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Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats
potencialment contaminants de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions
bàsiques per a la seva aplicació.

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, té
per objecte establir les bases en matèria de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació
atmosfèrica amb la finalitat d’evitar o disminuir els danys que en puguin derivar per a les
persones, el medi ambient i altres béns de qualsevol naturalesa. Per a això és fonamental
el control en origen de la contaminació esmentada, intentant evitar les emissions a
l’atmosfera o, quan això no és possible, de minimitzar-ne les conseqüències.
En aquest sentit, la Llei 34/2007, de 15 de novembre, adopta un enfocament integral
en incloure en el seu àmbit d’aplicació totes les fonts les emissions antropogèniques de les
quals són estimades per elaborar l’inventari espanyol d’emissions a l’atmosfera, i intenta
aconseguir una universalitat en l’aplicació de les seves prescripcions generals. D’altra
banda, complementa aquest enfocament integral amb una eina clàssica de control que és
la submissió de determinades instal·lacions, en què es duen a terme activitats potencialment
contaminadores de l’atmosfera, a un règim d’intervenció administrativa específic. Per a
això identifica, i els assigna si s’escau a algun dels tres grups A, B i C que recull la Llei, les
activitats que considera que han de ser objecte d’un control específic i individualitzat.
Aquesta mesura s’instrumentalitza amb el catàleg d’activitats potencialment
contaminadores de l’atmosfera inclòs en l’annex IV, el qual comprèn una primera part
amb una relació d’activitats sense grup assignat basada en la classificació SNAP-97
(«Selected Nomenclature for Air Pollution»), i una segona part que preveu enumeracions
d’instal·lacions i activitats concretes assignades als grups A, B i C, basades en la que
figurava en el Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel que es desplega la Llei 38/1972, de
22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
Aquest plantejament, tanmateix, estava pendent de la deguda actualització, conforme
al que estableix la disposició final novena –apartat 2– de la Llei 34/2007, de 15 de novembre,
tasca normativa que emprèn aquest Reial decret.
Aquesta actualització del catàleg supera l’anterior divisió en dues parts, unificant-les
totes dues en una única relació d’activitats basada en la sistematització SNAP-97,
desenvolupada per l’Agència Europea del Medi Ambient, utilitzada a escala europea en el
programa CORINAIR i que és la base de l’elaboració dels inventaris espanyols d’emissions.
Aquesta classificació s’ha desenvolupat en un nivell addicional que permet considerar tant
noves activitats com possibilitar-ne la desagregació en funció de la seva potència o
capacitat, i així es permet la seva assignació als diferents grups en funció del seu potencial
contaminador.
El resultat és una reforma en profunditat orientada a l’activitat que manté l’enfocament
integral de la Llei i permet, en fer servir una estructura internacionalment acceptada, la
correlació amb l’inventari espanyol d’emissions. D’aquesta manera se n’agilita l’aplicació
general, a la vegada que permet disposar d’una font essencial d’informació per al
coneixement de l’estat del medi ambient, el disseny i l’avaluació de polítiques ambientals,
o el desenvolupament d’estudis i recerques ambientals, socials i econòmiques entre altres
finalitats. A més, es facilita la revisió periòdica de la relació de categories previstes al
catàleg i prevista a l’article 13.1 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, amb una periodicitat
mínima quinquennal, de manera que en el futur es disposi de la informació necessària per
valorar la necessitat de modificació de les assignacions a grups i decidir si convé o no
mantenir les activitats existents, excloure’n alguna o incorporar-hi altres de noves en funció
que les activitats tinguin més o menys contribució a la contaminació atmosfèrica.
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En relació amb les assignacions a grups, també s’incorpora la possibilitat de considerar
determinades activitats en un grup més restrictiu en els casos en què, en determinades
zones i conforme als criteris que fixen els plans de qualitat de l’aire, sigui necessari per
aconseguir els objectius que s’hi plantegen. Aquesta possibilitat de canvi de grup també es
preveu, a criteri de l’autoritat competent, per als casos en què la proximitat a nuclis urbans
o espais naturals protegits, o l’emissió de determinades substàncies perilloses, suposi
més risc de generar danys o molèsties.
Una vegada identificades les diferents activitats potencialment contaminadores
presents en la instal·lació i els seus grups, es plantegen uns criteris generals per fixar el
grau d’intervenció administrativa de la instal·lació en funció de la suma de la potència
tèrmica nominal, capacitat de producció, capacitat de consum de dissolvents o capacitat
de maneig de materials de les diferents activitats d’un mateix tipus que es puguin dur a
terme en la instal·lació esmentada.
Totes aquestes mesures, que intenten adequar el grau d’intervenció administrativa
sobre la instal·lació al seu potencial contaminador total, es completen amb l’actualització
d’una sèrie de disposicions bàsiques que permeten la derogació de tots els elements
relatius a emissions del Decret 833/1975, de 6 de febrer, amb la qual cosa aquesta norma
queda completament derogada pel present Reial decret i el Reial decret 102/2010, de 28
de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
D’aquesta manera es desenvolupen una sèrie d’obligacions generals dels titulars en
relació amb el control de les emissions, la realització de controls de les emissions, el
manteniment de registres, i la comunicació de la informació relativa a emissions i controls
a l’òrgan competent de la seva comunitat autònoma. Així mateix, es promou la simplificació
i coordinació dels diferents tràmits administratius, així com la seva realització per mitjans
electrònics, tot això amb l’objectiu de facilitar l’aplicació de les mesures que estableix la llei
en relació amb les activitats potencialment contaminadores per part de les comunitats
autònomes, i sempre supeditat a les prescripcions i procediments que aquestes
estableixin.
També convé destacar entre els elements destinats a modular i adequar els requisits
exigibles al potencial contaminador real de la instal·lació la derogació dels valors límits
d’emissió i periodicitats generals de control que estableix el Decret 833/1975, de 6 de
febrer. D’aquesta manera, l’autorització ha de ser la que estableixi les periodicitats de
control i els valors límits d’emissió de substàncies contaminants, que s’han de basar en les
millors tècniques disponibles i prenent en consideració les característiques tècniques de la
instal·lació, la seva implantació geogràfica i les condicions locals del medi ambient.
En el cas particular de les instal·lacions subjectes a notificació, només es manté
l’aplicació dels controls quinquennals i valors límits d’emissió de les activitats per a les
quals no hi hagi una altra normativa, de manera transitòria mentre que aquests no
s’actualitzin, i es preveu un termini màxim de dos anys per actualitzar els valors límits
d’emissió. Com a complement a l’eliminació dels requisits mínims de control, s’ha inclòs la
possibilitat que, una vegada l’òrgan competent tingui coneixement del potencial
contaminador real de la instal·lació, pugui establir, per als casos en què sigui necessari i
de manera proporcionada, requisits tècnics i controls específics per a les emissions o bé
eximir d’aquests en els casos en què es considerin innecessaris o tècnicament impossibles
d’aplicar.
Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb la disposició final novena –apartat
primer– de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, que habilita al Govern perquè aprovi totes
les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació, l’execució i el desplegament del
que estableix la Llei, en concret, d’acord amb l’apartat segon de la dita disposició, que
estableix el mandat legal perquè el Govern –prèvia consulta amb les comunitats autònomes–
actualitzi l’annex IV de la Llei bàsica.
Aquesta norma té naturalesa jurídica de legislació bàsica i adopta la forma de Reial
decret, atès que la naturalesa de la matèria regulada, a més del seu caràcter marcadament
tècnic, és un complement necessari indispensable per assegurar el mínim comú normatiu
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i per garantir la consecució de la finalitat objectiva a què respon la competència estatal
sobre bases, i s’aconsegueix un marc coordinat aplicable a tot el territori nacional.
L’elaboració d’aquest Reial decret ha estat realitzada amb la participació i consulta de
les comunitats autònomes, i el Consell Assessor de Medi Ambient, i havent estat consultats
els sectors afectats i amb la informació i participació del públic mitjançant mitjans
telemàtics.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 28 de gener de 2011,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. El present Reial decret té per objecte l’actualització del catàleg d’activitats
potencialment contaminadores de l’atmosfera que conté l’annex IV de la Llei 34/2007, de
15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, així com establir determinades
disposicions bàsiques per a la seva aplicació i uns mínims criteris comuns en relació amb
les mesures per al control de les emissions que puguin adoptar les comunitats autònomes
per a les activitats incloses en el catàleg esmentat.
2. És aplicable a totes les activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera
que figuren a l’annex, ja siguin de titularitat pública o privada.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:
a) «Activitat assimilable»: la que, tot i que no estigui expressament identificada en el
catàleg com a tal, per les seves característiques, processos o potencial d’emissió de
contaminants, sigui segons el parer de l’autoritat competent similar a alguna de les activitats
potencialment contaminadores incloses en el catàleg esmentat.
b) «Activitat del mateix tipus»: l’activitat inclosa en el catàleg que té en comú almenys
els 6 primers dígits del codi d’activitat i únicament es diferencia de les d’altres epígrafs en
els rangs de potència o capacitat.
c) «Capacitat de consum de dissolvents»: consum de dissolvents derivat del
funcionament d’un determinat equip o activitat en una instal·lació treballant a la seva
capacitat de producció durant el període de temps especificat.
d) «Capacitat de manipulació de materials»: quantitat màxima de materials
pulverulents no confinats a la instal·lació que poden ser tractats, emmagatzemats o
expedits en un període de temps especificat. En cas de diversos equips instal·lats en sèrie,
la capacitat l’ha de determinar l’equip més limitant.
e) «Capacitat de producció»: quantitat màxima de producte que pot ser elaborat en
un període de temps especificat en un determinat equip o activitat en una instal·lació,
especificada pel constructor i confirmada per l’operador, sense la consideració de limitacions
derivades del règim de funcionament.
f) «Control extern de les emissions»: és la comprovació i verificació per part dels
organismes de control establerts per la comunitat autònoma del correcte funcionament
dels sistemes de prevenció, correcció i seguiment de la contaminació atmosfèrica, dels
valors límits d’emissió, i de les condicions que estableixen l’autorització i la normativa
aplicable en matèria de contaminació atmosfèrica.
g) «Control intern o autocontrol de les emissions»: és la comprovació per part del
responsable de la instal·lació, d’acord amb els criteris i pels mitjans que determini
l’administració competent, del correcte funcionament dels sistemes de prevenció i control
de la contaminació atmosfèrica, dels valors límits d’emissió, i de les condicions que
estableixen l’autorització i la normativa aplicable en matèria de contaminació atmosfèrica.
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h) «Dissolvents»: els compostos considerats com a tals en el Reial decret 117/2003,
de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils causades per
l’ús de dissolvents en determinades activitats.
i) «Emissions sistemàtiques»: l’emissió de contaminants de manera contínua o
intermitent i sempre que hi hagi emissions esporàdiques amb una freqüència mitjana de
més de dotze vegades per any natural, amb una durada individual de més d’una hora, o
amb qualsevol freqüència, quan la durada global de les emissions sigui de més del 5 per
100 del temps de funcionament de la planta.
j) «Emissions difuses»: qualsevol descàrrega a l’atmosfera, no realitzada per focus
canalitzats, contínua o discontínua, de partícules o gasos procedents directament o
indirectament de qualsevol font susceptible de produir contaminació atmosfèrica. S’hi
inclouen les emissions no capturades alliberades a l’ambient exterior per finestres, portes,
respiradors i obertures similars, o directament generades en exteriors.
k) «Focus canalitzat»: element o dispositiu a través del qual té lloc una descàrrega a
l’atmosfera de contaminants atmosfèrics, tant si es produeix de manera contínua, com
discontínua o puntual i amb origen en un únic equip o en diversos equips, processos i o
activitats i que puguin ser col·lectats per a la seva emissió conjunta a l’atmosfera.
l) «Nucli de població»: part del territori que tingui la consideració de sòl urbanitzat
d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, que aprova el
text refós de la Llei de sòl, i que tingui edificacions i les seves dotacions corresponents
amb finalitats residencials o que estigui previst que en tingui.
m) «Potència tèrmica nominal»: calor màxim (referit al poder calorífic inferior del
combustible) que podria alliberar el cremador de l’equip de combustió corresponent
funcionant amb el cabal indicat d’acord amb les especificacions del fabricant, constructor
o muntador.
n) «Substàncies perilloses»: les que es considerin com a tals atenent el que disposa
el Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de
desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges,
pel qual es modifiquen i es deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica
el Reglament (CE) núm. 1907/2006. També tenen aquesta consideració les que s’adeqüin
al que disposa l’article 3 del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven
mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin
substàncies perilloses, o si s’escau al que disposa la normativa posterior que actualitzi o
modifiqui les disposicions esmentades.
Article 3.

Actualització del catàleg d’activitats potencialment contaminadores.

1. S’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera de
l’annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera, i se substitueix pel de l’annex d’aquest Reial decret.
2. El catàleg actualitzat esmentat en l’apartat anterior inclou:
a) Identificació de l’activitat i, si s’escau, rangs de potència o capacitat.
b) Assignació, si s’escau, a algun dels grups detallats a l’article 13 de la Llei 34/2007,
de 15 de novembre.
c) Codi de cada activitat, estructurat en quatre nivells identificats per 2, 4, 6 o 8
dígits.
d) Consideracions específiques.
Article 4.

Assignació d’activitats a grups A, B o C.

Les activitats potencialment contaminadores, així com les activitats assimilables, i
independentment que puguin generar emissions de contaminants a l’atmosfera de manera
canalitzada o difusa, pertanyen al grup que indica el catàleg, d’acord, si s’escau, amb les
consideracions específiques esmentades a l’article 3.2.d).
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Les comunitats autònomes poden establir criteris de canvi a grups més restrictius per
a les activitats potencialment contaminadores en els plans de millora de la qualitat de
l’aire.
Article 5.

Criteris generals referents a l’autorització i notificació d’instal·lacions.

1. Queden sotmeses a l’autorització administrativa que preveu l’article 13.2 de la
Llei 34/2007, de 15 de novembre, atorgada per les comunitats autònomes en els termes
que aquestes determinin, totes les instal·lacions que, tot i que no estiguin incloses en la
disposició addicional segona de la dita Llei, compleixin algun dels requisits següents:
a) Que s’hi dugui a terme alguna activitat pertanyent als grups A o B.
b) Hi tinguin lloc diverses activitats d’un mateix tipus, de manera que, fins i tot si
aquestes són independents o consten de focus diferents, la suma de les potències o
capacitats de producció, manipulació o consum de dissolvents superi el llindar considerat
per a la pertinença als grups B o A d’aquest tipus d’activitat.
La potència dels equips de postcombustió no utilitzats per a tractament de gasos
residuals se suma a la de l’equip principal al qual estiguin connectats als efectes del que
esmenta el paràgraf anterior.
2. Per a la determinació en l’autorització dels valors límits d’emissió, o mesures
tècniques que els complementin o substitueixin, segons el que preveu l’article 13.4.a) de
la Llei 34/2007, de 15 de novembre, l’òrgan competent ha de tenir en compte:
a) L’adopció de les tècniques i mesures adequades per prevenir la contaminació i en
la mesura que sigui possible les millors tècniques disponibles, considerant en particular la
informació subministrada per l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el que
estableix l’article 8.1 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació, per a les activitats per a les quals estigui disponible.
b) Les característiques tècniques de la instal·lació, la seva implantació geogràfica i
les condicions locals del medi ambient.
c) La naturalesa de les emissions i el seu potencial trasllat d’un medi a un altre, així
com la seva incidència en les persones i el medi ambient potencialment afectats.
d) Els plans i programes aprovats d’acord al que estableixen els apartats 1 i 2 de
l’article 16 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre.
e) Els valors límits d’emissió fixats, si s’escau, per la normativa en vigor en la data de
l’autorització, o en els tractats internacionals subscrits per l’Estat espanyol o per la Unió
Europea.
3. Queden sotmeses a la notificació que preveu l’article 13.3 de la Llei 34/2007, de
15 de novembre, que s’ha de remetre a l’òrgan competent de la comunitat autònoma en
els termes que aquestes determinin, totes les instal·lacions que, tot i que no estiguin
afectades per la disposició addicional segona de la dita Llei ni per l’apartat anterior,
compleixin algun dels requisits següents:
a) Que s’hi duguin a terme activitats pertanyents al grup C.
b) Que s’hi duguin a terme diverses activitats d’un mateix tipus, de manera que, fins
i tot si aquestes són independents o consten de focus diferents, la suma de les seves
potències, capacitats de producció, de manipulació, o de consum de dissolvents superi el
llindar considerat per a la pertinença al grup C d’aquest tipus d’activitat.
La potència dels equips de postcombustió no utilitzats per a tractament de gasos
residuals se suma a la de l’equip principal al qual estiguin connectats als efectes del que
esmenta el paràgraf anterior.
4. Una vegada tingui coneixement del potencial contaminador real de les instal·lacions
esmentades a l’apartat 3, l’òrgan competent pot establir, en funció del potencial i de manera
proporcionada, específica i individual, requisits per al control de les emissions de les

Pàg. 5

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 25

Dissabte 29 de gener de 2011

Secc. I.

instal·lacions esmentades, prèvia audiència a l’interessat i basats en criteris anàlegs als
establerts per a les autoritzacions.
De la mateixa manera, pot eximir les instal·lacions de la realització total o parcial de
controls en els casos que es detallen a l’article 6.7.
5. Les comunitats autònomes poden simplificar i coordinar els tràmits esmentats en
els apartats 1 i 3 en els casos en què les instal·lacions estiguin subjectes per altres
normatives a requisits almenys equivalents d’autorització, notificació o inscripció en
registres administratius.
En particular, en relació amb les instal·lacions per a les quals s’apliquin sistemes de
gestió ambiental certificats externament mitjançant EMAS o ISO 14001, les comunitats
autònomes poden establir normes que simplifiquin els mecanismes de comprovació del
compliment de les obligacions derivades de l’autorització esmentada en l’apartat 1, així
com la tramitació de la corresponent sol·licitud d’autorització o de modificació substancial
i de les seves renovacions successives.
Articulo 6.

Obligacions dels titulars en relació amb les emissions i el seu control.

1. Els titulars de les instal·lacions en què es diguin a terme activitats incloses en el
catàleg han de minimitzar tant les emissions canalitzades com les difuses de contaminants
a l’atmosfera aplicant, en la mesura que sigui possible, les millors tècniques disponibles.
Així mateix, s’han d’adoptar, en els casos de focus canalitzats, els procediments de
dispersió més adequats que minimitzin l’impacte en la qualitat de l’aire en la seva zona
d’influència.
2. Els elements necessaris per al compliment de les disposicions relatives al control i
dispersió de les emissions han d’estar operatius en el moment de la posada en marxa total
o parcial de la instal·lació i mentre estigui en funcionament, llevat que expressament es
considerin altres mesures en l’autorització, d’acord a l’article 13.4.d) de la Llei 34/2007.
3. Els titulars de les instal·lacions que regula l’article 5.1 han de realitzar els controls
externs i interns específics de les emissions de les diferents activitats que es duguin a
terme en les instal·lacions esmentades d’acord amb el que estableixen l’autorització i
normativa aplicable.
4. Els titulars de les instal·lacions que regula l’article 5.1 han de mesurar en continu
les emissions del focus canalitzats en els casos en què ho estableixi en la normativa
aplicable, en el contingut de l’autorització o, posteriorment, mitjançant resolució de l’òrgan
competent sobre la base dels criteris establerts. De la mateixa manera, han de contribuir
al mesurament dels nivells de qualitat de l’aire, en les àrees que designi l’autoritat competent
i conforme als requeriments i mitjans que aquesta estableixi.
5. Els titulars de les instal·lacions que regula l’article 5.3 han de complir les disposicions
relatives al control i la dispersió de les emissions i han de realitzar els controls externs i
interns de les emissions de les activitats que es duguin a terme en les instal·lacions
esmentades, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable, plans de qualitat de l’aire
aprovats per les administracions competents, o en virtut de l’article 5.4 en els casos en què
sigui aplicable.
6. L’òrgan competent pot exigir controls addicionals als titulars de les instal·lacions
sobre les quals hagi indicis d’incompliment de les condicions de l’autorització o de la
normativa aplicable.
7. L’òrgan competent pot eximir les instal·lacions de la realització total o parcial de
controls en els casos en què no sigui tècnicament possible o en focus d’emissions no
sistemàtiques.
Articulo 7.

Requisits relatius als procediments de control.

1. Els mesuraments de les emissions i els informes resultants que es portin a terme
en el marc dels controls esmentats a l’article anterior s’han de realitzar d’acord amb la
norma UNE-EN 15259:2008 o la seva actualització, per a la qual cosa les instal·lacions
han de tenir llocs i seccions de mesurament conforme a la norma esmentada. Així mateix,
el mostreig i l’anàlisi dels contaminants i paràmetres complementaris i també els mètodes
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de mesurament de referència per calibrar els sistemes automàtics de mesurament s’han
de realitzar d’acord amb les normes CEN existents.
L’anterior apartat no és exigible en els casos en què l’òrgan competent estableixi altres
especificacions tècniques equivalents.
Així mateix, l’òrgan competent pot establir les especificacions tècniques i els requisits
relatius als procediments de control de les emissions difuses.
2. Els organismes de control autoritzat que hagin establert les comunitats autònomes
han de remetre els informes resultants dels controls externs a l’òrgan competent de la
comunitat autònoma d’acord amb els continguts, procediment i formats que aquest
estableixi.
Articulo 8.

Requisits relatius als procediments de registre i informació de les emissions.

1. Els titulars de les instal·lacions que regula l’article 5 han de mantenir degudament
actualitzat, d’acord amb el procediment, continguts i formats que l’òrgan competent
estableixi, un registre que inclogui almenys dades relatives a la identificació de cada
activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i
inspeccions. També han de conservar la informació relativa a un període no inferior a 10
anys.
2. Els titulars de les instal·lacions esmentades en l’apartat anterior han de comunicar
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma la informació registrada d’acord amb els
continguts, procediments i formats que aquest estableixi.
3. Les comunitats autònomes han de facilitar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí, la informació disponible rellevant relativa a les instal·lacions en les quals es
duguin a terme activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera per al compliment
de les obligacions derivades de la normativa europea i internacional i per a la seva integració
en el Sistema espanyol d’informació, vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica.
Article 9.

Règim sancionador.

L’incompliment de les obligacions que estableix aquest Reial decret es qualifica, en
cada cas, d’infracció lleu, greu o molt greu i se sanciona de conformitat amb el que estableix
el capítol VII de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera.
Disposició addicional única.

Tramitació electrònica.

Els interessats poden tramitar les obligacions d’informació i els procediments que
derivin d’aquesta norma per mitjans electrònics. Les administracions públiques han de
promoure que s’habilitin els mitjans necessaris per fer efectiva aquesta via.
Disposició transitòria única.

Adaptació de les instal·lacions existents.

1. Les comunitats autònomes han de fixar els terminis d’adaptació al que estableix
aquesta norma per a les instal·lacions legalment en funcionament amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, o que hagin sol·licitat les corresponents
autoritzacions exigibles per la normativa aplicable, sempre que es posin en funcionament
com a molt tard 12 mesos després d’aquesta data.
2. En tot cas aquests terminis d’adaptació han de ser inferiors a quatre anys a partir
de l’entrada en vigor del present Reial decret.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

1. Queden derogades totes les disposicions d’igual rang o inferior que s’oposin al que
estableix aquest Reial decret i en particular els títols V, VI i VII i l’annex IV del Decret 833/1975,
de 6 de febrer, pel que es desplega la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric.
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No obstant això, l’annex IV del Decret 833/1975, de 6 de febrer, és aplicable a les
instal·lacions considerades a l’article 5.3 i es pot fer servir com a referència als efectes de
l’apartat e) de l’article 5.2, mentre que no hi hagi cap normativa que estableixi altres valors
límits d’emissió.
Igualment continuen sent aplicables les referències als valors límits d’emissió de
l’annex esmentat a les autoritzacions atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret.
2. Queda derogada així mateix l’Ordre de 18 d’octubre de 1976, sobre prevenció i
correcció de la contaminació industrial de l’atmosfera.
No obstant això, l’Ordre esmentada manté la seva vigència a les comunitats i ciutats
autònomes que no tinguin normativa aprovada en la matèria, mentre que no es dicta
aquesta normativa.
Disposició final primera.

Fonament constitucional.

El present Reial decret es dicta a l’empara de la competència de l’Estat sobre legislació
bàsica sobre protecció del medi ambient que atorga l’article 149.1.23a de la Constitució.
Disposició final segona.

Coordinació de formats i procediments de comunicació.

Els formats i procediments en relació amb les comunicacions que estableix
l’article 8.3 s’han d’establir en col·laboració amb les comunitats autònomes amb els
objectius de simplificació, compatibilitat, coordinació i si s’escau, integració amb els
requisits ja previstos en les diferents normatives aplicables, en especial, els
considerats en el Reial decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el
subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les
autoritzacions ambientals integrades.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 28 de gener de 2011.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí,
ROSA AGUILAR RIVERO
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ANNEX
Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera. CAPCA-2010
P.t.n.: potència tèrmica nominal
Wt: watts tèrmics
c.p.: capacitat de producció
a.e.a.: activitats especificades en l'epígraf anterior
c.c.d.: capacitat de consum de dissolvent
"-" : sense grup assignat
ACTIVITAT

GRUP

CODI

COMBUSTIÓ EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D'ENERGIA

01

GENERACIÓ D'ELECTRICITAT PER A LA SEVA DISTRIBUCIÓ PER LA XARXA
PÚBLICA

01 01

Calderes de P.t.n. >= 300 MWt

A

01 01 01 00

A
B
B

01 01 02 00
01 01 03 01
01 01 03 02

a.e.a., de P.t.n.. < 70 kWt
Turbines de gas de P.t.n. >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt
a.e.a., de P.t.n. < 70 kWt

C
A
B
B
C
-

01 01 03 03
01 01 03 04
01 01 04 01
01 01 04 02
01 01 04 03
01 01 04 04
01 01 04 05

Motors de combustió interna de P.t.n. > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 5 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 5 MWt i >= 1 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt

A
B
C
-

01 01 05 01
01 01 05 02
01 01 05 03
01 01 05 04

a.e.a., de P.t.n. < 300 MWt i >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt(1)
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt (1)

01 02

GENERACIÓ DE CALOR PER A DISTRICTES URBANS
Calderes de P.t.n. >= 300 MWt

A

01 02 01 00

a.e.a., de P.t.n. < 300 MWt i >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt(1)

A
B

01 02 02 00
01 02 03 01

B

01 02 03 02

a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt(1)

C
-

01 02 03 03
01 02 03 04

Turbines de gas de P.t.n. >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt
a.e.a., de P.t.n. < 70 kWt

A
B
B
C
-

01 02 04 01
01 02 04 02
01 02 04 03
01 02 04 04
01 02 04 05

Motors de combustió interna de P.t.n. > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 5 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 5 MWt i >= 1 MWt

A
B
C

01 02 05 01
01 02 05 02
01 02 05 03

-

01 02 05 04

a.e.a., de P.t.n.. < 70 kWt

a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt

01 03

REFINACIÓ DE PETROLI
Calderes de P.t.n. >= 300 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 300 MWt i >= 50 MWt
Calderes de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt(1)
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt(1)
a.e.a., de P.t.n <= 2,3 MWt i >=70 kWt(1)

A

01 03 01 00

A
B

01 03 02 00
01 03 03 01

B
C

01 03 03 02
01 03 03 03
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ACTIVITAT
a.e.a., de P.t.n. < 70 kWt
Turbines de gas de P.t.n. >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt
a.e.a., de P.t.n. < 70 kWt
Motors de combustió interna de P.t.n. > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 5 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 5 MWt i >= 1 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt
Forns de procés sense contacte en refineries de P.t.n. >= 50 MWt
Forns de procés sense contacte en refineries de P.t.n. < 50 MWt

Secc. I.

GRUP
-

01 03 03 04

A
B

01 03 04 01
01 03 04 02

C
-

01 03 04 03
01 03 04 04

A
B

01 03 05 01
01 03 05 02

C
-

01 03 05 03
01 03 05 04

A
B

01 03 06 01
01 03 06 02
01 04

TRANSFORMACIÓ DE COMBUSTIBLES SÒLIDS
Calderes de P.t.n. >= 300 MWt

CODI

A

01 04 01 00

a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt(1)
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt(1)
a.e.a., de P.t.n. < 70 kWt
Turbines de gas de P.t.n. >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt
a.e.a., de P.t.n. < 70 kWt

A
B
B
C
A
B
B
C
-

01 04 02 00
01 04 03 01
01 04 03 02
01 04 03 03
01 04 03 04
01 04 04 01
01 04 04 02
01 04 04 03
01 04 04 04
01 04 04 05

Motors de combustió interna de P.t.n. > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 5 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 5 MWt i >= 1 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt
Forns de coc
Destil·lació o liqüefacció de carbons o fustes

A
B
C
A
A

01 04 05 01
01 04 05 02
01 04 05 03
01 04 05 04
01 04 06 00
01 04 07 01

Gasificació del carbó o biomassa primària

B

01 04 07 02

a.e.a., de P.t.n. < 300 MWt i >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt

01 05

MINERIA DEL CARBÓ; EXTRACCIÓ DE PETROLI/GAS
Calderes de P.t.n. >= 300 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 300 MWt i >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt(1)
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt(1)
a.e.a., de P.t.n.. < 70 kWt
Turbines de gas de P.t.n. >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt
a.e.a., de P.t.n. < 70 kWt
Motors de combustió interna de P.t.n. > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 5 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 5 MWt i >= 1 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt
Turbines de P.t.n. >= 50 MWt o motors de combustió interna de P.t.n. >= 20 MWt utilitzats
per accionar compressors
Turbines de P.t.n. < 50 MWt i > 2,3 MWt o motors de combustió interna de P.t.n. < 20 MWt i
> 5 MWt utilitzats per accionar compressors

A

01 05 01 00

A
B
B

01 05 02 00
01 05 03 01
01 05 03 02

C

01 05 03 03

A
B

01 05 03 04
01 05 04 01
01 05 04 02

B
C

01 05 04 03
01 05 04 04

A

01 05 04 05
01 05 05 01

B
C

01 05 05 02
01 05 05 03

A

01 05 05 04
01 05 06 01

B

01 05 06 02
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Turbines de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt o motors de combustió interna de P.t.n. <= 5 MWt
i >= 1 MWt utilitzats per accionar compressors
Turbines de P.t.n. < 70 kWt o motors de P.t.n. < 1 MWt utilitzats per accionar compressors
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GRUP

CODI

C

01 05 06 03

-

01 05 06 04

COMBUSTIÓ EN SECTORS NO INDUSTRIALS

02

COMERCIAL I INSTITUCIONAL

02 01

Calderes de P.t.n. >= 300 MWt

A

02 01 01 00

a.e.a., de P.t.n. < 300 MWt i >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i >20 MWt

A
B

02 01 02 00
02 01 03 01

a.e.a., de P.t.n. < =20 MWt i >= 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 2,3 MWt
Turbines de gas de P.t.n. >= 50 MWt

C
A

02 01 03 02
02 01 03 03
02 01 04 01

a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i >= 2,3 MWt

B
C

02 01 04 02
02 01 04 03

A

02 01 04 04
02 01 05 01

B
C

02 01 05 02
02 01 05 03

C

02 01 05 04
02 01 06 01

-

02 01 06 02

a.e.a., de P.t.n. < 2,3 MWt
Motors de combustió interna de P.t.n. > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. < =20 MWt i > 5 MWt
a.e.a., de P.t.n <= 5 MWt i >= 1 MWt
a.e.a., de P.t.n < 1 MWt
Altres equips de combustió no especificats anteriorment de P.t.n. >= 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n < 2,3 MWt

02 02

RESIDENCIAL
Calderes de P.t.n. >= 50 MWt

A

02 02 01 00

a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i >20 MWt
a.e.a., de P.t.n. < =20 MWt i >= 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 2,3 MWt
Turbines de gas de P.t.n. >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i >= 2,3 MWt

B
C
A
B
C

02 02 02 01
02 02 02 02
02 02 02 03
02 02 03 01
02 02 03 02
02 02 03 03

a.e.a., de P.t.n. < 2,3 MWt
Motors de combustió interna de P.t.n. > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. < =20 MWt i > 5 MWt
a.e.a., de P.t.n <= 5 MWt i >= 1 MWt
a.e.a., de P.t.n < 1 MWt
Altres equips de combustió no especificats anteriorment de P.t.n. >= 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n < 2,3 MWt

-

02 02 03 04

A
B
C

02 02 04 01
02 02 04 02
02 02 04 03

-

02 02 04 04

C
-

02 02 05 01
02 02 05 02
02 03

SECTOR AGRARI (AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I
AQÜICULTURA)
Calderes de P.t.n. >= 50 MWt

A

02 03 01 00

B
B
C

02 03 02 01
02 03 02 02
02 03 02 03

A

02 03 02 04
02 03 03 01

a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt

B
B

02 03 03 02
02 03 03 03

a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 500 kWt
a.e.a., de P.t.n. < 500 kWt

C
-

02 03 03 04
02 03 03 05

a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt(1)
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 500 kWt (1)
a.e.a., de P.t.n.. < 500 kWt
Turbines de gas de P.t.n. >= 50 MWt
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Motors de combustió interna de P.t.n. > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. < =20 MWt i > 5 MWt
a.e.a., de P.t.n <= 5 MWt i >= 1 MWt
a.e.a., de P.t.n < 1 MWt
Altres equips de combustió no especificats anteriorment de P.t.n. >= 500 kWt
a.e.a., de P.t.n. < 500 kWt
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GRUP

CODI

A

02 03 04 01

B
C

02 03 04 02
02 03 04 03

C

02 03 04 04
02 03 05 01

-

02 03 05 02

PROCESSOS INDUSTRIALS AMB COMBUSTIÓ

03

CALDERES DE COMBUSTIÓ, TURBINES DE GAS, MOTORS I ALTRES

03 01

Calderes de P.t.n. >= 300 MWt

A

03 01 01 00

A
B
B

03 01 02 00
03 01 03 01
03 01 03 02

a.e.a., de P.t.n.. < 70 kWt
Turbines de gas de P.t.n. >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt
a.e.a., de P.t.n. < 70 kWt
Motors de combustió interna de P.t.n. > 20 MWt

C
A
B
B
C
A

03 01 03 03
03 01 03 04
03 01 04 01
03 01 04 02
03 01 04 03
03 01 04 04
03 01 04 05
03 01 05 01

a.e.a., de P.t.n. < =20 MWt i > 5 MWt
a.e.a., de P.t.n <= 5 MWt i >= 1 MWt
a.e.a., de P.t.n < 1 MWt
Altres equips de combustió no especificats anteriorment de P.t.n. >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 100 kWt
a.e.a., de P.t.n. < 100 kWt

B
C
A
B
C
-

03 01 05 02
03 01 05 03
03 01 05 04
03 01 06 01
03 01 06 02
03 01 06 03
03 01 06 04

a.e.a., de P.t.n. < 300 MWt i >= 50 MWt
a.e.a., de P.t.n. < 50 MWt i > 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt i > 2,3 MWt(1)
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt (1)

03 02

FORNS DE PROCESSOS SENSE CONTACTE
Estufes d'alt forn

A

03 02 03 00

Forns de guix (c.p. > 50 t/dia)
a.e.a., de (c.p. <= 50 t/dia)
Forns sense contacte en la producció d'alumini

A
B
A

03 02 04 01
03 02 04 02
03 02 05 01

Forns sense contacte en galvanització en siderúrgia integral

A

03 02 05 03

Equips de combustió sense contacte directe en la indústria alimentària en coccions,
esterilització, o operacions similars de P.t.n => 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >= 70 kWt (1)

B

03 02 05 06

C(2)
B

03 02 05 07
03 02 05 09

C(2)

03 02 05 10

Altres forns sense contacte no especificats en altres epígrafs amb P.t.n. > 2,3 MWt
a.e.a., de P.t.n. <= 2,3 MWt i >70 kWt

03 03

PROCESSOS AMB CONTACTE
Plantes de sinterització o pel·letització

A

03 03 01 00

Forns de reescalfament d'acer per a laminatge en calent amb c.p. > 20 t/hora

B

03 03 02 01

a.e.a., de c.p. <= 20 t/hora
Forns de reescalfament de ferro per a laminatge en calent amb c.p. > 20 t/hora

C
B

03 03 02 02
03 03 02 03

a.e.a., de c.p. <= 20 t/hora
Tractaments tèrmics o termoquímics de l'acer, com recuita, tremp, reveniment, cementació,
austenització, recristal·lització o similars no especificats en els epígrafs 03 03 02 01 i 03 03 02
02, amb P.t.n. >= 2,3 MWt

C
B

03 03 02 04
03 03 26 01
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ACTIVITAT
a.e.a., amb P.t.n. < 2,3 MWt

Secc. I.

GRUP

CODI

C

03 03 26 02

Tractaments tèrmics o termoquímics del ferro, com recuita, tremp, reveniment, cementació,
austenització, recristal·lització o similars no especificats en els epígrafs 03 03 02 01 i 03 03 02
02, amb P.t.n. >= 2,3 MWt

B

03 03 26 03

a.e.a., amb P.t.n. < 2,3 MWt
Fosa d'acer amb capacitat de fusió > 2,5 t/hora

C
A

03 03 26 04
03 03 03 01

a.e.a., amb <= 2,5 t/hora
Fosa de metalls ferrosos amb capacitat de fusió > 20 t/dia

B
A

03 03 03 02
03 03 03 04

a.e.a., amb <= 20 t/dia
Tractament (regeneració tèrmica) d'arenes de fosa o altres materials similars procedents de la
instal·lacions de fosa
Forja amb martells quan la potència tèrmica utilitzada sigui > 20 MWt

B
B

03 03 03 05
03 03 03 07

A

03 03 26 05

Forja amb martells quan la potència tèrmica utilitzada sigui <= 20 MWt
Producció de plom primari

B
A

03 03 26 06
03 03 04 00

Producció de zinc primari
Producció de coure primari

A
A

03 03 05 00
03 03 06 00

Producció primària d'altres metalls no especificats en altres epígrafs, com ara el crom, cadmi,
antimoni, manganès, estany, mercuri o altres

A

03 03 26 08

Producció de plom secundari amb capacitat de fusió > 4 t/dia
a.e.a., amb capacitat de fusió <= 4 t/dia

A
B

03 03 07 01
03 03 07 02

Refosa de plom (a partir de lingots o similars)
Producció de zinc secundari amb capacitat de fusió > 20 t/dia

B
A

03 03 07 03
03 03 08 01

a.e.a., amb capacitat de fusió <= 20 t/dia
Refosa de zinc (a partir de lingots o similars)
Producció de coure secundari amb capacitat de fusió > 20 t/dia
a.e.a., amb capacitat de fusió <= 20 t/dia
Refosa de coure (a partir de lingots o similars)
Producció d'alumini secundari amb capacitat de fusió > 20 t/dia
a.e.a., amb capacitat de fusió <= 20 t/dia
Refosa d'alumini o Zamak (a partir de lingots o similars)
Producció secundària d'altres metalls no especificats en altres epígrafs, com ara el crom,
cadmi, antimoni, manganès, estany, mercuri o altres (capacitat de fusió > 4 t/dia)
a.e.a., (capacitat de fusió <= 4 t/dia)
Refosa d'altres metalls no especificats en altres epígrafs , com ara el crom, cadmi, antimoni,
manganès, estany, mercuri o altres (a partir de lingots o similars)
Producció d'alúmina

B
B
A
B
B
A
B
B
A

03 03 08 02
03 03 08 03
03 03 09 01
03 03 09 02
03 03 09 03
03 03 10 01
03 03 10 02
03 03 10 03
03 03 26 10

B
B

03 03 26 11
03 03 26 14

A

03 03 22 00

Producció de magnesi (tractament de dolomita)
Producció de níquel (procés tèrmic)
Forn de clínquer per a la fabricació de ciment

A
A
A

03 03 23 00
03 03 24 00
03 03 11 00

Forn de calç (per a producció de calç o producció o ús en qualsevol sector com ferro, acer,
pasta de paper o altres ) amb c.p. > 50 t/dia
a.e.a. amb c.p. <= 50 t/dia
Producció de barreges bituminoses o conglomerats asfàltics
Producció de vidre pla (equips amb capacitat de fusió > 20 t/dia)

A

03 03 12 01

B
B
A

03 03 12 02
03 03 13 00
03 03 14 01

B

03 03 14 02

Producció de vidre buit (equips amb capacitat de fusió > 20 t/dia)
a.e.a., (equips amb capacitat de fusió <= 20 t/dia)

a.e.a., (equips amb capacitat de fusió <= 20 t/dia)

A
B

03 03 15 01
03 03 15 02

Producció de llana de vidre (equips amb capacitat de fusió > 20 t/dia)
a.e.a., (equips amb capacitat de fusió <= 20 t/dia)

A
B

03 03 16 01
03 03 16 02

Producció d'altres vidres no especificats en altres epígrafs amb equips amb capacitat de fusió >
20 t/dia
a.e.a., ( equips amb capacitat de fusió <= 20 t/dia)

A

03 03 17 01

B

03 03 17 02

Fabricació de frites
Producció de llana de roca, fibres o altres materials minerals no especificats en altres epígrafs
(equips amb capacitat de fusió => 20 t/dia)
a.e.a., (equips amb capacitat de fusió < 20 t/dia)

A
A

03 03 17 03
03 03 18 01

B

03 03 18 02
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Secc. I.

GRUP

CODI

Producció de totxos, teules o altres materials de construcció assimilables no especificats en
altres epígrafs amb c.p. => 75 t/dia
a.e.a., amb c.p. < 75 t/dia i => 25 t/dia o => 10 t/dia en el cas d'utilitzar forns que facin servir
combustibles sòlids o líquids
Producció de totxos, teules o altres materials de construcció assimilables no especificats en
altres epígrafs amb independència del tipus de combustible utilitzat
Producció de materials de ceràmica fina, rajoles de València, rajoles, porcellana, pisa,
ceràmica sanitària o similars
Producció de ceràmica artística o terrisseria en forns que utilitzen combustibles sòlids o
líquids, amb c.p. => 100 t/any
a.e.a., en forns que utilitzen combustibles gasosos, amb c.p. => 100 t/any

A

03 03 19 01

B

03 03 19 02

C

03 03 19 03

B

03 03 20 02

B

03 03 20 06

C

03 03 20 07

Producció de ceràmica artística o terrisseria en forns amb independència del tipus de
combustible utilitzat amb c.p. < 100 t/any
Processos d'assecatge en la indústria paperera
Producció de pigments o colors ceràmics

-

03 03 20 08

C
A

03 03 21 00
03 03 25 01

Producció d'esmalts
Forns de contacte directe per a calcinació en la fabricació de magnesita
Atomitzadors (indústria ceràmica o similars) de P.t.n >= 1 MWt

B
A
A

03 03 25 02
03 03 26 20
03 03 26 22

a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt
Equips de combustió de contacte directe en la indústria alimentària en assecadors o
instal·lacions de fumatge, esterilització, o operacions similars de P.t.n => 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. => 2,3 MWt i < 20 MWt

B
B

03 03 26 23
03 03 26 31

C(2)

03 03 26 32

-(2)
A

03 03 26 33
03 03 26 34

B(2)

03 03 26 35

a.e.a., de P.t.n. => 70 kWt i < 2,3 MWt

C(2)

03 03 26 36

a.e.a., de P.t.n. < 70 kWt

-(2)

03 03 26 37

a.e.a., de P.t.n. < 2,3 MWt
Equips d'assecatge, granulació o similars o d'aplicació de calor per contacte directe amb gasos
de combustió, no especificats en altres epígrafs, de potència tèrmica nominal => 20 MWt
a.e.a., de P.t.n. => 2,3 MWt i < 20 MWt

PROCESSOS INDUSTRIALS SENSE COMBUSTIÓ

04

REFINACIÓ DE PETROLI

04 01

Processament de productes petrolífers: emissions per focus canalitzats (continus o discontinus)
derivades d'ejectors, rentadors, «strippers» o altres equips similars no previstos sota la resta
d'epígrafs 04 01

B

04 01 01 00

Craqueig catalític fluid-forn de CO
Plantes de recuperació de sofre

A
A

04 01 02 00
04 01 03 00

Emmagatzematge de productes petrolífers en refineries

B

04 01 04 01

Manipulació de productes petrolífers en refineries. Emissions fugitives derivades de dispositius
com ara vàlvules, bombes, instrumentació, brides, segells o elements similars
Manipulació de materials pulverulents en refineries com poden ser el coc de petroli o el sofre

B

04 01 04 02

B

04 01 05 00
04 02

INDÚSTRIA DEL FERRO I L'ACER I A LES COQUERIES
Obertura (càrrega/descàrrega) o extinció dels forns de coc

A

04 02 01 00

Càrrega d’alts forns
Colades de ferro colat
Tractament d'escòries siderúrgiques

A
A
A

04 02 02 00
04 02 03 00
04 02 10 01

Tractament de gas de coc o d'alt forn
Producció de semicoc sòlid

A
A

04 02 10 02
04 02 04 00

Forns de solera de les acereries
Forns d'oxigen bàsic de les acereries (convertidors)
Unitats d'afinament (ajust de propietats de l'acer) en acereries

A
A
B

04 02 05 00
04 02 06 00
04 02 10 03

Forns elèctrics de les acereries (c.p. > 2,5 t/hora)

A

04 02 07 01

B

04 02 07 02

a.e.a., (c.p. <= 2,5 t/hora)
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Forns elèctrics (inclosos els forns d'inducció) en foneries fèrries (capacitat de fusió >= 5 t/dia)

B

a.e.a.,(capacitat de fusió < 5 t/dia)
Tractaments químics o electrolítics de l'acer que suposin la utilització o intervenció de
substàncies auxiliars (no especificats en els epígrafs 06 02) com poden ser el decapatge químic,
passivació, electropoliment, fosfatació o procediments similars

C

04 02 07 04

B

04 02 10 05

Galvanització (processos en continu)
Galvanització (processos no continus: lots, cistelles, etc.)

B
B

04 03 07 08
04 03 07 11

Electrorecobriment (processos en continu)
Electrorecobriment (processos no continus: lots, cistelles, etc.)

B
B

04 03 08 08
04 03 08 11

Tractaments físics o mecànics del ferro o l'acer (superficials o no) caracteritzats per l'acció
mecànica sobre el metall com ara l'escrostonament, granallatge, raig amb abrasius, esmerilat,
polit, decapatge físic o mecànic, laminatge en fred, extrusió, trefilatge, motlles, així com altres
operacions similars en tallers industrials per a caldereria, l'oxitall o la soldadura de peces de
ferro o acer.

C

04 02 08 03

Plantes de sinterització o pel·letització (activitats no previstes en 03 03 01 00, descarbonatació)
Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, separació, classificació, transport o
reducció de mida de materials sòlids pulverulents en la indústria del ferro, de l'acer, coqueries,
instal·lacions industrials, ports o centres logístics, amb capacitat de manipulació d'aquests
materials >= 500 t/dia
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 100 t/ dia i < 500 t/dia

B(2)

04 02 09 00

a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 100 t/dia

04 02 07 03

04 02 10 50

C(2)

04 02 10 51

-(2)

04 02 10 52
04 03

INDÚSTRIA DE METALLS NO FERRIS
Altres processos diferents a 03 02 05 01, 03 03 10 01 i 03 03 10 02 en la producció d'alumini
com l'electròlisi
Altres processos diferents al 03 03 04 00 en la producció de plom primari

A

04 03 01 00

B

04 03 10 01

Altres processos diferents al 03 03 05 00 en la producció de zinc primari

B

04 03 10 02

Altres processos diferents al 03 03 06 00 en la producció de coure primari

B

04 03 10 03

Altres processos diferents al 03 03 07 00 en la producció de plom secundari, inclosa la refosa a
partir de lingots o similars
Altres processos diferents al 03 03 08 00 en la producció de zinc secundari, inclosa la refosa a
partir de lingots o similars
Altres processos diferents al 03 03 09 00 en la producció de coure secundari, inclosa la refosa a
partir de lingots o similars (capacitat de fusió >= 5 t/dia)
a.e.a., (capacitat de fusió < 5 t/dia)

B

04 03 10 04

B

04 03 10 05

B

04 03 10 06

C

04 03 10 07

Altres processos diferents al 03 03 26 10, 03 03 26 11 i 03 03 26 14 en la producció de metalls
no fèrrics, inclosa la refosa a partir de lingots o similars (capacitat de fusió >= 5 t/dia)
a.e.a., (capacitat de fusió < 5 t/dia)
Injectores de fosa d'alumini o Zamak

B

04 03 10 08

C
C

04 03 10 09
04 03 10 10

Ferroaliatges amb forn de capacitat > 20 t/dia
a.e.a., de capacitat <= 20 t/dia

A
B

04 03 02 01
04 03 02 02

Producció de silici. Grau metal·lúrgic
Producció de silici. Grau solar-polisilici a partir de silici metal·lúrgic

A
C

04 03 03 01
04 03 03 02

Producció de magnesi (excepte 03 03 23 00)
Producció de níquel (excepte procés tèrmic en 03 03 24 00)
Producció d'aliatges no fèrrics amb forn de capacitat > 20 t/ dia (4 t/dia en el cas d'aliatges amb
plom o cadmi)
Producció d'aliatges no fèrrics amb capacitat <= 20 t/dia (4 t/dia en el cas d'aliatges amb plom
o cadmi)
Galvanització (processos en continu)
Galvanització (processos no continus: lots, cistelles, etc.)

A
B
A

04 03 04 00
04 03 05 00
04 03 06 01

B

04 03 06 02

B
B

04 03 07 02
04 03 07 05

Electrorecobriment (processos en continu)

B

04 03 08 02

Electrorecobriment (processos no continus: lots, cistelles, etc.)
Tractaments químics o electrolítics de metalls no fèrrics que suposin la utilització o intervenció
de substàncies auxiliars (no especificats en els epígrafs 04 03 07, 04 03 08 i 06 02) com poden
ser el decapatge químic, passivació, fosfatació o procediments similars

B
B

04 03 08 05
04 03 09 01
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Tractaments físics o mecànics de metalls no fèrrics en fred (superficials o no) caracteritzats per
l'acció mecànica sobre el metall com ara el granallatge, raig amb abrasius, poliment, laminatge
en fred, extrusió, trefilatge, així com altres operacions similars en tallers industrials per a
caldereria, l'oxitall o la soldadura de peces de metalls no fèrrics

C

04 03 09 02

Tractaments físics o mecànics en calent de metalls no fèrrics com ara la forja, l'estampació o
l'extrusió en calent

B

04 03 09 03

Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, separació, classificació, transport o
reducció de mida de materials sòlids pulverulents en la indústria de metalls no fèrrics, en
instal·lacions industrials, ports o centres logístics, amb capacitat de manipulació d'aquests
materials >= 500 t/dia
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 100 t/ dia i < 500 t/dia

B(2)

04 03 09 50

a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 100 t/dia

C(2)

04 03 09 51

-(2)

04 03 09 52
04 04

INDÚSTRIA QUÍMICA INORGÀNICA
Producció d'àcid sulfúric o òxids de sofre

A

04 04 01 00

Producció d'àcid nítric
Producció d'amoníac. Reformador primari
Producció d'amoníac. Corrent de CO2

A
B
C

04 04 02 00
04 04 03 01
04 04 03 02

Producció de sulfat amònic
Producció de nitrat amònic
Producció de fosfat amònic

A
A
A

04 04 04 00
04 04 05 00
04 04 06 00

Producció de fertilitzants NPK
Producció d'urea
Producció de negre de fum
Producció de diòxid de titani
Producció de grafit o elèctrodes de grafit

A
A
A
A
A

04 04 07 00
04 04 08 00
04 04 09 00
04 04 10 00
04 04 11 00

Producció de carbur càlcic
Producció de clor-HCl. Producció de sosa o potassa

C
A

04 04 12 00
04 04 13 00

Producció de fertilitzants fosfatats. Àcid fosfòric o superfosfats.
Emissions de contaminants a través de les torres de refrigeració del procés de fabricació d'àcid
fosfòric
Producció de fluor, altres halògens no especificats en altres epígrafs o derivats

A
C

04 04 14 01
04 04 14 02

A
B

04 04 16 01
04 04 16 02

Producció de sals de metalls com el clorur fèrric o el sulfat d'alumini
Producció d'hidrats/hidròxids o òxids de metalls

B

04 04 16 03

Producció de N2O
Producció, formulació, barreja, reformulació, envasament o processos similars de productes
químics inorgànics líquids o gasosos no especificats anteriorment amb capacitat >= 10.000
t/any
a.e.a., no especificats anteriorment amb capacitat >= 1.000 t/any i < 10.000 t/any
a.e.a., no especificats anteriorment amb capacitat >= 100 t/any i < 1.000 t/any

C
A

04 04 16 04
04 04 16 05

B(2)
C(2)

04 04 16 06

a.e.a., no especificats anteriorment amb capacitat < 100 t/any

-(2)

04 04 16 07
04 04 16 08

Emmagatzematge de productes químics inorgànics líquids o gasosos amb capacitat >= 100 m3

C(2)

04 04 15 01

a.e.a., amb capacitat < 100 m3
Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, separació, classificació, transport o
reducció de mida de productes químics inorgànics sòlids a granel en instal·lacions industrials,
ports o centres logístics, amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 500 t/dia
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 100 t/ dia i < 500 t/dia

-

04 04 15 02

B(2)

04 04 16 50

C(2)

04 04 16 51

(2)

04 04 16 52

a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 100 t/dia

-

04 05

INDÚSTRIA QUÍMICA ORGÀNICA
Producció d'etilè

A

04 05 01 00

Producció de propilè
Producció d'1,2 dicloroetà (excepte 04 05 05 00)

A
A

04 05 02 00
04 05 03 00
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Producció de clorur de vinil (excepte 04 05 05 00)

A

04 05 04 00

Producció d'1,2 dicloroetà+clorur de vinil (procés equilibrat)
Producció de polietilè de baixa densitat

A
B

04 05 05 00
04 05 06 00

Producció de polietilè d'alta densitat
Producció de clorur de polivinil (PVC) o copolímers

B
B

04 05 07 00
04 05 08 00

Producció de polipropilè
Producció d'estirè

B
A

04 05 09 00
04 05 10 00

Producció de poliestirè
Producció d'estirè-butadiè

B
A

04 05 11 00
04 05 12 00

Producció de làtex d'estirè-butadiè
Producció de cautxú d'estirè-butadiè (SBR-PB)

B
B

04 05 13 00
04 05 14 00

Producció de resines de acrilonitril-butadiè-estirè (ABS o SAN)
Producció de resines d'urea o melamina
Producció de viscosa o altres fibres sintètiques o de base cel·lulòsica

B
B
A

04 05 15 00
04 05 27 01
04 05 27 02

Producció de niló, caprolactama o altres productes intermedis en la fabricació tèxtil

B

04 05 27 03

Producció d'òxid d'etilè
Producció de formaldehid
Producció d'etilbenzè
Producció d'anhídrid/àcid ftálic
Producció de polietilè tereftalat (PET)

A
B
A
A
A

04 05 16 00
04 05 17 00
04 05 18 00
04 05 19 00
04 05 27 04

Producció d'acrilonitril
Producció d'àcid adípic (inclòs l'emmagatzematge o manipulació de productes)

A
C

04 05 20 00
04 05 21 00

Producció d'àcid/anhídrid maléic, fumáric o acètic
Producció d'àcid glioxílic
Producció de pesticides, fitosanitaris o biocides (matèries actives)
Producció de pesticides, fitosanitaris o biocides (formulacions)
Producció o generació no intencionada de compostos orgànics persistents no considerats dins
del 04 05 25 en la fabricació o producció d'altres compostos químics
Producció, formulació, barreja, reformulació, envasament o processos similars de productes
químics orgànics líquids o gasosos no especificats anteriorment amb capacitat >= 10.000 t/any
a.e.a., no especificats anteriorment amb capacitat >= 1.000 t/any i < 10.000 t/any

B
B
A
B
A

04 05 27 05
04 05 23 00
04 05 25 01
04 05 25 02
04 05 26 00

A

04 05 22 05

a.e.a., no especificats anteriorment amb capacitat >= 100 t/any i < 1.000 t/any
a.e.a., no especificats anteriorment amb capacitat < 100 t/any
Emmagatzematge de productes químics orgànics líquids o gasosos amb capacitat >= 100 m3
a.e.a., amb capacitat < 100 m3
Emissions fugitives derivades de la manipulació de productes o primeres matèries en indústries
de química orgànica en dispositius com ara vàlvules, bombes, instrumentació, brides, segells o
elements similars
Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, separació, classificació, transport o
reducció de mida de productes químics orgànics sòlids a granel en instal·lacions industrials,
ports o centres logístics, amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 500 t/dia
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 100 t/ dia i < 500 t/dia
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 100 t/dia

(2)

B

04 05 22 06

C(2)

04 05 22 07
04 05 22 08
04 05 22 03

-(2)
C(2)
-

04 05 22 04

C

04 05 27 12

B(2)

04 05 27 50

C(2)

04 05 27 51

-(2)

04 05 27 52
04 06

MINERIA NO ENERGÈTICA I PROCESSOS EN INDÚSTRIES DIVERSES
INDÚSTRIA DEL PAPER, CARTRÓ I PASTA DE PAPER
Producció de cartró (c.p. > 20 t/dia)
a.e.a., (c.p. <= 20 t/dia)

A
B

04 06 01 01
04 06 01 02

Producció de pasta de paper kraft (c.p. > 20 t/dia), (exclosa la fabricació de calç)

A

04 06 02 01

a.e.a., (c.p. <= 20 t/dia), (exclosa la fabricació de calç)
Producció de pasta de paper o cel·lulosa. Procés bisulfit (c.p. > 20 t/dia), (exclosa la fabricació
de calç)
a.e.a., (c.p. <= 20 t/dia), (exclosa la fabricació de calç)

B

04 06 02 02

A

04 06 03 01

B

04 06 03 02
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ACTIVITAT
Producció de pasta de paper. Procés semiquímic sulfit neutre (c.p. > 20 t/dia), (exclosa la
fabricació de calç)
a.e.a., (c.p. > 20 t/dia), (exclosa la fabricació de calç)

Secc. I.

GRUP

CODI

A

04 06 04 01

B

04 06 04 02

Producció de tauler aglomerat

B

04 06 17 01

Serrada o especejament de fusta o suro

C

04 06 17 02

INDÚSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓ DE LA FUSTA

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Forns de pa, masses diverses o galetes amb c.p. >= 10.000 t/any

B

04 06 05 01

Forns de pa, masses diverses o galetes amb c.p. < 10.000 t/any

-

04 06 05 03

Fabricació de pinsos o farines d'origen animal
Fabricació de pinsos o farines d'origen vegetal
Sucreres

A
B
B

04 06 05 04
04 06 05 08
04 06 05 11

B
C(2)
C(2)
B
B

04 06 05 14
04 06 05 16
04 06 05 18
04 06 05 20
04 06 17 03

-

04 06 17 04

B(2)

04 06 17 05

(2)

-(2)

04 06 17 06
04 06 17 07

C

04 06 06 01

Producció de llet en pols
Torrada o torrefacció del cafè o similars
Obtenció d'olis, greixos o derivats d'origen vegetal
Obtenció d'olis, greixos o derivats d'origen animal
Escorxadors amb capacitat >= 1.000 t/any. Processament de productes d'origen animal amb
capacitat >= 4.000 t/any
Escorxadors amb capacitat < 1.000 t/any. Processament de productes d'origen animal amb
capacitat < 4.000 t/any
Producció, molinada, barreja o manipulació de productes alimentaris pulverulents a granel no
especificats en altres epígrafs per a consum humà o animal amb c.p. >= 400 t/any
a.e.a., amb c.p. < 400 t/any i <= 100 t/any
a.e.a., amb c.p. < 100 t/any

C

INDÚSTRIA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Producció de vi (c.p. > 50.000 l/any)
a.e.a., (c.p. <= 50.000 l/any)

-

04 06 06 02

Producció de cerveses o maltes (c.p. de cerveses o maltes > 300 t/dia (com a valor mitjà
trimestral)
a.e.a., (c.p. de cerveses o maltes <= 300 t/dia i >10 t/dia (com a valor mitjà trimestral)

B

04 06 07 01

C

04 06 07 02

a.e.a., (c.p. de cerveses o maltes <10 t/dia (com a valor mitjà trimestral)
Producció de licors (c.p. d'alcohol absolut > 500 l/dia)

B

04 06 07 03
04 06 08 01

C
-

04 06 08 02
04 06 08 03

a.e.a., (c.p. d'alcohol absolut > =100 l/dia i <= 500 l/dia)
a.e.a., (c.p. d'alcohol absolut < 100 l/dia)
PRODUCCIÓ DE BIOCOMBUSTIBLES
Producció de bioetanol o altres productes de fermentacions d'origen orgànic

B

04 06 17 08

Producció de biodièsel

B

04 06 17 09

Producció d'elements per a la impermeabilització de teulades amb materials asfàltics

C

04 06 10 00

Pavimentació de carreteres amb aglomerats asfàltics

-

04 06 11 00

Ciment (descarbonatació)

-

04 06 12 01

Ciment. Emissions procedents del refredador de clínquer

A

04 06 12 02

INDÚSTRIA I ÚS DE MATÈRIES MINERALS
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ACTIVITAT
Molinada en instal·lacions de producció de ciment o clínquer (molinades de cru, molinades de
carbó o molinades de clínquer) amb c.p. > 200 t/dia
a.e.a., amb c.p. <= 200 t/dia
Fabricació de prefabricats de ciment, fibrociment, terra-ciment o similars

Secc. I.

GRUP
A
B
C(2)

CODI
04 06 12 03
04 06 12 04

Plantes de formigó

B

04 06 12 05
04 06 12 06

Vidre (descarbonatació)
Calç (descarbonatació) (incloses les indústries del ferro, l'acer o pasta de paper – carbonats no
biogènics-)

-

04 06 13 00
04 06 14 00

Totxos o teules (descarbonatació)

-

04 06 17 10

Sector ceràmic (descarbonatació)

-

04 06 17 11

Producció de bateries o acumuladors

B

04 06 15 00

Fabricació de panells fotovoltaics de capa fina

C

04 06 17 12

Soldadura per ona o altres tipus de soldadura industrial no especificats en altres epígrafs

-

04 06 17 13

Producció de plàstics per extrusió, laminatge o operacions similars (diferents al 06 03 15)

C

04 06 17 14

Producció d'explosius
Ús de pedra calcària o dolomita (descarbonatació)

B
C

04 06 17 15
04 06 18 00

C
B(2)

04 06 19 00
04 06 17 50

C(2)

04 06 17 51

(2)

04 06 17 52

B

04 06 17 16

C
-

04 06 17 17
04 06 17 18

Activitats primàries de mineria no energètica que comportin l'extracció o tractament de
productes minerals quan la capacitat és > 200.000 t/any o per a qualsevol capacitat quan la
instal·lació estigui a menys de 500 m d'un nucli de població

B

04 06 16 01

a.e.a., quan la capacitat és <= 200.000 t/any sempre que la instal·lació no estigui a menys de
500 m d'un nucli de població

C

04 06 16 02

Activitats logístiques o de distribució de productes miners com l'emmagatzematge, la
manipulació o el transport d'aquests productes miners pulverulents no energètics, incloses les
dutes a terme en ports o centres logístics de primeres matèries o productes, amb capacitat de
manipulació d'aquests materials >= 1.000 t/dia
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 200 t/ dia i < 1.000 t/dia

B(2)

04 06 16 50

ALTRA INDÚSTRIA DIVERSA

Producció o ús de carbonat/bicarbonat sòdic (diferents al 03 03 12)
Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, separació, classificació, transport o
reducció de mida de materials pulverulents en la indústria de transformació de la fusta, pasta
de paper, alimentació, begudes, indústria mineral o resta d'activitats diverses no especificades
en altres epígrafs en instal·lacions industrials, ports o centres logístics, amb capacitat de
manipulació d'aquests materials >= 1.000 t/dia
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 200 t/ dia i < 1.000 t/dia
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 200 t/dia
Aplicacions de pintures o recobriments no basats en dissolvents en la indústria amb c.p. >=
100 m2/hora
a.e.a., amb c.p. >= 20 m2/hora i < de 100 m2/hora
a.e.a., amb c.p. < 20 m2/hora

-

MINERIA NO ENERGÈTICA I LOGÍSTICA DELS SEUS PRODUCTES

a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 200 t/dia

C(2)

04 06 16 51

-(2)

04 06 16 52
04 08

HIDROCARBURS HALOGENATS I HEXAFLUORUR DE SOFRE
Producció de subproductes d'hidrocarburs halogenats

A

Producció d'hidrocarburs halogenats i emissions fugitives de la seva producció

A

04 08 01 00
04 08 02 00

Manipulació, emmagatzematge o utilització en processos no especificats en altres epígrafs
d'hidrocarburs halogenats
Producció de subproductes d'hexafluorur de sofre

A

04 08 03 00

A

04 08 04 00

Producció d'hexafluorur de sofre i emissions fugitives de la seva producció

A

04 08 05 00
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ACTIVITAT
Manipulació, emmagatzematge o utilització en processos no especificats en altres epígrafs
d'hexafluorur de sofre

Secc. I.

GRUP
A

CODI
04 08 06 00

EXTRACCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLES FÒSSILS I ENERGIA
GEOTÈRMICA

05

EXTRACCIÓ I PRIMER TRACTAMENT DE COMBUSTIBLES FÒSSILS SÒLIDS

05 01

Mineria a cel obert

B

05 01 01 00

Mineria subterrània
Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, separació, classificació, transport o
reducció de mida de materials sòlids pulverulents en parcs de carbó o coc, en instal·lacions
industrials, ports o centres logístics

B
B

05 01 02 00
05 01 03 00

05 02

EXTRACCIÓ, PRIMER TRACTAMENT I CÀRREGA DE COMBUSTIBLES FÒSSILS
LÍQUIDS
Instal·lacions en terra

B

05 02 01 00

Instal·lacions marines

B

05 02 02 00
05 03

EXTRACCIÓ, PRIMER TRACTAMENT I CÀRREGA DE COMBUSTIBLES FÒSSILS
GASOSOS
Dessulfuració en instal·lacions en terra (condicionament de gas)

A

05 03 01 00

Activitats en instal·lacions en terra (diferents de la dessulfuració)
Activitats en instal·lacions marines

B
B

05 03 02 00
05 03 03 00
05 04

DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS (EXCEPTE DISTRIBUCIÓ DE
GASOLINA)
Terminals marítimes (manipulació o emmagatzematge)

B

05 04 01 00

Altres manipulacions o emmagatzematges (inclòs el transport per canonada). Dipòsits logístics

B

05 04 02 01

Estació de subministrament de la refineria
Estacions de servei (inclòs el proveïment de vehicles i subministrament a l'estació)

B
-

05 04 02 02
05 04 02 03
05 05

DISTRIBUCIÓ DE GASOLINA
Estació de subministrament de la refineria

B

05 05 01 00

Transport o emmagatzematge en dipòsits logístics
Terminals marítimes (manipulació o emmagatzematge)
Estacions de servei (inclòs el proveïment de vehicles i subministrament a l'estació)

B
B
-

05 05 02 01
05 05 02 02
05 05 03 00
05 06

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS
Instal·lacions associades a l'emmagatzematge o conducció de gas (incloses les instal·lacions de
regasificació, compressió o liqüefacció)
Gasoductes (xarxa de transport primari o secundari)

C

05 06 01 01

C

05 06 01 02

Xarxes de distribució

C

05 06 03 00

-

05 07

EXTRACCIÓ D'ENERGIA GEOTÈRMICA
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ACTIVITAT

Secc. I.

GRUP

CODI

ÚS DE DISSOLVENTS I ALTRES PRODUCTES

06

APLICACIÓ DE PINTURES I RECOBRIMENTS

06 01

Recobriment de vehicles, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora

A

06 01 01 01

C
-

06 01 01 03
06 01 01 04

Renovació de l'acabat de vehicles amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o de 150 kg/hora i > 0,5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 0,5 t/any

A
-

06 01 02 01
06 01 02 03
06 01 02 04

Construcció i edificis (excepte 060107)
Ús domèstic (excepte 060107)

-

06 01 03 00
06 01 04 00

Recobriment de cables, bobines o filferros en bobines amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o de 150 kg/hora i > 25 t/any en el cas del recobriment de
cables o bobines o > 5 t/any en el cas del recobriment de filferros en bobines
Recobriment de cables o bobines, amb c.c.d. <= 25 t/any o recobriment de filferros en bobines,
amb c.c.d. <= 5 t/any
Recobriments en la construcció o reparació d'elements de gran mida (com ara vaixells, avions,
ferrocarrils o altres) amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 5 t/any
Recobriment de fusta, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora

A
C

06 01 05 01
06 01 05 03

-

06 01 05 04

A

06 01 06 01

C
A

06 01 06 03
06 01 06 04
06 01 07 01

a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 15 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 15 t/any
Aplicacions de pintures o recobriments en la indústria no incloses en epígrafs anteriors amb
c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 5 t/any
Altres aplicacions no industrials de pintures o recobriments

C
A

06 01 07 03
06 01 07 04
06 01 08 01

C
-

06 01 08 03
06 01 08 04
06 01 09 00

a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o de 150 kg/hora i > 0,5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 0,5 t/any

06 02

NETEJA EN SEC, DESGREIXATGE I ELECTRÒNICA
Neteja de superfícies metàl·liques (inclòs el desgreixatge), amb c.c.d. > 200 t/any o de 150
kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 2 (3) t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 2 (3) t/any
Neteja en sec
Neteja de superfícies en les instal·lacions de producció de components electrònics amb c.c.d. >
200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 2 (3) tones a l'any

A

06 02 01 01

C

06 02 01 03

C
A

06 02 01 04
06 02 02 00
06 02 03 01

C

06 02 03 03

A

06 02 03 04
06 02 04 01

a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 2 (3) t/any

C

06 02 04 03

a.e.a., amb c.c.d. <= 2 (3) t/any

-

06 02 04 04

a.e.a., amb c.c.d. <= 2 (3) tones a l'any
Altra neteja de superfícies en la indústria, amb consum de > 200 t/any o de 150 kg/hora

06 03

PROCESSAMENT I FABRICACIÓ DE PRODUCTES
Tractament industrial de polièster. Producció d'elements de polièster reforçat amb fibra de
vidre
Tractament industrial de clorur de polivinil

B

06 03 01 00

C

06 03 02 00

Tractament industrial de poliuretà

C

06 03 03 00

Tractament industrial d'escuma de poliestirè
Tractament o conversió de cautxú, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 15 t/any

C
A
C

06 03 04 00
06 03 05 01
06 03 05 03

-

06 03 05 04

a.e.a., amb c.c.d. <= 15 t/any
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ACTIVITAT
Producció de productes farmacèutics, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora

Secc. I.

GRUP

CODI

A

06 03 06 01

C
-

06 03 06 03
06 03 06 04

Producció de recobriments o vernissos, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 100 t/any

A
C

06 03 07 01
06 03 07 03

a.e.a., amb c.c.d. <= 100 t/any
Producció de tintes, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora

A

06 03 07 04
06 03 08 01

a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 100 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 100 t/any

C
-

06 03 08 03
06 03 08 04

Producció de coles, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 100 t/any

A
C

06 03 09 01
06 03 09 03

a.e.a., amb c.c.d. <= 100 t/any
Bufament d'asfalt
Producció d'adhesius, cintes magnètiques, pel·lícules o fotografies, amb c.c.d. > 200 t/any o de
150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 100 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 100 t/any
Processos d'acabat tèxtil, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 5 t/any
Adob o recobriment de cuir, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 10 t/any

A
A

06 03 09 04
06 03 10 00
06 03 11 01

C
A
C
A
C

06 03 11 03
06 03 11 04
06 03 12 01
06 03 12 03
06 03 12 04
06 03 13 01
06 03 13 03

a.e.a., amb c.c.d. <= 10 t/any
Producció de calçat, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 5 t/any
Laminatge de fusta o plàstic, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 5 t/any

A
C
A
C
-

06 03 13 04
06 03 14 01
06 03 14 03
06 03 14 04
06 03 15 01
06 03 15 03
06 03 15 04

a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 50 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 50 t/any

06 04

ALTRES ACTIVITATS EN QUÈ S'USIN DISSOLVENTS
Revestiment de llana de vidre

-

Revestiment de llana de roca

-

06 04 02 00

Impremtes: òfset, rotogravat de publicacions, altres unitats de rotogravat, flexografia,
impressió serigràfica rotativa, laminatge o envernissada amb c.c.d. > 200 t/any o de 150
kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 15 t/any en els casos de la impressió en
òfset, rotografia no de publicacions, flexografia, impressió serigràfica rotativa, laminatge o
envernissada, > 25 t/any per al rotogravat de publicacions i > 30 t/any per a la impressió
serigràfica rotativa sobre tèxtil o en cartró/cartolina
a.e.a., amb c.c.d. <= 15 t/any en els casos de la impressió en òfset, rotografia no de
publicacions flexografia, impressió serigràfica rotativa, laminatge o envernissada, <= 25 t/any
per al rotogravat de publicacions i <= 30 t/any per a la impressió serigràfica rotativa sobre
tèxtil o en cartró/cartolina
Extracció de greixos animals o olis vegetals (comestibles o no comestibles) o activitats de
refinació d'oli vegetal, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 10 t/any

A

06 04 03 01

C

06 04 03 03

-

06 04 03 04

A

06 04 04 01

C

06 04 04 03

a.e.a., amb c.c.d. <= 10 t/any
Aplicació de coles o adhesius (recobriment amb adhesius), amb c.c.d. > 200 t/any o de 150
kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 5 t/any

A

06 04 04 04
06 04 05 01

C
-

06 04 05 03
06 04 05 04

Conservació de la fusta, impregnació de fibres de fusta, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150
kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 25 t/any

A

06 04 06 01

C

06 04 06 03

-

06 04 06 04

a.e.a., amb c.c.d. <= 25 t/any

06 04 01 00
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ACTIVITAT

Secc. I.

GRUP

CODI

Tractament de subsegellament o conservació de vehicles, amb c.c.d. > 200 t/any o de 150
kg/hora
a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 0,5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 0,5 t/any

A

06 04 07 01

C
-

06 04 07 03
06 04 07 04

Ús domèstic de dissolvents (excepte pintura)
Desparafinat de vehicles

-

06 04 08 00
06 04 09 00

Ús domèstic de productes farmacèutics
Altres activitats no previstes en epígrafs anteriors amb c.c.d. > 200 t/any o de 150 kg/hora

A

06 04 11 00
06 04 12 01

C
-

06 04 12 03
06 04 12 04

a.e.a., amb c.c.d. <= 200 t/any o a 150 kg/hora i > 5 t/any
a.e.a., amb c.c.d. <= 5 t/any

06 05

ÚS DE CO2, N2O, HFC, PFC, SF6, NH3 I ALTRES HALOCARBURS O GASOS
FLUORATS, INCLOSES LES SUBSTÀNCIES QUE ESGOTEN LA CAPA D'OZÓ
Anestèsia

-

06 05 01 00

Equips de refrigeració o aire condicionat que utilitzen hidrocarburs halogenats
Equips de refrigeració o aire condicionat que utilitzen productes diferents dels hidrocarburs halogenats

-

06 05 02 00
06 05 03 00

Escumació de plàstics (excepte 06 03 04 00)
Equips de protecció contra incendis
Aerosols
Equips elèctrics (excepte 06 02 03)

-

06 05 04 00
06 05 05 00
06 05 06 00
06 05 07 00

Fumigació
Altres activitats

-

06 05 08 01
06 05 08 10
07

MITJANS DE TRANSPORT PER CARRETERA
TURISMES
Turismes amb motors d’encesa per compressió (anteriors a norma Euro V)
Turismes amb motors d’encesa per compressió (norma Euro V i posteriors)
Turismes amb motors d’encesa per guspira (anteriors a norma Euro II)

-

07 01

-

07 01 00 01
07 01 00 02
07 01 00 03

Turismes amb motors d’encesa per guspira (norma Euro II i posteriors)

-

07 01 00 04

Turismes elèctrics

-

07 01 00 06

VEHICLES LLEUGERS < 3,5 t

-

07 02

VEHICLES PESANTS > 3,5 t I AUTOBUSOS

-

07 03

MOTOCICLETES I CICLOMOTORS < 50 cm3

-

07 04

MOTOS > 50 cm3

-

07 05

EVAPORACIÓ DE GASOLINA DELS VEHICLES

-

07 06

DESGAST DE PNEUMÀTICS I FRENS

-

07 07

ABRASIÓ DE CARRETERES

-

07 08
07 09

RESUSPENSIÓ DE MATERIAL PULVERULENT
Resuspensió de material pulverulent en carreteres pavimentades

-

07 09 01 00

Resuspensió de material pulverulent en carreteres no pavimentades

-

07 09 02 00
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ACTIVITAT

Secc. I.

GRUP

CODI
08

ALTRES MITJANS DE TRANSPORT I MAQUINÀRIA MÒBIL
MILITAR

-

08 01

FERROCARRILS

-

08 02
08 03

EMBARCACIONS I TRÀNSIT EN AIGÜES INTERIORS (CONTINENTALS)
Vaixells de vela amb motors auxiliars

-

08 03 01 00

Llanxes ràpides
Vaixells de passatgers

-

08 03 02 00
08 03 03 00

Vaixells de mercaderies

-

08 03 04 00
08 04

EMBARCACIONS I TRÀNSIT MARÍTIMS
Trànsit marítim nacional

-

08 04 02 00

Flota pesquera nacional
Trànsit marítim internacional (inclosos els vaixells de càrrega a granel internacionals)

-

08 04 03 00
08 04 04 00
08 05

TRÀNSIT AERI
Trànsit nacional en aeroports (cicles A-D; altura < 1.000 m)

-

08 05 01 00

Trànsit internacional en aeroports (cicles A-D; altura < 1.000 m)
Trànsit nacional de creuer (altura > 1.000 m)
Trànsit internacional de creuer (altura > 1.000 m)

-

08 05 02 00
08 05 03 00
08 05 04 00
08 06

AGRICULTURA
Motors

-

Desgast de frens o pneumàtics

-

08 06 01 00
08 06 02 00

Resuspensió de material pulverulent en carreteres pavimentades

-

08 06 03 00

Resuspensió de material pulverulent en carreteres no pavimentades

-

08 06 04 00
08 07

SILVICULTURA
Motors

-

Desgast de frens o pneumàtics

-

08 07 02 00

Resuspensió de material pulverulent en carreteres pavimentades

-

08 07 03 00

Resuspensió de material pulverulent en carreteres no pavimentades

-

08 07 04 00
08 08

INDÚSTRIA
Motors

08 07 01 00

-

08 08 01 00

Desgast de frens o pneumàtics

-

08 08 02 00

Resuspensió de material pulverulent en carreteres pavimentades

-

08 08 03 00

Resuspensió de material pulverulent en carreteres no pavimentades

-

08 08 04 00
08 09

ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I JARDINERIA
Motors

-

08 09 01 00

Desgast de frens o pneumàtics

-

08 09 02 00
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Secc. I.

GRUP

CODI

Resuspensió de material pulverulent en carreteres pavimentades

-

08 09 03 00

Resuspensió de material pulverulent en carreteres no pavimentades

-

08 09 04 00

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

09

INCINERACIÓ DE RESIDUS

09 02

Incineració de residus urbans (domèstics o comercials) per a generació d'electricitat per a la
seva distribució per la xarxa pública
a.e.a. amb valorització energètica no inclosos en l'apartat anterior
a.e.a. sense valorització energètica (incloses torxes)

A

09 02 01 01

A

09 02 01 02

A

09 02 01 03

Incineració de residus industrials no perillosos per a generació d'electricitat per a la seva
distribució per la xarxa pública
a.e.a. amb valorització energètica no inclosos en l'apartat anterior

A

09 02 02 01

A

09 02 02 02

a.e.a. sense valorització energètica (excepte torxes)
Incineració de residus perillosos per a generació d'electricitat per a la seva distribució per la
xarxa pública
a.e.a. amb valorització energètica no inclosos en l'apartat anterior
a.e.a. sense valorització energètica (excepte torxes)
Torxes en refineries de petroli
Torxes en altres instal·lacions industrials no especificades en altres epígrafs 09 02

A
A

09 02 02 03
09 02 02 04

A
A
A
B

09 02 02 05
09 02 02 06
09 02 03 00
09 02 04 00

Torxes a les plantes d'extracció de petroli o gas
Torxes a les estacions d'emmagatzematge de gas natural

A
A

09 02 06 01
09 02 06 02

Torxes a les plantes de regasificació de gas natural
Incineració de residus sanitaris amb valorització energètica

A
A

09 02 06 03
09 02 07 01

Incineració de residus sanitaris sense valorització energètica
Incineració d'olis usats amb valorització energètica
Incineració d'olis usats sense valorització energètica
Incineració de llots provinents del tractament d'aigües residuals

A
A
A
A

09 02 07 02
09 02 08 01
09 02 08 02
09 02 05 00
09 04

ABOCADORS
Abocadors de residus inerts

C

09 04 01 01

Abocadors de residus industrials perillosos o no perillosos, de residus biodegradables, així com
abocadors no inclosos en l'epígraf anterior
Torxes o combustió sense valorització energètica de biogàs

B

09 04 01 02

B

09 04 01 03

Combustió de biogàs per a generació d'electricitat per a la seva distribució per la xarxa pública

B

09 04 01 04

Combustió amb valorització energètica de biogàs no inclosos en l'apartat anterior

B

09 04 01 05

Altres. Emissions de tractaments de lixiviats en abocadors

C

09 04 03 00

CREMA EN ESPAI OBERT DE RESIDUS AGROFORESTALS

-

09 07 00 00
09 09

CREMACIÓ
Incineració de cadàvers humans o restes d'exhumació
Incineració d'animals morts o deixalles càrnies, inclosos els subproductes d'origen animal no
destinats al consum humà. Plantes de capacitat >= 50 kg/ hora
a.e.a. Plantes de capacitat < 50 kg/hora

B

09 09 01 00

B(2)

09 09 02 01

C(2)

09 09 02 02
09 10

ALTRES TRACTAMENTS DE RESIDUS
Tractament d'aigües/efluents residuals en la indústria. Plantes amb capacitat de tractament =>
10.000 m3 al dia. Tractaments d'evaporació forçada amb independència de la seva capacitat
a.e.a., Plantes amb capacitat de tractament < 10.000 m3 al dia

B

09 10 01 01

C

09 10 01 02

Pàg. 25

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 25

Dissabte 29 de gener de 2011

ACTIVITAT

Secc. I.

GRUP

CODI

Tractament d'aigües/efluents residuals en els sectors residencial o comercial. Plantes amb
capacitat de tractament => 100.000 habitants equivalents
a.e.a., Plantes amb capacitat de tractament < 100.000 habitants equivalents
Tractament de llots (excepte incineració)

B

09 10 02 01

C
B

09 10 02 02
09 10 03 00

Plantes de producció de compost
Assecatge de purins

B
B

09 10 05 01
09 10 05 02

Producció de biogàs o plantes de biometanització
Producció de combustibles líquids a partir de residus plàstics

B
A

09 10 06 00
09 10 08 00

Valorització no energètica de residus perillosos amb capacitat > 10 t/dia
Valorització no energètica de residus perillosos amb capacitat <= 10 t/dia o de residus no
perillosos amb capacitat > 50 t /dia

A
B

09 10 09 01
09 10 09 02

Valorització no energètica de residus no perillosos amb capacitat <= 50 t/dia

C

09 10 09 03

Valorització energètica de residus no considerada incineració
Tractaments tèrmics d'animals morts o deixalles càrnies, inclosos els subproductes animals no
aptes per al consum humà o dels seus corrents residuals fins i tot amb obtenció de farines o
greixos
Emmagatzematge o operacions de manipulació com ara barreja, separació, classificació,
transport o reducció de mida de residus no metàl·lics o de residus metàl·lics pulverulents, amb
capacitat de manipulació d'aquests materials >= 500 t/dia, o >= 10 t/dia en el cas de residus
perillosos
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 100 t/ dia i < 500 t/dia; o >= 1 t/
dia i < 10 t/dia de residus perillosos en el cas de residus perillosos
a.e.a., amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 100 t/dia

A
A

09 10 09 04
09 10 09 05

B

09 10 09 50

C(2)

09 10 09 51

-(2)

09 10 09 52

Fragmentadores o trituradores de ferralla o altres residus metàl·lics

B

09 10 09 06

Altres tractaments de residus no especificats en epígrafs anteriors

B

09 10 09 07

AGRICULTURA I RAMADERIA

10

CULTIUS AMB FERTILITZANTS (EXCEPTE FEMS ANIMALS)

10 01

Cultius permanents

-

10 01 01 00

Camps de conreu
Arrossars
Horticultura
Pastures

-

10 01 02 00
10 01 03 00
10 01 04 00
10 01 05 00

Guaret

-

10 01 06 00
10 02

CULTIUS SENSE FERTILITZANTS
Cultius permanents

-

10 02 01 00

Camps de conreu

-

10 02 02 00

Arrossars
Horticultura

-

10 02 03 00
10 02 04 00

Pastures
Guaret

-

10 02 05 00
10 02 06 00
10 03

CREMA EN CAMP OBERT DE ROSTOLLS, PALLA O ALTRES SUBPRODUCTES
AGRARIS
Cereals

-

10 03 01 00

Lleguminoses
Tubercles i rizomes

-

10 03 02 00
10 03 03 00

Canya de sucre

-

10 03 04 00

Altres

-

10 03 05 00
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Secc. I.

GRUP
(4)

RAMADERIA

10 04

(FERMENTACIÓ ENTÈRICA)

Boví de llet. Instal·lacions amb capacitat => 500 caps
a.e.a., amb capacitat => 50 caps i < 500
a.e.a., amb capacitat < 50 caps
Altre bestiar boví. Instal·lacions amb capacitat => 600 caps
a.e.a., amb capacitat => 60 caps i < 600
a.e.a., amb capacitat < 50 caps
Oví. Instal·lacions amb capacitat => 3.300 ovelles
a.e.a., amb capacitat => 330 ovelles i < 3.300
a.e.a., amb capacitat < 50 ovelles
Porcí. Instal·lacions amb capacitat => 2.500 porcs
a.e.a., amb capacitat => 200 porcs i < 2.500 porcs
a.e.a., capacitat < 200 porcs

B

10 04 01 01

C(5)
-

10 04 01 02
10 04 01 03

B
C(5)

10 04 02 01

B
C(5)
B
C(5)
-

Cavallí. Instal·lacions amb capacitat => 500 cavalls
a.e.a., amb capacitat => 50 cavalls i < 500

B
C(5)

a.e.a., amb capacitat < 50 cavalls
Altre bestiar equí - (mules, ases). Instal·lacions amb capacitat => 550 equins.
a.e.a., Instal·lacions amb capacitat => 55 equins i < 550

B
C(5)

a.e.a., Instal·lacions amb capacitat < 55 equins
Cabrum. Instal·lacions amb capacitat => 3.300 cabres
a.e.a., amb capacitat => 330 cabres i < 3.300

B
C(5)

a.e.a., amb capacitat < 330 cabres
Bacones. Instal·lacions amb capacitat => 750 places de porques
a.e.a., amb capacitat => 75 places de porques i < 750

B
C(5)

a.e.a., amb capacitat < 75 places de porques

-

RAMADERIA (GESTIÓ(4) DE FEMS)
Boví de llet. Instal·lacions amb capacitat => 500 caps
a.e.a., amb capacitat => 50 caps i < 500
a.e.a., amb capacitat < 50 caps
Altre bestiar boví. Instal·lacions amb capacitat => 600 caps
a.e.a., amb capacitat => 60 caps i < 600
a.e.a., amb capacitat < 50 caps
Porcí. Instal·lacions amb capacitat => 2.500 porcs
a.e.a., amb capacitat => 200 porcs i < 2.500 porcs
a.e.a., capacitat < 200 porcs
Bacones. Instal·lacions amb capacitat => 750 places de porques
a.e.a., amb capacitat => 75 places de porques i < 750

CODI

10 04 02 02
10 04 02 03
10 04 03 01
10 04 03 02
10 04 03 03
10 04 04 01
10 04 04 02
10 04 04 03
10 04 05 01
10 04 05 02
10 04 05 03
10 04 06 01
10 04 06 02
10 04 06 03
10 04 07 01
10 04 07 02
10 04 07 03
10 04 12 01
10 04 12 02
10 04 12 03
10 05

B
(5)

10 05 01 01

C
-

10 05 01 02
10 05 01 03

B

10 05 02 01

C(5)

10 05 02 02

-

10 05 02 03

B
C(5)
B
C(5)

10 05 03 01
10 05 03 02
10 05 03 03
10 05 04 01

-

10 05 04 02
10 05 04 03

Oví. Instal·lacions amb capacitat => 3.300 ovelles
a.e.a., amb capacitat => 330 ovelles i < 3.300

B
C(5)

10 05 05 02

a.e.a., amb capacitat < 50 ovelles
Cavallí. Instal·lacions amb capacitat => 500 cavalls
a.e.a., amb capacitat => 50 cavalls i < 500

B
C(5)

10 05 06 02

B

10 05 06 03
10 05 07 01

a.e.a., amb capacitat < 75 places de porques

a.e.a., amb capacitat < 50 cavalls
Gallines ponedores. Instal·lacions amb capacitat => 40.000 gallines
a.e.a., amb capacitat => 4.000 gallines i < 40.000
a.e.a., amb capacitat < 4.000 gallines
Pollastres d'engreix. Instal·lacions amb capacitat => 85.000 pollastres
a.e.a., amb capacitat => 8.500 pollastres i < 85.000
a.e.a., amb capacitat < 8.500 pollastres

10 05 05 01
10 05 05 03
10 05 06 01

C(5)

10 05 07 02

B

10 05 07 03
10 05 08 01

C(5)
-

10 05 08 02
10 05 08 03
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Altres ocells de corral (ànecs, oques o altres). Instal·lacions amb capacitat => 40.000 aus
a.e.a., amb capacitat => 4.000 aus i < 40.000
a.e.a., amb capacitat < 4.000 aus
Animals de pèl (conills). Instal·lacions amb capacitat => 50.000 places d'animals
a.e.a., amb capacitat => 5.000 places d'animals i < 50.000
a.e.a., amb capacitat < 5.000 places d'animals
Cabrum. Instal·lacions amb capacitat => 3.300 cabres
a.e.a., amb capacitat => 330 cabres i < 3.300
a.e.a., amb capacitat < 330 cabres
Altre bestiar equí - (mules, ases). Instal·lacions amb capacitat => 550 equins
a.e.a., amb capacitat => 55 equins i < 550
a.e.a., amb capacitat < 55 equins

Secc. I.

GRUP

CODI

B

10 05 09 01

C(5)
-

10 05 09 02
10 05 09 03

B
C(5)

10 05 10 01

B
C(5)
B
C(5)
-

10 05 10 02
10 05 10 03
10 05 11 01
10 05 11 02
10 05 11 03
10 05 12 01
10 05 12 02
10 05 12 03
10 06

ÚS DE PESTICIDES I PEDRA CALCÀRIA
Agricultura

-

10 06 01 00

Silvicultura
Horticultura

-

10 06 02 00
10 06 03 00

Llacs

-

10 06 04 00
10 09

GESTIÓ DE FEMS (no inclosos en epígrafs 10 05)
Llacunatge anaeròbic
Sistemes líquids (purins)
Emmagatzematge sòlid o apilament en sec (quantitats anuals equivalents a les generades per
alguna de les activitats en epígrafs 10 05 classificades com a grup B)
Altres operacions

B
B
B

10 09 01 00
10 09 02 00
10 09 03 00

-

10 09 04 00
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Secc. I.

Pàg. 29

(1)

Els equips que formin part íntegrament d'instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis, han de pertànyer al grup B quan el seu P.t.n. < 50 MWt i >20 MWt, al grup C
quan el seu P.t.n. < =20 MWt i >= 2,3 MWt i no han d'estar assignats a cap grup quan el seu P.t.n. < 2,3 MWt

(2)

Les activitats pertanyents al grup B han de passar a considerar-se grup A, les pertanyents al grup C han de passar a considerar-se grup B i
les activitats sense grup han de passar a considerar-se grup C a criteri de l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en el cas en què
s'utilitzin substàncies perilloses o l'activitat es dugui a terme a menys de 500 m d'algun dels espais següents:
- nuclis de població,
- espais naturals protegits d'acord a l'article 27 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat,
incloses les seves zones perifèriques de protecció,
- espais pertanyents a la Xarxa Natura 2000,
- àrees protegides per instruments internacionals

(3)

S'ha de considerar un llindar d'1 tona a l'any en els casos en què s'utilitzin barreges que, a causa del seu contingut en compostos orgànics
volàtils classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignats les següents frases de risc o indicacions
de perill, d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de
2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges:
- R40, R45, R46, R49, R60 o R61 (fins a 1 de desembre de 2010)
- H341, H351, H340, H350, H350i, H360D o H360F o les frases de risc R40, R45, R46, R49, R60 o R61 (de l'1 de desembre de
2010 a l'1 de juliol de 2015)
- H341, H351, H340, H350, H350i, H360D o H360F (a partir de l'1 de juliol de 2015)

(4)

Els llindars especificats es refereixen a instal·lacions de ramaderia intensiva i a la part intensiva de les instal·lacions amb ramaderia mixta
(intensiva + extensiva).

(5) A criteri de l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en el cas que l'activitat es dugui a terme a menys de 500 m d'un nucli de població
les activitats pertanyents al grup C han de passar a considerar-se grup B.

http://www.boe.es
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