ANNEX 1.
ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL SOTMESES A RÈGIM DE
COMUNICACIÓ (annex III-1)
Relació d’activitats:
1. Energia
1.1. Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió de fins
a 2 MW. S’hi inclouen les instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica en règim
ordinari o en règim especial, en les quals es produeix la combustió de combustibles
fòssils, i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor
o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant
si aquesta és llur activitat principal com si no ho és.
hora.

1.6. Generadors de vapor amb una capacitat de fins a 4 tones de vapor per

1.7. Generadors de calor amb una potència calorífica de fins a 2.000 tèrmies
per hora.
1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la fabricació d’energia
elèctrica, vapor i aigua calenta, amb una potència tèrmica de fins a 0.2 MW.
1.13. Instal·lacions fotovoltaiques amb una superfície inferior a 6 hectàrees i
una potència superior a 100 kW.
3. Producció i transformació de metalls
3.4. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de fins a 2
tones per dia.
3.5. Fabricació de tubs i perfils.
3.7. Indústria per a la transformació de metalls ferrosos.
3.10. Producció i primera transformació de metalls preciosos.
3.14. Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries.
3.15. Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d’aigua
calenta).
3.16. Fabricació de generadors de vapor.
3.18. Tractament tèrmic de metall.
3.20. Afinament de metalls.
3.23. Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars.
3.24. Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picat o mòlta.
3.27. Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics.
3.32. Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars.
4. Indústries minerals i de la construcció
4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de
fibres minerals, amb una capacitat de fosa de fins a 1 tona per dia.
4.14. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes pulverulents o
granulats, amb una capacitat de fins a 1.000 tones.
4.16. Instal·lacions per al tall, la serradura i el poliment, per mitjans mecànics,
de roques i pedres naturals, amb una capacitat de producció de fins a 50 tones per dia.
4.18. Instal·lacions per al sorrejat amb sorra, grava menuda o altres abrasius.
4.20. Tractaments superficials del vidre per mitjà de mètodes físics.

5. Indústria química
5.19. Emmotllament per a la fusió d’objectes parafínics.
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.3. Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides.
6.4. Filatura de fibres.
6.5. Fabricació de teixits.
6.6. Acabats de la pell.
6.7. Obtenció de fibres vegetals per procediments físics.
6.8. Amaratge del lli, del cànem i d’altres fibres tèxtils.
6.9. Filatura del capoll del cuc de seda.
6.10. Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars.
7. Indústria alimentària i del tabac
7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals de fins a 2 tones
per dia.
7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat
d’elaboració de productes acabats de fins a 10 tones per dia.
7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de 5 tones per
dia (mitjana trimestral) de productes acabats.
7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de 200 tones per
dia (valor mitjà anual) de llet rebuda.
7.5. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de gra i de farina.
7.6. Carnisseries amb obrador.
7.7. Fleques amb forns amb una potència superior a 7.5 kW.
8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles
8.3. Fabricació de mobles.
8.4. Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules
aglomerades o amb fibres, i fabricació d’altres taulons i plafons.
8.5. Tractament del suro i producció d’aglomerats de suro i linòleums.
8.6. Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de
suro.
8.7. Serradura i especejament de la fusta i del suro.
8.8. Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro.
8.9. Fusteries, ebenisteries i similars.
9. Indústria del paper
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una
capacitat de producció de fins a 5 tones per dia.
9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de paper i cartró, amb una
capacitat de producció de fins a 20 tones per dia.
11. Activitats agroindustrials i ramaderes
11.1. Instal·lacions per a la cria intensiva que disposin de:
11.1.a) Places, per sobre de 30 i fins a 2.000, per a aviram, entenent que es
tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus.
11.1.b) Places de porcs d’engreix, per sobre de 10 i fins a 200.
11.1.c) Places de truges, per sobre de 5 i fins a 50.
11.1.d) Places de vacum d’engreix, per sobre de 5 i fins a 50.

11.1.e) Places de vacum de llet, per sobre de 5 i fins a 50.
11.1.f) Places d’oví i de cabrum, per sobre de 10 i fins a 500.
11.1.g) Places d’equí, per sobre de 5 i fins a 50.
11.1.h) Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en cap dels
annexos d’aquesta llei, per sobre de 5 unitats ramaderes (UR) i fins a 50, prenent com
a base de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).
11.1.j) Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tant si tenen
places per a altres espècies animals com si no en tenen, excepte si disposen de
places d’aviram, la suma de les quals sigui per sobre de 3 URP i fins a un màxim de 33
URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que
estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1
URP = 1 plaça de vacum de llet).
11.1.k) Places d’aviram i d’altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i/o
el boví, la suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 25 URP, definides a partir de les
equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/CE, i
prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).
11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal
el sistema en què l’alimentació es fa fonamentalment en pastura, però els animals
estan estabulats durant un cert període de l’any, normalment l’hivern, o durant la nit.
La capacitat d’aquestes explotacions a l’efecte de classificar-les en cada un dels
annexos es calcula proporcionalment als períodes en què els animals romanen a les
instal·lacions; d’una manera genèrica, equival al 33 % de la capacitat de les
installacions de cria intensiva.
11.2. Instal·lacions d’aqüicultura:
11.2.a) Intensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1 tona per dia.
11.2.b) Extensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1 tona per dia.
11.3. Instal·lacions per a l’eliminació i l’aprofitament de canals o restes
d’animals, amb una capacitat de tractament de fins a 1 tona per dia.
11.5. Assecat del pòsit del vi.
11.6. Assecat del llúpol amb sofre.
11.7. Assecat de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials, amb
una de superfície de fins a 500 m2.
11.8. Desmuntatge del cotó, amb una superfície de fins a 500 m2.
12. Altres activitats
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o
productes amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los,
estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacarlos,
netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvent de fins a 150
kg per hora i de 20 tones per any i una superfície de fins a 500 m2.
12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió
sobre qualsevol suport, i la cuita i l’assecat corresponents, quan la quantitat
emmagatzemada d’aquestes substàncies en els tallers és de fins a 1.000 kg com a
màxim i la superfície de fins a 500 m2.
12.4. Instal·lacions d’assecat amb llit fluid, forn rotatori i d’altres, quan la
potència de la instal·lació és de fins a 1.000 tèrmies per hora.
12.5. Argentat de miralls.
12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1
tona per any d’aquests dissolvents.

12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics,
productes petrolers, gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una
capacitat de fins a 50 m3.
12.13. Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents.
12.15. Envasament d’aerosols, no inclosos en l’apartat 12.14.
12.18.b) Tallers de reparació mecànica, llevat dels que disposen d’instal·lacions
de pintura i tractament de superfícies.
12.19.b) Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport,
llevat dels que fan operacions de pintura i tractament de superfície.
12.23. Laboratoris d’anàlisi i de recerca, amb una superfície de fins a 75 m2
(excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris, amb un nombre de
fins a 100 llits per a l’hospitalització o l’ingrés de pacients.
12.26. Centres d’assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície de
fins a 750 m2.
12.27. Centres geriàtrics.
12.28. Centres de diagnosi per la imatge.
12.29. Serveis funeraris.
12.30. Cementiris.
12.32. Centres veterinaris.
12.33. Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i
reprodueixen animals.
12.34. Centres de cria i subministrament, i centres usuaris d’animals
d’experimentació.
12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i
especialitats, amb un nombre d’habitacions de fins a 400.
12.38. Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de
joventut.
12.40. Bugaderies no industrials.
12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície de fins a 500
m2.
12.43. Fabricació de fibra òptica.
12.44.b) Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en una
demarcació no urbana. Instal·lacions per a la radiocomunicació incloses en l’epígraf 12
de l’annex II, quan així ho acordi l’ajuntament en el terme municipal del qual
s’emplacen, sempre que en les instal·lacions la potència isòtropa radiada equivalent
(PIRE) sigui inferior a 100 watts.
12.45. Campaments juvenils.
12.46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles, amb una superfície
superior a 100 m2.
12.48. Centres docents.
12.49. Establiments comercials amb una superfície total superior a 400 m2.
12.56. Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats.
12.57. Establiments d’apartaments turístics.
12.58. Activitats d’emmagatzematge de productes de roca ornamental.
12.59. Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la
legislació específica que regula aquesta matèria, en els termes que s’estableixi per
reglament.

12.60 Altres activitats que no estiguin relacionades en aquest annex III-1 ni en
l’annex III-2, ni en els annexos I i II de la Llei 20/2009. Aquestes activitats s’inclouran
per analogia en l’annex corresponent en funció de la seva incidència ambiental.
2. Documentació:
Juntament amb l’escrit de comunicació, caldrà presentar la següent documentació:
•
•
•

•

Declaració responsable de la persona titular, que l’establiment compleix la
normativa vigent d’aplicació a l’activitat desenvolupada i es compromet a
mantenir-la mentre estigui en funcionament.
Certificació de la compatibilitat urbanística de l’activitat amb el planejament
municipal vigent.
Descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental o,
en el seu cas, memòria ambiental amb els continguts apropiats atenent la seva
incidència ambiental i corresponents vectors ambientals (1). Així mateix
contindrà tots els aspectes i informació derivada de la normativa sectorial
d’aplicació a l’activitat.
Certificació del tècnic competent, que pot ser el director o directora de
l’execució del projecte, acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions
s’ajusten a la memòria ambiental i al projecte bàsic en el seu cas, justificant el
compliment dels respectius vectors ambientals (1).

3. Canvi de titularitat
Juntament amb l’escrit de comunicació, caldrà presentar la següent documentació:
•

Certificació del tècnic competent, acreditativa que l’activitat i les seves
instal·lacions compleixen els respectius vectors ambientals.

4. Cessament definitiu o temporal de l’activitat:
Juntament amb l’escrit de comunicació, caldrà presentar la següent documentació:
•

Declaració responsable de la persona titular, que ha adoptat les mesures
necessàries per evitar qualsevol incidència ambiental i risc de contaminació de
l’activitat.

(1) Vectors ambientals: emissions a l’atmosfera, escalfor i olors, emissions de
sorolls i vibracions, emissions lluminoses, abocaments al medi i abocaments a
la xarxa de sanejament, subministrament d’aigua, gestió de residus.
El president de la Comissió Informativa
de Medi Ambient i Sostenibilitat

Enric Pardo Cifuentes
Girona, 6 de setembre de 2010

