM: Comercials i de serveis

REO: Recreatives, espectacles i d’oci

GRE: Gestió de residus

RAD: Instal·lacions de radiocomunicació

ESTAT D’EAC’S
a: Aquesta entitat també pot realitzar actuacions en establiments de venta al detall de carburant
b: Aquesta entitat també pot realitzar actuacions en dipòsits controlats de residus
c: Entitat en règim de concessió

NIVELLS D’ACTUACIÓ
1: Nivell 1 (tots els annexos)
2: Nivell 2 (annex II.2 i annex III)

S: Tipologia en fase de revisió d’expedient, per tant no poden realitzar actuacions en el marc de
la Llei 3/98 (LIIAA)
Font: http://www.gencat.net/mediamb/iiaa/eacacreditades.htm

6. Com afecta la LIIAA a les activitats ja existents abans de la seva entrada en vigor?
Amb l’entrada en vigor el 6 de juliol de 2004 de la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la LIIAA,
s’estableix un nou període d’adequació a la LIIAA de les activitats amb incidència ambiental.
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Així, les activitats en què concorrin les següents condicions s’hauran d’adequar a la citada Llei
4/2004 i al Programa d’Adequació aprovat pel Decret 50/20054 abans de l’1 de gener de 2007:
•

Que estiguin classificades en els Annexos I i II de la LIIAA i no disposin d’autorització o de
llicència ambiental atorgades d’acord amb aquesta.

•

Que s’exerceixin en el moment d’entrada en vigor de la Llei 4/2004 i no tinguin obert cap
expedient de cessament.

S’ha de tenir en compte que en el cas d’establiments que disposin d’autorització o llicència
ambientals parcials per haver-se atorgat a alguna de les seves instal·lacions que admetien
una avaluació ambiental independent, també s’hauran de sotmetre al Programa d’adequació
la totalitat de les instal·lacions.
Pel que fa a les activitats de l’Annex III del RIIAA existents el règim d’adequació es concretarà
en l’ordenança municipal que cada ajuntament aprovi a l’efecte.
IMPORTANT: En quant a les sol·licituds d’adequació d’activitats existents classificades a l’Annex II
de la LIIAA presentades abans de l’1 d’abril de 2005 i que estan pendents de resolució es tramiten
d’acord amb el procediment general establert a la LIIAA i han de ser resoltes abans de l’1 de
novembre de 2005.

De quines fases consta el Programa d’Adequació?
El procés d’adequació s’organitza en les següents fases:
1) Identificació i classificació de les activitats. La identificació i classificació de les activitats de
l’Annex I les durà a terme la Direcció General de Qualitat Ambiental i els Serveis
Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la participació dels
ajuntaments. La identificació i classificació de les activitats de l’Annex II la duran a terme
els ajuntaments.
2) Formulació del calendari d’adequació. L’adequació de les activitats es durà a terme a
través d’un calendari esglaonat d’adequació en 3 períodes de durada semestral. La inclusió
d’una activitat en un dels 3 períodes dependrà dels diferents criteris com ara criteri
d’antiguitat de les llicències i autoritzacions ambientals, criteri de vulnerabilitat del medi
receptor i criteri del nombre d’activitats.
3) Requeriment d’adequació. Una vegada formulat el calendari d’adequació, es procedirà a
notificar a la persona titular de l’activitat la resolució per la qual se la requereix que sol·liciti
l’autorització o la llicència ambientals, segons pertoqui, abans que finalitzi el termini que

4

Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats
existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes (DOGC,
núm.4353, 31.03.2005).
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resulta del calendari d’adequació formulat. Si abans de l’1 d’octubre de 2005 no rep
aquesta notificació s’entén que ha de presentar-la abans de l’1 de juliol de 2006.
4) Formulació de l’avaluació ambiental. S’haurà de formular l’avaluació ambiental i sotmetre-la
a la verificació d’una entitat de verificació degudament acreditada amb una antelació
mínima de 3 mesos del termini màxim fixat en el requeriment d’adequació. Si en l’informe
de verificació s’observa alguna inconformitat esmenable s’ha d’acompanyar d’un programa
de correcció.
5) Presentació de la sol·licitud. La persona titular de l’activitat ha de presentar la sol·licitud
acompanyada de la documentació preceptiva. La tramitació d’aquesta sol·licitud i
documentació preceptiva es realitzarà d’acord amb l’article 4 i 5 del Decret 50/2005.
IMPORTANT: Per a les activitats existents a l’entrada en vigor de la LIIAA en les quals es projecti dur
a terme un canvi, s’haurà de sol·licitar l’autorització o llicència ambientals corresponents sense
esperar el termini d’adequació previst al Programa d’adequació.

7. Relació de les activitats incloses en el RIIAA
Les taules que es presenten a continuació reprodueixen els annexos del Decret 143/2003, de
10 de juny, de modificació del Decret 136/1999 pel qual s’aprova el Reglament general que
desenvolupa la LIIAA.
Aquestes taules pretenen recollir totes aquelles activitats que poden incidir en el medi. En
relació a aquelles activitats que no estiguin explícitament contemplades o que resultin de
difícil identificació es recomana consultar a l’administració local, les OGAU o a la pròpia
Cambra de Comerç de Sabadell.
Pel que fa a les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental, queden excloses de
l’Annex I aquelles instal·lacions o parts de les mateixes utilitzades per a la investigació, el
desenvolupament i l’experimentació de nous productes i processos.
ACTIVITATS
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ANNEXOS

ENERGIA
Instal·lacions de combustió, incloses les de cicle combinat, amb una potència
tèrmica de combustió (MW)
Refineries de petroli i de gas
Coqueries
Instal·lacions de gasificació i liqüefacció del carbó
Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica (MW)
Generadors de vapor de capacitat (tones/h)
Generadors de calor de potència calorífica (tèrmies/h)
Fabricació d'aglomerats i briquetes de carbó, i altres combustibles
Instal·lacions de condicionament i tractament del carbó (picolament, mòlta i
garbellament)
Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d'una activitat fixa
extensiva
Parcs eòlics
Altres tipus de fabricació d'energia elèctrica que els indicats en els annexos
precedents, amb una potència (kW)
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I

II.1

>50

=<50

> 50

=<50, >15
>20
>15.000

II.2

III

=<15, >8
=<20, >4
=<15.000,>3.000

=< 8
=<4
=<3.000

>200

<=200

ACTIVITATS
2

ANNEXOS

MINERIA

3

Extracció i/o tractament (picolament, esmicolament, trituració, polvorització,
mòlta, tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament, assecatge,
manutenció i transport) de recursos minerals, com per exemple roques, graves,
argiles i sorres, quan requereixin una avaluació d’impacte ambiental
Extracció i/o tractament de pedres, graves, carbó, sorres, còdols, i altres
productes minerals (picolament, esmicolament, trituració, polvorització, mòlta,
tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament i assecatge), quan no
requereixin una avaluació d’impacte ambiental
Extracció de sal marina

3

PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS

1

Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el mineral
sulfurós
Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers bruts (fusió primària o
secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d'una
capacitat (tones/hora)

1

2

I

II.1

I

II.1

>2,5

<=2,5

ACTIVITATS

2

3

c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de
tractament d'acer brut o d'altre metall base

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
30
31
32

II.2

III

Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
b) Forja amb martells
Ei: Energia d'impacte per martell en kJ
Pt: Potència tèrmica utilitzada en MW

9

III

ANNEXOS

a) Laminatge en calent, amb una capacitat d'acer en brut (tones/hora)

4
5
6
7
8

II.2

Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció (t/d)
Fabricació de tubs i perfils
Tractament d'escòria siderúrgica i de fosa
Indústria de la transformació de metalls ferrosos
Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, manutenció i
transport de minerals, dins les plantes metal·lúrgiques
a) Instal·lacions per a la producció de metalls en brut no ferrosos a partir de
minerals, de concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant
procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics
b) Instal·lacions per a la fusió de metalls no
Plom (Pb)
ferrosos, inclòs l’aliatge, i també els productes de Cadmi (Cd)
recuperació (refinatge, emmotllament en fosa),
Resta de metalls
amb una capacitat de fusió de (t/d)
Producció i primera transformació de metalls preciosos
Electròlisi de zenc
Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de
coure o similars, mitjançant resines o processos d'esmaltatge
Aliatges de metall amb injecció de fòsfor
Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos amb una capacitat de
producció (t/d)
Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua
calenta)
Fabricació de generadors de vapor
Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització
Tractament tèrmic de metall
Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics
Afinament de metalls
Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics per
procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les línies
3
completes destinades al tractament utilitzat sigui (m )
Taller de serralleria
Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars
Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta
Fabricació d'armes i municions
Fabricació d'electrodomèstics
Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics
Instal·lacions de fabricació d'acumuladors elèctrics, piles i bateries
Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars
Fabricació de material ferroviari mòbil
Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria, i similars, amb
una superfície de (m2)
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>20

<=20

Ei > 50
pt > 20

Ei <= 50
pt<= 20
<=2 t/h

>2 t/h
>20

>10 t/a
<=20, >2

>4

<= 4

>20

<= 20

>30

<=10 t/a
<=2

>50

<= 50

>200

<=200

<=30

ACTIVITATS

ANNEXOS

4

INDÚSTRIES MINERALS I DE LA CONSTRUCCIÓ

1

a) Instal·lacions de fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, quan la
suma de les capacitats de producció de ciment o clínquer sigui de (tones/dia)

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

b) Fabricació de ciment en forns d'altre tipus, quan la suma de les capacitats
dels forns sigui de (tones/dia)
c) Fabricació de ciment, sense forns, a partir de clínquer amb una capacitat de
producció (t/d)
d) Fabricació de calç o guix en forns, quan la suma de les capacitats dels forns
sigui (tones/dia)
Fabricació de formigó i/o elements de formigó, guix i ciment
Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant
Instal·lacions per a l'obtenció d'amiant i per a la fabricació de productes a base
d’amiant
vidre
amb capacitat de
Instal·lacions de fabricació de
fusió (tones/dia)
fibra de vidre
Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres
minerals, amb una capacitat de fosa (tones/dia)
Instal·lacions per a la fabricació de
amb una capacitat de producció,
productes ceràmics mitjançant
(tones/dia)
enfornada, en particular teules, totxos
amb una capacitat d'enfornar (ce) (m3)
refractaris, rajoles, gres ceràmic o
i de densitat de càrrega per Forn (cf)
porcellanes
(kg/m3)
Aglomerats de minerals
Torrada, calcinació, aglomeració i sinterització de minerals
Fabricació de perlita expandida
Calcinació de la dolomita
Plantes d'aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció (tones/dia)
Plantes de preparació i ensacament de ciments especials
Instal·lacions d'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats (tones)
Indústries de la pedra
Instal·lacions de tall, serradura i poliment, per mitjans mecànics, de roques i
pedres naturals, amb una capacitat de producció (t/d)
Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres
productes similars
Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o d'altres abrasius
Tractaments superficials del vidre per mètodes químics
Tractaments superficials del vidre per mètodes físics

I

II.1

>200

<=200

>50

<= 50

>200

<=200

>50

<= 50

>20

>75 o bé

<=75, >10

>250

<= 1
<=10, >1

<= 1

<= 250
>1.000

<=1000
>50

<=50

ANNEXOS

1

Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en particular:

I

a) Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o
aromàtics)
b) Hidrocarburs oxigenats, com ara anhídrids, alcohols, aldehids, cetones,
àcids orgànics, èsters, acetats, èters, peròxids, resines i epòxids
c) Hidrocarburs sulfurats
d) Hidrocarburs nitrogenats, en particular, amines, amides, compostos
nitrosos, nítrics o nitrats, nitrits, nitrils, cianats i isocianats
e) Hidrocarburs fosforats
f) Hidrocarburs halogenats
g) Compostos organometàl·lics
h) Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de
cel·lulosa)
i) Cautxús sintètics
j) Colorants i pigments
k) Tensioactius i agents de superfície

5

<= 1

ce=4
i cf =300

INDÚSTRIA QUÍMICA

4

III

<=20
<=20, >1

ACTIVITATS

3

<=20, >1

>20

5

2

II.2

Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base com:
a) Gasos i, en particular, l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o el
fluorur d'hidrogen o altres derivats del fluor, els òxids de carboni, els
compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el
diclorur de carboni
b) Àcids i, en particular, l'àcid cròmic, l'àcid fluorhídric, l'àcid fosfòric, l'àcid
nítric, l'àcid clorhídric, l'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric fumant, els àcids
sulfurosos, l'àcid cianhídric
c) Bases i, en particular, l'hidròxid d'amoni, l'hidròxid potàssic, l'hidròxid sòdic.
d) Sals com el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic
(potassa), el carbonat sòdic, els perborats, el nitrat d'argent, les sals de
cianur, l'arsènic i les seves sals
e) No metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de
calci, el silici, el carbur de silici, el fòsfor, els pigments inorgànics
Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de
nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos)
Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitosanitaris i de
biocides
Instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la
fabricació de medicaments de base
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II.1

II.2

III

ACTIVITATS

ANNEXOS

5

INDÚSTRIA QUÍMICA

6
7

Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries
Instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius
Producció de mescles bituminoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees
Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o
aminoplàstiques, llevat dels que continguin amiant
Producció de coles i gelatines
Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars
a) Fabricació de sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament
b) Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia
Oxidació d’olis vegetals
Sulfitació i sulfatació d’olis
Extracció química sense refinar d’olis vegetals
a) Fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables
b) Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques
Emmotllament per fusió d'objectes parafínics
Fabricació d'altres productes químics

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20

I

ACTIVITATS
INDÚSTRIA TÈXTIL, DE LA PELL I CUIRS

1

3
4
5
6
7
8
9
10

Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig,
mercerització, formació de xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils
quan la capacitat de tractament sigui de (tones/dia)
Instal·lacions per a l'adob, quan la capacitat de tractament de productes acabats
(tones/dia)
Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides
Filatura de fibres
Fabricació de teixits
Acabats de pell
Obtenció de fibres vegetals per procediments físics
Amaratge de lli, del cànem i d'altres fibres tèxtils
Filatura del capoll del cuc de seda
Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars

7

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC

1
2

Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals (tones/dia)
Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes
alimentaris a partir de:
a) matèria primera animal (que no sigui la llet) d'una capacitat d'elaboració de
productes acabats (tones/dia) de
b) matèria primera vegetal d'una capacitat de producció de productes acabats
(mitjana trimestral) (tones/dia) de
Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda (valor mitjà
anual) (tones/dia) de
Producció de midó
Instal·lacions d'emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat (tones)
de
Carnisseries amb obrador
Paneteries amb forns de potència superior a 7,5 kW
Tractament, manipulació i processament de productes del tabac

4
5
6
7
8

II.1

II.2

>10

<= 10, > 4

<= 4

> 12

<= 12

I

II.1

III

> 50

<=50, > 2

<= 2

> 75

<= 75, > 5

<= 5

> 300

<= 300, > 5

ANNEXOS

> 200

>10.000

ACTIVITATS

II.2

III

<= 5
<= 200, > 10

<= 10

<=10.000
> 1.000

<= 1.000

ANNEXOS

8

INDÚSTRIA DE LA FUSTA, DEL SURO I DELS MOBLES

1
2
3
4

Combustió de la pols de suro
Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà
Fabricació de mobles (tones/dia)
Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i d'enllistonats amb partícules
aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons, amb una
producció de (tones/dia)
Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleum
Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de suro
Serradura i especejament de la fusta i del suro
Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro
Fusteries, ebenisteries i similars de qualsevol superfície si disposen
d'instal·lacions de pintura, envernissament o lacatge

5
6
7
8
9

III

I

ACTIVITATS

3

II.2

ANNEXOS

6

2

II.1

14

I

II.1

II.2

III

>5

<= 5

>5

<= 5

ACTIVITATS

ANNEXOS

9

INDÚSTRIA DEL PAPER

1

Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de pasta de paper a partir de
fusta o d'altres matèries fibroses
Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró, amb una
capacitat de producció (tones/dia)
Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de cel·lofana
Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa amb una capacitat de
producció (t/d)
Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró amb una
capacitat de producció (t/d)

2
3
4
5

I

II.1

> 20

<= 20, > 5

> 20

<= 20

1

Instal·lacions per a la gestió de residus perillosos, com es defineixen a la Llista
europea de residus, amb excepció de les instal·lacions d’emmagatzematge
temporal de residus perillosos fins a una capacitat de 30 t, i amb excepció de les
instal·lacions de valorització en origen de residus perillosos fins a una capacitat
de 10 t/d
Instal·lacions d'emmagatzematge de residus especials fins a una capacitat de 30
tones
Instal·lacions de valorització en origen de residus especials de capacitat de 10
tones/dia
Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, (1), d'una capacitat de
(tones/hora)
Instal·lacions per a la disposició del
(4) operacions D8, D9, D10 i D11
rebuig dels residus no perillosos (t/d)
(4) resta d'operacions
(2)
Dipòsits controlats de residus
a) Dipòsits controlats de residus no
que rebin (tones/dia)
perillosos
amb capacitat (tones)
b) Dipòsits controlats de residus inerts, tal com es defineixen al Reial Decret
1481/2001, d’eliminació de residus en dipòsit controlat
Instal·lacions per a la valorització, (3), de residus no perillosos
Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus no perillosos, tal com es
defineixen a la Llista europea de residus (t)

4
5

6

7
8

<= 20

ANNEXOS

GESTIÓ DE RESIDUS

3

III

<= 5

> 20

ACTIVITATS
10

2

II.2

I

II.1

>3

<= 3

> 50

<= 50

> 10
>25.000

<= 10
<=25.000

> 20

II.2

III

<= 20

(1)Tal com es defineix a la Llei 6/1993, reguladora dels residus
(2)Tal com es defineix a l'annex I de la Llei 6/1993, reguladora dels residus
(3)Tal com es defineix a l'annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus
(4)Operacions de disposició del rebuig dels residus (annex I de la Llei 6/1993, reguladora dels residus):
D1: Dipòsit en sòl o en el seu interior (per exemple: descàrrega, etc.)
D2: Tractament en medi terrestre (per exemple: biodegradació de residus líquids...)
D3: Injecció en profunditat (per exemple: injecció de residus bombables en pous...)
D4: Llacunatge (per exemple: abocament de residus líquids o llots en pous, estanys o llacs, etc.)
D5: Descàrrega en llocs d'abocament especialment preparats
D6: Abocament de residus sòlids en el medi aquàtic, excepte en el mar
D7: Abocament al mar, inclòs el soterrament en el subsòl marí
D8: Tractament biològic no especificat en cap altre punt de l'annex I de la Llei 6/1993, que doni com a resultat compostos o barreges que s'eliminen
mitjançant un dels procediments enumerats en aquest annex
D9: Tractament fisicoquímic no especificat en cap altre punt de l'annex I de la Llei 6/1993, que doni com a resultat compostos o barreges que
s'eliminen mitjançant un dels procediments enumerats en aquest annex (per exemple: evaporació, assecatge, calcinació, etc.)
D10: Incineració en terra
D11: Incineració en mar
D12: Emmagatzematge permanent (per exemple: col·locació de contenidors en una mina, etc.)
D13: Agrupació prèvia a una de les operacions d'aquest annex
D14: Recondicionament previ a una de les operacions d'aquest annex
D15: Emmagatzematge previ a una de les operacions d'aquest annex, amb exclusió de l'emmagatzematge temporal previ a la recollida en el lloc de
producció

ACTIVITATS

ANNEXOS

11

ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES

1

Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva
a) Aus de corral, entenent que es tracta de gallines ponedores o d’un nombre
equivalent d’altres espècies d’aus amb un nombre de places de
b) Porcs d’engreix (> 30 kg) amb un nombre de places de

I

>40.000
> 2.000

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Truges amb un nombre de places de
Vacum d’engreix (vedells) amb un nombre de places de
Vacum de llet amb un nombre de places de
Oví i cabrum amb un nombre de places de
Equí amb un nombre de places de
Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en qualsevol dels
annexos d’aquesta Llei (URP1)
i) Places per a més d’una de les espècies animals especificades en qualsevol

15

> 750
> 750
> 500

> 500

II.1

II.2

III

<=40.000,
> 2.000
<=2.000,
> 200
<= 750, > 50
<= 750, > 50
<= 500, > 50
> 500
> 50

<= 2.000,
> 30
<= 200, >
10
<= 50, > 5
<= 50, > 5
<= 50, > 5
<= 500, >10
<= 50,>5

> 50

<= 50, > 5

ACTIVITATS
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ANNEXOS

ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES

I

dels annexos d’aquesta Llei, i/o places de la mateixa espècie d’aptituds
diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 (URP1)
j) Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tinguin o no places per
a altres espècies animals, excepte si disposen de places d’aus de corral, la
suma de les quals sigui (URP1)
k) Places d’aus de corral i d’altres espècies animals, incloses porcina i/o bovina,
la suma de les quals sigui (URP1)

II.1

II.2

III

<= 500, > 33

<= 33, > 3

<= 500, > 25

<= 25, > 1

l) Instal·lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva, entenent com a
tal aquell sistema en què l’alimentació es realitza fonamentalment a pastura,
però els animals es troben estabulats durant un cert període de l’any,
normalment l’hivern, o bé durant la nit. La capacitat d’aquestes explotacions
als efectes de la seva classificació en cada un dels annexos es calcularà
proporcionalment als períodes en què els animals romanguin a les
instal·lacions, i de manera genèrica equival al 33% de la capacitat de les
instal·lacions de cria intensiva
2

Instal·lacions d'aqüicultura
a) Intensiva amb una capacitat de producció de (tones/dia)
b) Extensiva amb una capacitat de producció de (tones/dia)

>5

<= 5, > 1
>1

<= 1
<= 1

Activitats agroindustrials
3
4
5
6
7
8

Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb
una capacitat de tractament de (tones/dia)
Deshidratació artificial de farratges d'una producció de (tones/dia)
Assecatge del pòsit del vi
Assecatge del llúpol amb sofre
Assecatge de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials
Desmuntatge del cotó

> 10

<= 10, > 1
> 200

<= 1
<=200

1

URP: unitats ramaderes procedimentals definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions previstes en la Directiva 96/61/CE i
prenent com a base de referència d'aquestes el vacum de llet (1URP= 1 plaça de vacum de llet).

ACTIVITATS

ANNEXOS
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ALTRES ACTIVITATS

1

Activitats i instal·lacions afectades per la normativa sobre prevenció d'accidents
majors
Instal·lacions per al tractament de superfície de materials,
en kg/hora
d'objectes o productes amb utilització de dissolvents
orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los,
revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolaren tones/any
los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los,
amb una capacitat de consum de dissolvent
Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre
qualsevol suport i la cuita i l'assecatge corresponents, quan la quantitat
emmagatzemada d'aquestes substàncies en els tallers és de (kg)
Instal·lacions d'assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de
la instal·lació sigui de (tèrmies/hora)
Argentament de miralls
Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que n'utilitzen (tones/any)
Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport
Instal·lacions per a la fabricació de carboni (carbó sintetitzat) o electrografit per
combustió o grafitació
Fabricació de gel
Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics,
productes petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una
capacitat de (m3)
(1)
tret de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la
reglamentació de seguretat aplicable
capacitat (m3)
Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies, amb una
superfície (m2)
Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres
materials pulverulents
Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents
Envasament en forma d'aerosols de productes fitosanitaris i biocides que utilitzin
com a propel·lent gasos liquats del petroli
Envasament en forma d'aerosols, no compresos en l'anterior epígraf
Construcció i reparació naval en drassanes
Reparació naval en escars
a) que disposin d'instal·lacions de
Tallers de reparació mecànica,
pintura i tractaments de superfícies
exclosos els de reparació de vehicles
b) llevat dels que disposin
automòbils
d'instal·lacions de pintura i tractaments
de superfícies
a) que fan operacions de pintura
Manteniment i reparació de vehicles
b) que no fan operacions de pintura,
de motor i material de transport
amb una superfície (m2)
Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna
Indústries i magatzems, amb una càrrega de foc (MJ)
Indústria de manufactura de cautxú i similars
Laboratoris d'anàlisi i de recerca (excloent-ne despatxos, magatzems i altres
àrees auxiliars) amb una superfície de (m2)
Laboratoris industrials de fotografia

2

3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

16

I

II.1

II.2

> 150

<= 150

<= 150

> 200

<= 200
> 20

<= 20

> 1.000

<= 1.000

> 1.000

<= 1.000

>1

<= 1

> 50

III

<= 50(1)

> 1.000
> 2.000

> 75

>500

<=500

>250.000

<=250.000
< 75

ACTIVITATS

ANNEXOS

12

ALTRES ACTIVITATS

25

Hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general amb un nombre de llits
determinat
Centres d’assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície (m2)
Centres geriàtrics amb un nombre de places determinat
Centres de diagnosi per a la imatge
Serveis funeraris amb incineració
Cementiris
Serveis funeraris sense incineració
Centres veterinaris
Centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen
animals que no estan compresos en els anteriors annexos i que ultrapassen
l'equivalent a 500 kg de pes viu
Centres de cria i subministrament i centres usuaris d'animals d'experimentació
a) Activitats recreatives, excepte les de restauració

26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

I

II.1

II.2

>100

<=100

III

>750
>50

<=750
<=50

> 50

<= 50

>100

<=100

<=2.500
>100

b) Activitats recreatives de restauració

45

c) Camps de golf
Hoteleria i similars, amb un nombre d'habitacions
Càmpings
Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut amb
una capacitat d’allotjament en un nombre de places determinat
Bugaderia industrial
Bugaderia no industrial
Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial
Fabricació de circuits integrats i circuits impresos
Fabricació de fibra òptica
a) Instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en demarcació urbana o en
espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural o que, d’acord amb el
planejament urbanístic municipal, siguin qualificats d’especial protecció
b) Instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en demarcació no urbana
Instal·lacions de radiocomunicació incloses en l’epígraf 12 de l’annex II.2
quan així ho acordi l’Ajuntament en el terme municipal del qual s’emplacin,
sempre que en aquelles instal·lacions la PIRE (potència isotròpica radiada
equivalent) sigui inferior a 100 W
Campaments juvenils

46

Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície (m2)

>2.500

47
48
49

Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles
Centres docents amb un nombre de places determinat
Establiments comercials de superfície total (m2)

>100
>2500

50

Establiments comercials de superfície total (m2)

51

Qualsevol altra activitat o instal·lació amb incidència ambiental i que no estigui
inclosa en l'annex I o en l'annex II

36
37
38
39
40
41
42
43
44

<=100
<=2.500
>400

*D'acord amb el catàleg previst a la Llei 10/1990 de 15 de juny, sobre policia d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics.

8. Règims d’intervenció
A la Taula següent s’esquematitza el règim d’intervenció administrativa dels diferents Ajuntaments
que formen part de la Cambra de Sabadell atenent al que disposa l’Ordenança de la intervenció
integral de l’Administració ambiental de cada municipi. En cas que l’Ajuntament no hagi aprovat
l’Ordenança corresponent, serà d’aplicació el règim general establert a la LIIAA.
Municipi

Ordenança reguladora

Badia del Vallès

No té ordenança pròpia

5

Règim d’intervenció
•
•
•

Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient
Av. de Burgos s/n
08214-Badia del Vallès
Telf. 93.718.22.16

5

Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència ambiental (Annex II RIIAA)
Comunicació (Annex III RIIAA)

La tramitació està vinculada a l'Annex del RIIAA o de l’Ordenança aprovada per l’Ajuntament corresponent en què s’inclogui l’activitat
en qüestió.
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5

Municipi

Ordenança reguladora

Barberà del Vallès

Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’Administració municipal en
les activitats i instal·lacions
(BOPB núm. 44 de 21/2/2000)

Av. Generalitat, 70
08210-Barberà del Vallès
Telf. 93.729.71.71

Règim d’intervenció
•
•
•
•

Castellar del Vallès
Departament d'Activitats. Regidoria
d'Urbanisme
Pg. Tolrà, 1
08211-Castellar del Vallès
Telf. 93.714.40.40

Cerdanyola del Vallès
Pl. Francesc Layret s/n
08290-Cerdanyola del Vallès
Telf. 93.580.88.88

Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’administració municipal en
les activitats i instal·lacions
(BOPB núm. 73 de 26/03/2001 / mod.
BOPB núm. 308 de 25/12/2003 / mod.
BOPB núm. 48 de 25/2/2004)

Ordenança municipal reguladora de la
intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions
(BOPB núm. 277 de 19/11/1999 / mod.
BOPB núm. 299 de 15/12/2003)

•
•
•

•
•
•
•
•

Montcada i Reixac
Àrea de Política Territorial
Av. de la Unitat, 6
08110-Montcada i Reixac
Telf. 93.572.64.74

Palau-solità i Plegamans
Regidoria d'Urbanisme i Medi
Ambient
Pl. de la Vila, 1
08184-Palau-solità i Plegamans
Telf. 93.864.80.56

Ordenança municipal d’obertura
d’establiments i control d’activitats
(BOPB núm. 147 de 21/6/1999 / mod.
BOPB núm. 44 de 20/2/2001 / mod.
BOPB núm. 17 de 20/01/2005)

•
•

Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’Administració municipal en
les activitats i instal·lacions
(BOPB núm. 310 de 28/12/1999)

•
•
•

•

•
•

Polinyà
Àrea del Territori. Secció d'Activitats
Pl. de la Vila, 1
08213-Polinyà
Telf. 93.713.02.64

Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’Administració municipal en
les activitats i instal·lacions
(BOPB núm.250, 19/10/1999 / mod.
BOPB núm. 246 de 13/10/2004)

•
•
•
•
•

Ripollet

•
•
•

No té ordenança pròpia

Regidoria de Comerç i Indústria
c. Balmes, 8
08291-Ripollet
Telf. 93.580.99.77
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Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència municipal tipus A (Annex II.1 RIIAA)
Llicència municipal tipus B (Annex II.2 RIIAA i
activitats no incloses en cap annex si tenen incidència
ambiental, activitats classificades)
Permís municipal (Annex III RIIAA i aquelles activitats
que sense estar compreses dins de cap annex del
RIIAA ni tenint incidència ambiental puguin tenir la
consideració de molestes, insalubres, nocives o
perilloses, d’acord amb el RAMINP)

Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència municipal ambiental Tipus II.1 i Tipus II.2
(Annex II.1 i II.2 RIIAA i activitats no incloses en cap
annex)
Llicència municipal d’activitats tipus III (Annex III
RIIAA i les que corresponguin per superar els
paràmetres de l’annex V de l’Ordenança o de la
norma que modifiqui l’esmentat annex)
Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència municipal tipus A (Annex II.1 RIIAA)
Llicència municipal tipus B (Annex II.2 RIIAA i
activitats no incloses en cap annex si tenen incidència
ambiental, activitats classificades)
Permís municipal (Annex III RIIAA excepte les
activitats d’argentament de miralls i clínica veterinària)
Comunicació prèvia (activitats d’argentament de
miralls i clínica veterinària)
Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència municipal ambiental (Annex II.1 i Annex II.2
RIIAA)
Permís municipal ambiental (Annex III RIIAA)

Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència municipal tipus A (Annex II.1 RIIAA)
Llicència municipal tipus B (Annex II.2 RIIAA i
activitats no incloses en cap annex si tenen incidència
ambiental, activitats classificades)
Permís municipal (Annex III RIIAA excepte activitats
d’argentament de miralls i clínica veterinària)
Comunicació prèvia (activitats d’argentament de
miralls i clínica veterinària)
Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència municipal tipus A (Annex II.1 RIIAA)
Llicència municipal tipus B (Annex II.2 RIIAA i
activitats no incloses en cap annex si tenen incidència
ambiental, activitats classificades)
Permís municipal (Annex III RIIAA excepte les
activitats d’argentament de miralls i clínica veterinària)
Comunicació prèvia (activitats d’argentament de
miralls i clínica veterinària)
Autorització ambiental (Annex I)
Llicència ambiental (Annex II)
Comunicació (Annex III)

5

Municipi

Ordenança reguladora

Sabadell

Ordenança de tramitació dels expedients
urbanístics i d’activitats
(BOPB núm. 145 del 17/06/04).

Servei Tècnic de Planejament,
Gestió i Llicències
Àrea de Planificació Urbana,
Habitatge i Medi Ambient
c. del Sol, 1
08201-Sabadell
Telf. 93.745.31.75

Santa Perpètua de Mogoda
Àrea del Territori
Pl. de la Vila, 5
08130-Santa Perpètua de la Mogoda
Telf. 93.5743234

Règim d’intervenció
•
•
•

Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’Administració municipal en
les activitats i instal·lacions
(BOPB núm. 187 de 6/8/1999)

•
•
•

•

•

Sant Quirze del Vallès
Àrea de Territori
Pl. de la Vila, 6
08192-Sant Quirze del Vallès
Telf. 93.7210149

•
•

Ordenança municipal d’activitats
(BOPB núm. 298 de 14/12/1999)

•
•

•

Sentmenat
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural
i Sostenibilitat
Pl. de la Vila, 1
08181-Sentmenat
Telf. 93.715.30.30

Ordenança reguladora de la intervenció
integral en les activitats i instal·lacions
(BOPB núm. 125 de 26/5/2003)

•
•
•
•
•
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Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència ambiental (Annex II RIIAA i altres activitats
no incloses en cap dels annexos anteriors però que
tinguin incidència ambiental)
Llicència municipal d’activitats (Annex III RIIAA)

Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència municipal tipus A (Annex II.1 RIIAA)
Llicència municipal tipus B (Annex II.2 RIIAA i
activitats no incloses en cap annex i no definides com
innòcues, que tinguin incidència ambiental -activitats
classificades-)
Permís municipal (Annex III RIIAA, activitats no
incloses en cap annex i no definides com a innòcues
quan no tinguin incidència ambiental i activitats
innòcues que estiguin subjectes a normativa sectorial)
Llicència d’obertura d’establiments regulada al ROAS
(activitats innòcues de l’Annex d’aquesta Ordenança
i, fins i tot, quan portin aparellada la realització
d’obres que requereixin la presentació d’un projecte
tècnic)
Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència municipal ambiental Tipus 1 (Annex II.1
RIIAA)
Llicència municipal ambiental Tipus 2 (Annex II.2
RIIAA i aquelles activitats que no estiguin incloses en
cap annex si tenen incidència ambiental moderada)
Llicència d'Obertura Municipal (Annex III RIIAA,
argentament de miralls i clínica veterinària, i aquelles
activitats que no estiguin incloses en cap annex si
tenen incidència ambiental baixa)
Permís municipal (activitats i instal·lacions amb
incidència lleu sobre el medi ambient, la salut i la
seguretat de les persones –innòcues-)
Autorització ambiental (Annex I RIIAA)
Llicència municipal tipus A (Annex II.1 RIIAA)
Llicència municipal tipus B (Annex II.2 RIIAA i
activitats no incloses en cap annex si tenen incidència
ambiental, activitats classificades)
Permís municipal (Annex III RIIAA excepte les
activitats d’argentament de miralls i clínica veterinària)
Comunicació prèvia (activitats d’argentament de
miralls i clínica veterinària)

NORMATIVA BÀSICA D’APLICACIÓ
NORMATIVA EUROPEA
•

Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control integrats de la
contaminació (DOUE, L 257, 10.10.1996).

NORMATIVA ESTATAL
•

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE, núm.157, 02.07.2002).

NORMATIVA AUTONÒMICA
•

Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de
les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les
dejeccions ramaderes (DOGC, núm.4353, 31.03.2005).

•

Llei 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la
Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (DOGC, núm.4167, 05.07.2004).

•

Decret 267/2003, de 21 d’octubre, de modificació del Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
provisional regulador de les entitats ambientals de control (DOGC, núm.4008, 12.11.2003).

•

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel que s’aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei 3/1998 (DOGC, núm.3911, 25.06.2003; correcció d’errades DOGC, núm.3914,
30.06.2003).

•

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 (DOGC,
núm. 2894, 21.05.1999).

•

Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de
control (DOGC, núm. 2921, 01.07.1999)

•

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (DOGC, núm. 2598, 13.03.1998).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC,
núm. 2066, 23.06.1995).

NORMATIVA MUNICIPAL
•

Model d’Ordenança tipus reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions de la Diputació de Barcelona (BOPB, núm.131, Annex I, 02.06.1999; mod. BOPB, núm.131, 01.06.2002).

•

Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès (BOPB, núm. 44, 21.02.2000).

•

Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions de Castellar
del Vallès (BOPB, núm.73, 26.03.2001; mod. BOPB núm.308, 25.12.2003; mod. BOPB, núm.48, 25.02.2004).

•

Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
de Cerdanyola del Vallès (BOPB, núm. 277, 19.11.1999; mod. BOPB, núm. 299 de 15.12.2003).

•

Ordenança municipal d'obertura d'establiments i control d'activitats de Montcada i Reixac (BOPB, núm. 147,
21.06.1999; mod. BOPB, núm. 44, 20.02.2001; mod. BOPB, núm. 17 de 20.01.2005).

•

Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions de Palausolità i Plegamans (BOPB, núm. 310, Annex I, 28.12.1999).

•

Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions de Polinyà
(BOPB, núm.250, 19.10.1999; mod. BOPB, núm. 246 de 13.10.2004).

•

Ordenança de tramitació dels expedients urbanístics i d’activitats de Sabadell (BOPB, núm. 145, 17.06.2004).

•

Ordenança municipal d'activitats de Sant Quirze del Vallès (BOPB, núm. 298, 14.12.1999).

•

Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions de Santa
Perpètua de Mogoda (BOPB, núm. 187, 06.08.1999).

•

Ordenança reguladora de la intervenció integral en les activitats i instal·lacions de Sentmenat (BOPB, núm. 125,
26.05.2003).
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