d’aquestes activitats és el que correspon a les activitats de l’annex III, que s’ha d’establir per
reglament.
Disposició derogatòria
Resten derogades les disposicions següents:
a) La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
b) La Llei 1/1999, del 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, del
27 de febrer.
Disposicions finals
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Primera
Desplegament reglamentari
1. El Govern ha d'aprovar el desplegament reglamentari d'aquesta llei en un termini de vuit mesos
comptats des que es publica oficialment. Fins que no entri en vigor aquest desplegament són
aplicables les disposicions reglamentàries que no contradiguin aquesta llei, que no s'hi oposin i
que no hi siguin incompatibles.
2. S'habilita el Govern per a adaptar les activitats de l'annex I.1 d'aquesta llei a les prescripcions
determinades per les directives europees i per la legislació bàsica estatal en matèria de avaluació
d'impacte ambiental i en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació.
3. S’habilita la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient per a
incorporar noves tipologies d’activitats en els annexos I.2, I.3, II i III o per a adaptar les existents.
Aquestes incorporacions, modificacions o supressions s’han de dur a terme a proposta de la
Comissió d’Avaluació i Seguiment per a l’aplicació d’aquesta llei, regulada per la disposició
addicional quarta.
Segona
Actualització de la quantia de les sancions
Les quanties de les sancions fixades per aquesta llei s'han d'actualitzar d'acord amb el que
estableixen la Llei de pressupostos o la Llei de mesures fiscals i administratives o una disposició
del Govern dictada a aquest efecte.
Tercera
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor al cap de vuit mesos d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Annexos
1. Els valors llindar establerts en aquests annexos es refereixen, amb caràcter general, a
capacitats o a rendiments de producció. Si un mateix titular exerceix diverses activitats de la
mateixa categoria en la mateixa instal·lació o en el mateix emplaçament, s'han de sumar les
capacitats respectives.
2. També s'inclouen en l'àmbit d'aquesta llei les instal·lacions de processos secundaris compresos
en els annexos de la mateixa llei.
3. Els annexos I, II i III s'estructuren en dotze grups d'activitats. Cada grup s'ha desenvolupat en
diversos nivells de desagregació quan aquest grau de detall és necessari per a identificar
clarament l'activitat que s'ha de tractar. El codi que correspon a cada activitat apareix al marge
esquerre del text i es manté en tots els annexos; com a conseqüència de l'absència d'activitats, en
alguns casos hi ha salts de numeració.
ANNEX I
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Modificat l’apartat 3 de la disposició final primera per la Llei 2/2014
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I.1. Activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental,
subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i
45
control integrats de la contaminació
1. Energia
1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 50
megawatts (MW). S'hi inclouen les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari
o en règim especial en les quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o
biomassa, 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.
1.2. Refineries de petroli i de gas.
1.3. Coqueries.
1.4. Instal·lacions per a la gasificació i la liqüefacció del carbó.
3. Producció i transformació de metalls
3.1. Instal·lacions per a la calcinació o per a la sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el mineral
sulfurós.
3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers en brut (fusió primària o secundària),
incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua, amb una capacitat de més de 2,5 tones
per hora.
3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat superior a 20 tones per hora d'acer en brut.
3.3.b) Forja amb martells amb una energia d'impacte superior a 50 quilojoules (kJ) per martell
quan la potència tèrmica utilitzada és superior a 20 MW.
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament de més de 2
tones per hora d'acer en brut.
3.4. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de més de 20 tones per dia.
3.9. Instal·lacions per a:
3.9.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.
3.9.b) La fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge, i inclosos els productes de recuperació
(refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de més de 4 tones per dia, per al
plom i el cadmi, i de 20 tones per dia, per a la resta de metalls.
3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics mitjançant un
procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les línies completes
3
destinades al tractament utilitzat és superior a 30 metres cúbics (m ).
4. Indústries minerals i de la construcció
4.1. Instal·lacions per a:
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4.1.a) La fabricació de ciment i de clínquer en forns rotatoris, incloses les instal·lacions dedicades
a moldre clínquer, amb una capacitat de producció de ciment o clínquer superior a 500 tones per
dia.
4.1.b) La fabricació de ciment i de clínquer en forns d'un altre tipus, amb una capacitat de
producció superior a 50 tones per dia.
4.1.d) La fabricació de calç en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.
4.4. Instal·lacions per a l'obtenció d'amiant i per a la fabricació de productes a base d'amiant.
4.5. Instal·lacions per a la fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió
superior a 20 tones per dia.
4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb
una capacitat de fosa superior a 20 tones per dia.
4.7. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant l'enfornada, en particular,
de teules, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes amb una capacitat de producció
superior a 75 tones per dia, o una capacitat d'enfornar de més de 4 m3 i de més de 300 kg/m3 de
densitat de càrrega per forn.
5. Indústria química
La fabricació, als efectes de les categories d'activitats d'aquesta llei, designa la fabricació a escala
industrial, mitjançant transformació química, dels productes o dels grups de productes esmentats a
continuació:
5.1. Instal·lacions químiques per a fabricar productes químics orgànics de base, en particular:
5.1.a) Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics alicíclics o aromàtics).
5.1.b) Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats,
èters, peròxids, resines epoxídica.
5.1.c) Hidrocarburs sulfurats.
5.1.d) Hidrocarburs nitrogenats, en particular amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats,
nitrils, cianats i isocianats.
5.1.e) Hidrocarburs fosforats.
5.1.f) Hidrocarburs halogenats.
5.1.g) Compostos organometàl·lics.
5.1.h) Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).
5.1.i) Cautxús sintètics.
5.1.j) Colorants i pigments.
5.1.k) Tensioactius i agents de superfície.
5.2. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base, com ara:
5.2.a) Gasos, en particular l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o el fluorur d'hidrogen,
els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el
diclorur de carbonil.
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5.2.b) Àcids, 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 sulfurats.
5.2.c) Bases, en particular l'hidròxid d'amoni, l'hidròxid potàssic, l'hidròxid sòdic.
5.2.d) Sals com ara el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat
sòdic, els perborats, el nitrat d'argent.
5.2.e) No-metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com ara el carbur de calci, el
silici, el carbur de silici.
5.3. Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de
potassi (fertilitzants simples o compostos).
5.4. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitosanitaris i biocides.
5.5. Instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la fabricació de
medicaments de base.
5.7. Instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius.
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, merceritzatge) o per
al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament és superior a 10 tones per dia.
6.2. Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), quan la capacitat de
tractament és superior a 12 tones per dia de productes acabats.
7. Indústria alimentària i del tabac
7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones per dia.
7.2. Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:
7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes
acabats superior a 75 tones per dia.
7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a
300 tones per dia (valor mitjà trimestral).
7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 tones per
dia (valor mitjà anual).
9. Indústria del paper
9.1. Instal·lacions industrials per a la fabricació de pasta de paper a partir de fusta o altres matèries
fibroses.
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció
de més de 20 tones per dia.
9.4. Instal·lacions per a la producció i el tractament de la cel·lulosa, amb una capacitat de
producció superior a 20 tones per dia.
10. Gestió de residus
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10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa la gestió d'olis usats, o per a
l'eliminació d'aquests residus en llocs que no siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat
superior a 10 tones per dia.
10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, amb una capacitat superior a 3
tones per hora.
10.5. Instal·lacions per a l'eliminació dels residus no perillosos en llocs que no siguin els dipòsits
controlats, amb una capacitat superior a 50 tones per dia.
10.6. Dipòsits controlats que rebin més de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total
superior a 25.000 tones, amb l'exclusió dels dipòsits controlats de residus inerts.
11. Activitats agroindustrials i ramaderes
11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de:
11.1.a) 40.000 emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del
nombre equivalent per a altres espècies d'aus.
11.1.b.i) 2.000 places per a porcs d'engreix (de més de 30 kg)
11.1.b.ii) 2.500 places per a porcs d'engreix (de més de 20 kg)
11.1.c.i) 750 places per a truges reproductores.
11.1.c.ii) 530 places per a truges reproductores en cicle tancat.
11.1.c.iii) En el cas d'explotacions mixtes, en què coexisteixin animals dels apartats 11.1.b i 11.1.c,
el nombre d'animals per incloure l'establiment en aquest annex es determinarà d'acord amb les
equivalències en Unitat de bestiar gros (UBG) dels diferents tipus de bestiar porcí, recollides a la
legislació vigent sobre ordenació de les explotacions porcines.
11.1.n) Per sobre de 85.000 places de pollastres d’engreix.
11.3. Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una
capacitat de tractament superior a 10 tones per dia.
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, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnarlos, amb una capacitat de consum superior a 150 kg de dissolvent per hora o superior a 200 tones
per any.
12.8. Instal·lacions per a la fabricació de carboni sinteritzat o electrografiat per a la combustió o la
grafitació.
I.2.a) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental,
que estan incloses en l’annex I del text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de
projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, no subjectes a la
Directiva 2008/1/CE, i totes les activitats i les instal·lacions afectades per la legislació
46
d’accidents greus.
4. Indústries minerals i de la construcció
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4.9. Instal·lacions per a la calcinació i la sinterització de minerals metàl·lics, amb una capacitat
superior a 5.000 tones per any de mineral processat.
10. Gestió de residus
10.1. Instal·lacions per a l’eliminació de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 10 tones
per dia.
12. Altres activitats
12.1. Activitats i instal·lacions afectades per la legislació d’accidents greus (incloses les
instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a
100.000 tones i les instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes petroquímics o químics
amb una capacitat superior a 200.000 tones).

I.2.b) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la
necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental i que estan incloses en
l’annex II del text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener.
1. Energia
1.8. Fabricació industrial de briquetes d’hulla i de lignit.
1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la producció d’electricitat, vapor i aigua calenta,
amb una potència tèrmica superior a 100 MW, que no estiguin incloses en el codi 1.1 de l’annex
I.1.
3. Producció i transformació de metalls
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de més de 2
tones per hora, exclòs l’acer en brut.
3.30. Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una
2
superfície total superior a 30.000 metres quadrats (m ).
2

3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total superior a 30.000 m .
3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d’aeronaus, amb una superfície total superior
2
a 30.000 m .
3.34. Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o reactors que estiguin situats fora de
polígons industrials o a menys de 500 metres d’una zona residencial.
4. Indústries minerals i de la construcció
4.1.a) Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de producció superior
a 200 tones per dia i fins a 500 tones per dia.
4.1.d) Fabricació de guix en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.
4.8. Aglomerats de minerals.
4.10. Fabricació de perlita expandida.
4.11. Calcinació de la dolomita.
4.12. Plantes d’aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció superior a 250 tones per hora.
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9. Indústria del paper
9.3. Instal·lacions industrials per a la fabricació de cel·lofana.
10. Gestió de residus
10.2. Centre per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una capacitat superior a
30 tones per dia.
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos, amb una capacitat superior a
100.000 tones per any.
10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides (purins), amb una capacitat
superior a 100.000 tones per any.
10.10. Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits
selectivament, amb una capacitat superior a 100.000 tones per any.
10.11. Instal·lacions per al tractament biològic de residus d’alta fermentabilitat, amb una capacitat
superior a 100.000 tones per any.
12. Altres activitats
2

12.16. Construcció i reparació naval en drassanes, amb una superfície total superior a 20.000 m .
12.37. Càmpings amb un nombre d’unitats d’acampada superior a 1.500.
12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície
superior a 5 hectàrees.
12.54. Parcs temàtics amb una superfície superior a 20 hectàrees.

I.3. Activitats sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització
substantiva
1. Energia
1.11. Parcs eòlics amb un nombre d'aerogeneradors superior a 5 o de potència instal·lada superior
a 10 MW, o bé que estiguin a menys de 2 quilòmetres d'un altre parc eòlic.
1.13. Instal·lacions fotovoltaiques de superfície superior a 6 hectàrees ubicades en sòl no
urbanitzable.
2. Mineria
2.1. Activitats extractives i les instal·lacions dels recursos explotats.
2.4. Explotacions mineres subterrànies, operacions connexes i perforacions geotèrmiques.
2.5. Explotacions ubicades en terreny de domini públic hidràulic per a extraccions superiors a
3
20.000 m /any o en zona de policia de llera la superfície de les quals superi les 3 hectàrees.

ANNEX II
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Suprimit l’apartat 7.2, i modificats els apartats 10.9, 10.10, 10.11, tot l’11 de l’annex II per la Llei
9/2011
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