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1.DADES INICIALS
Emplaçament: Polígon Pla parcial 14, parcel·la 08
Montblanc,(Tarragona)
CP 43400
Promotor:

Ajuntament de Montblanc

Arquitectes:

Francesc Albín i Collet
Lluís Albín Ruiz

Data:

14/06/2021

2.DADES DE LA FINCA
Referencia Cadastral:

5141646CF4854A0001RH

Superfície de Parcel·la segons cadastre:

9.732m²

Superfície segons Registre de la Propietat:

10.889 m²

3.INTRODUCCIÓ
Es vol determinar el valor de una parcel·la situada en sol urbanitzable industrial al Nord-Oest
del municipi de Montblanc en la partida “Plans de Jori” al polígon del Pla Parcial 14, parcel·la0
8 es tracta de una parcel·la que pertany a l’ajuntament, com a resultat de la cessió del
desenvolupament del Pla Parcial, l’objectiu es vendre la parcel·la.
La qualificació de la parcel·la es IA-1, i la edificabilitat es de 1m2/m2 de sòl. La topografia de
la parcel·la es plana i la accessibilitat molt bona, considerant que esta al costat de la (carretera
de Lleida-Tarragona) i a 3-4km de la autopista AP-2.
La finca no esta compresa en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que la faci necessària
a l’ens actualment o en el futur.
Després de la elaboració d’un aixecament topogràfic es confirma que la superfície cadastral
de 9.732 m² es la valida i la que es tindra en consideració i no la que surt al Registre de la
Propietat de 10.889 m².
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4.FOTOGRAFIES
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5.REFERENCIA CATASTRAL
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6.ORTOFOTO
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7.SITUACIÓ URBANÍSTICA
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Art. 80 - Indústria aïllada (clau IA)
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena les construccions industrials en edificació aïllada.
2. SUBZONES
D'acord amb les característiques d'ordenació s’estableixen dues subzones:
- indústria aïllada, clau IA-1
- indústria aïllada, clau IA-2
- indústria aïllada, clau IA-3
- indústria aïllada, clau IA-7
- indústria aïllada, clau IA-9 (3)
(3) Modificació puntual Pla General, DOGC 8005 de 19 de novembre de 2.019,
exp. 2018/067716

3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ

IA-1
25'00 m.
3.000 m2
30'00 m.

Front mínim de parcel·la
Parcel·la mínima
Profunditat mínima de parcel·la

4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ.
Tipus d’ordenació:
Densitat industrial
Edificabilitat màxima

IA-2
20'00 m.
1.000 m2
20'00 m.

IA-1

IA-2

aïllada

aïllada

1 m2/m2 de sòl

1 m2/m2 de sòl
per a la parcel.la 96 del
polígon2,

destinada

tanatori

l’edificabilitat

a

serà 0.6 m2 sost/sòl (2)

Ocupació màxima
Volumetria màxima
Separacions mínimes:
· al carrer
· al fons de parcel·la
· als laterals de parcel·la
· entre edificacions
Planta baixa
Alçada reguladora màxima

Punt d'aplicació de l'alçada reguladora
Alçada construcció auxiliar
Ocupació construcció auxiliar
Accés a l'edifici
Tanques

75 %

75 %

7’50 m.
7’50 m
5'00 m

5'00 m.
5'00 m
5'00 m

d’acord amb la definició dels paràmetres referits
al carrer
9'50 m.
El carener haurà d’estar com a màxim a una
alçada de 11’00 m.
Les xemeneies, torres de ventilació, i altres
instal·lacions que ho requereixin, podran superar
l’alçada reguladora màxima, sempre que
mitjançant el projecte tècnic preceptiu es
justifiqui de forma suficient.(1)
Planta baixa
Planta baixa

part massissa fins a
90 cm.
part calada fins a 1’80
m
total 2’70 m
PB+1P

Alçada lliure mínima:
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part massissa fins a
90 cm.
part calada fins a 1’80
m
total 2’70 m
PB+1P

· soterrani
· planta baixa
· planta pis
Composició de façana
Elements sortints
Cossos sortints

Material i color de façana

Tractament espai lliure
Tolerància d’habitatges

2'50
3'50
2'50
Lliure
si
no s’admeten s'ocupen
els àmbits separacions
especificat
lliure, els colors
s'hauran d'adaptar a
l’entorn
enjardinat
2 habitatge dins de
l'edifici

2'50
3'50
2'50
Lliure
si
no s’admeten s'ocupen
els àmbits separacions
especificat
lliure, els colors
s'hauran d'adaptar a
l’entorn
enjardinat
1 habitatge dins de
l'edifici

Altres

5. CONDICIONS D'ÚS
Usos admesos

IA-1
Indústria fins a 4a cat.,
magatzem,
comercial,
oficines,
recreatiu,
espectacles,
esportiu,
garatge,
aparcament,
habitatge lligat a la
indústria i dins del mateix
edifici

IA-2
Indústria fins a 3a cat.,
indústria aparellada amb
projecte
comú
magatzem,
comercial,
oficines,
recreatiu,
espectacles,
esportiu,
garatge,
aparcament,
habitatge lligat a la
indústria i dins del mateix
edifici.
per a la parcel.la 96 del
polígon2,

l’ús

serà

d’equipament privat amb ús
de tanatori (2).

Dotació mínima d'aparcament

10 % de la superfície 10 % de la superfície
parcel·la
parcel·la

(1). Modificació puntual Pla General, DOGC 3080 de 17 de febrer de 2.000,
exp. 1999/000576
(2) Modificació puntual Pla General, DOGC 4151 de 10 de juny de 2.004, exp.
2003/010572
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8.NORMATIVA
Normativa Urbanística
· Llei de Sòl i Rehabilitació urbana i al Reial Decret 1492/2011
Les valoracions del sòl, les instal·lacions, construccions i edificacions, i els drets constituïts sobre o en
relació amb ells, es regeixen per allò disposat a Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació urbana i al Reial Decret 1492/2011, de 24 de
octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de Sòl.
· Llei d'Expropiació Forçosa de 1954.
Atès que, d’acord amb l’art 5 del Reglament de la Llei de sòl, se entiende que las edificaciones,
construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron
de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o
han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística, la
valoració ha d’ajustar-se a l’establert a l’article 23.
9.VALORACIÓ
METODE DEL VALOR RESIDUAL DEL SÒL
a. INTRODUCCIÓ

Les valoracions del sòl, les instal·lacions, construccions i edificacions, i els drets constituïts sobre o en
relació amb ells, es regeixen per allò disposat a Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació urbana i al Reial Decret 1492/2011, de 24 de
octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, quan tenen per objecte, entre
altres, la verificació de les operacions de repartiment de beneficis i càrregues, o bé altres operacions
que siguin precises per l’execució de l’ordenació territorial i urbanística en les que la valoració
determini el contingut patrimonial de facultats o deures propis del dret de propietat, en defecte
d’acord entre tots els propietaris afectats.
b. VALOR RESIDUAL DEL SÒL URBANITZAT

Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.
1.El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea
ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia
determinada según lo dispuesto en el Artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso
correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión:
VRS =

Vv

- Vc

K
VRS = Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat.
Vv = Valor en venda del metre quadrat d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat, calculat
sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, en euros per metre quadrat
edificable.
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K = coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, (finançament, gestió i promoció), així com el
benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària per a la materialització de
l‘edificabilitat.
Vc = Valor de la construcció en euros por metre quadrat edificable de l’ús considerat. Serà el resultat de sumar
les despeses de execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, l’import
dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals por projectes i direcció de les obres i altres
despeses necessàries per a la construcció de l’immoble.

VALOR EN VENTA (Vv)
Vv = Valor en venda del metre quadrat d’edificació de l’ús considerat del producte inmobiliari acabat,
calculat sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, en euros per metre quadrat
edificable.
nº
Municipi
sup
1 Lleida
5076
2 Montblanc
490
3 Borgues Blanques
1040
4 Alcarras
10445
5 Vallmoll
8545
6 El Pla de Santa Maria 9778

preu
€/m²
procedència antiguitat situació tipologia
2180000
429,47
0,97
1
0,7
0,9
185000
377,55
0,97
1
1
0,7
695000
668,27
0,97
1
1,2
0,85
5933000
568,02
0,97
1
1,2
1
5554250
650,00
0,97
1
1,2
0,95
5500000 562,487216
0,97
1
1,2
1

€/m²
262,43 €/m²
256,34 €/m²
661,19 €/m²
661,18 €/m²
718,71 €/m²
654,74 €/m²
535,76 €/m²

Valor en venda
Industrial aïllat

535,76€/m²

COEFICIENT K
K = coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, (finançament, gestió i promoció), així
com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària per a la
materialització de l‘edificabilitat.
Es considera el coeficient normal de 1,30 segons el documents de “Valors bàsics immobles urbans,
sòl, construcció índex correctors, 2020”

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ (Vc)
Vc = Valor de la construcció en euros por metre quadrat edificable de l’ús considerat. Serà el resultat
de sumar les despeses de execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del
constructor, l’import dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals por projectes
i direcció de les obres i altres despeses necessàries per a la construcció de l’immoble.
Es considera el cost de construcció d’acord amb les dades de la publicació emedos, 3er trimestre 2020.
Es consideren unes depeses per horaris professionals i despeses d’obra d’un 13.5% del PEM.

- 10 -

Tipo de nave industrial

Precio(1.000 m²)

Proyecto y construcción de nave industrial
Construir nave industrial con estructura de hormigón
Construir nave industrial con estructura metálica
Construir nave industrial de hormigón y metal
Construir nave agrícola con estructura de metal
Construir nave ganadera con estructura de hormigón

230.000 €
265.000 €
227.000 €
246.000 €
192.000 €
230.000 €
€/m²

Construir nave industrial con estructura de hormigón

Pressupost
d'execució
material

265

Despeses i
Benefici
Industrial

Honoraris i
llicències

20%

13,50%

53,00

39,75

265,00

Nau Industrial aïllat

Total

357,75€/m²

S’obté així el valor residual del sòl urbanitzat.

Nau Industrial aïllat

Valor de
Venda

Coeficient

Valor de
construcció

Vc

K

Vc

Valor residual del
sòl urbanitzat

535.76

1,3

357,75

54,38 €/m²

VALOR PARCEL·LA PER EL METODE DEL VALOR RESIDUAL
Per establir el valor de la parcel·la segons el mètode del valor residual, només tenim que multiplicar
la
superfície
edificable
obtinguda
per
el
preu
unitari
euro/metre
quadrat.
I restar els costos de urbanització.

PARCEL·LA
PP14 -P08-

VALOR DE LA PARCELA
Superficie Superficie
m²
m²s
9732,00
9732,00

€/m²
€/m²
54,38

Els costos d’urbanització son:
Escomessa d’aigua:

3.641,92€ +IVA

Escomessa de clavegueram:

738,78€ + IVA

Subministrament elèctric parcel·la:

116.600€ +IVA

Total Costos:

120.980,7€ + IVA

Total valor parcel·la:

408.199,64€
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preu final
€
529.180,34 €

10. CONCLUSIÓ
El preu final estimat sense IVA de la parcel·la, segons el sistema de valor residual, és de
408.199,64€uros.(QUATRE-CENTS VUIT MIL CENT NORANTA NOU EUROS AMB SEIXANTA QUATRE
CÈNTIMS).
El preu final es de 408.199,64€+ 85.721,92€(IVA), total de 493.921,56€ (QUATRE-CENTS NORANTA
TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS, AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS.)

Montblanc,14/06/2021

Arquitectes
Francesc Albín Collet
Lluís Albín Ruiz
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ANNEX 1
MOSTRES DE MERCAT DEL MÉTODE DEL VALOR RESIDUAL
nº
Municipi
sup
1 Lleida
5076
2 Montblanc
490
3 Borgues Blanques
1040
4 Alcarras
10445
5 Vallmoll
8545
6 El Pla de Santa Maria 9778

preu
€/m²
procedència antiguitat situació tipologia
2180000
429,47
0,97
1
0,7
0,9
185000
377,55
0,97
1
1
0,7
695000
668,27
0,97
1
1,2
0,85
5933000
568,02
0,97
1
1,2
1
5554250
650,00
0,97
1
1,2
0,95
5500000 562,487216
0,97
1
1,2
1
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€/m²
262,43 €/m²
256,34 €/m²
661,19 €/m²
661,18 €/m²
718,71 €/m²
654,74 €/m²
535,76 €/m²
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Preus descomposats escomesa
CLAVEGUERAM
Preus actualitzats 2019/20

DATA: 09/02/2021

TREBALL : escomesa clavegueram
SOL·LICITANT: Ajuntament de Montblanc
ADREÇA : Plana de lesForques parcela 45

PREU DESCOMPOSAT OBRA CIVIL

Col·locació d'escomesa de clavegueram en vorera o vial existent

-Excavació de rasa de profunditat variable. Inclòs el transport i gestió de residus i terres a abocador.
-Col·locació dels elements d'escomesa . Inclou tallaments a tercers.
-Reposició de rasa amb material seleccionat, inclosa la compactació.
-Reposició de la solera de formigó.
-Reposició del paviment existent
-Senyalització i neteja
El servei inclou possibles tallaments de via pública, responsabilitat civil per danys a altres companyies, mesures de seguretat i
salut
ESCOMESA TIPUS 1

UT
ut

399

metres d'ampliació

2
UT

DESCRIPCIÓ
tn zahorres de reblert. Material i transport
m3 formigó. Material i transport
ut asfalt. Maerial i transport i col·locació

tub PVC 160mm
morter sec 25kg
manguito pvc 160

QUANT

503,54

PREU

3,5
1
1
2
3
2

104,54
TOTAL

PREU DESCOMPOSAT MATERIALS ESCOMESA

UT

ut
ut
ut

52,27
PREU
SUBTOTAL

TOTAL

25,45
73,00
45,00
6,55
1,84
4,77

89,08
73,00
45,00
13,10
5,52
9,54

SUBTOTAL

235,24

TOTAL sense IVA
MATERIAL
TOTAL IVA 21%

738,78 €
155,14 €
0,00 €
0,00 €

Drets connexió clavegueram
Drets de connexió 13mm
TOTAL VALORACIÓ

893,92 €

Observacions: ESCOMESA SOL·LICITADA PER CANDIDO RINCON OLMEDO, CAP D'ÀREA REGIONAL DE TARRAGONA

Preus descomposats escomesa
d'aigua
Preus actualitzats 2019/20

DATA: 10/02/2021

TREBALL : escomesa d'aigua
SOL·LICITANT: Ajuntament de Montblanc
ADREÇA : PLANA DE LES FORQUES

PREU DESCOMPOSAT OBRA CIVIL

Col·locació d'escomesa d'aigua potable en vorera o vial existent
-Excavació i piconatge de paviment per forat de 80x80cm de profunditat variable. Inclòs el transport i gestió de residus i
terres a abocador.
-Col·locació dels elements d'escomesa . Inclou tallaments a tercers.
-Reposició de rasa amb material seleccionat, inclosa la compactació.
-Reposició de la solera de formigó.
-Reposició del paviment existent i vorada
-Neteja .
El servei inclou possibles tallaments de via pública, responsabilitat civil per danys a altres companyies, mesures de SiS
necessàries i maquinària i equips necessaris.
ESCOMESA TIPUS 1

UT
ut

399

metres d'ampliació

53

52,27

2770,31
3169,31

108,80
10,87
6,44
79,96
14,90
1,86
5,61
4,10
1,18
14,58
15,04

108,80
10,87
6,44
79,96
14,90
0,00
0,00
217,30
4,72
14,58
15,04

SUB TOTAL

ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut

Capçal Hawle 80-1"

PREU DESCOMPOSAT MATERIALS ESCOMESA
1
1
1
1
1
0
0
53
4
1
1

Enllaç ISIFLO 110 32-1"
Enllaç ISIFLO 116 32-1"
vàlvula de registre ME47 DN 1"
Trampilló Hawle 1550

Reducció llautó MF 1"-3/4
Enllaç ISIFLO 110 25-3/4
Tub PE DN 125 PN10
Tub PE DN 32 PN10
Colze ISIFLO 122 (rosca-tub)1"
Colze ISIFLO 121 (rosca-tub)1"

SUBTOTAL

TOTAL sense IVA
MATERIAL
TOTAL IVA 21%
Drets connexió clavegueram
Drets de connexió 13mm
TOTAL VALORACIÓ
Observacions: pressupost orientatiu de connectar el solar a la xarxa general

472,61
3.641,92 €
764,80 €
0,00 €
0,00 €

4.406,72 €

INFORME ESTIMACIO COST SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PARCEL·LA
1. PARCEL·LA
REF.CADASTRAL:

5141646CF4854A0001RH

CLAU URBANISTICA:

Ia-1, Pb+1

SUPERFICIE:

10.048m2

2. ESTIMACIO POTENCIA PER A PARCEL·LA SEGONS REGLAMENT
Grau Electrificació segons ITC-BT-10:

Grau d’electrificació industrial 125 W/m2planta.

Edificabilitat màx. segons PGO Montblanc :

1 m2/ 1 m2 sòl

Potència:

9272X1X125/1000 = 1.159 kW

3. CONSIDERACIONS PRÈVIES
En el moment de redacció d’aquest informe es troba en tràmit la sol·licitud a la companyia
distribuïdora del pressupost formal per a electrificació de la parcel·la.
Aquest informe es una estimació realitzada des de els Serveis Tècnics municipals partint del
coneixement de la xarxa d’electrificació de la zona segons visita tècnica prèvia, i informació
existent de la xarxa de mitja tensió del portal obert AV¡CEFAT-EWISE
Existeix subestació de REE-EDISTRIBUCION REDES DIGITALES 220 kV/25Kv a uns 700
metres del subministrament construïda en 1998.
Hi ha centre de transformació, CT 102651, de distribuïdora proper al punt de subministrament.
S’analitza plànols de les instal·lacions de mitja tensió del portal EWISE ACEFAT i es constata el
pas de una línia de mitja tensió en front de la parcel·la a electrificar.
Considerada la potencia a sol·licitar es considera la electrificació en mitja tensió.
Caldrà valorar el cost d’extensió de xarxa MT de companyia distribuïdora fins a vorera de la finca
a electrificar.
Caldrà valorar el cost del client per construir centre de mesura capaç de subministrar en BT la
potencia que distribuïdora posarà a la seva disposició en MT.

4. DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ A EXECUTAR.
Extensió xarxa MT Endesa,
Es considera el pas proper de una xarxa de mitja tensió i es considera una estesa de 50 metres
de cable de mitja tensió fins a estació transformadora.
Instal·lació Centre de mesura Client,
Es considera la instal·lació de un centre de mesura amb un transformador de 1600kvA capaç de
subministrar els 1159 kW que proporcionarà Endesa.
Es pressuposta l’estesa de 20 metres de cable de mitja tensió per ressituar lo en parcel·la des
de on segons Endesa ens deixi els cables de mitja tensió.
El centre de transformació serà prefabricat de formigó, i disposarà de : transformador de 1600kVA
25/0,42kV de tipus sec, cel·les de mitja tensió, quadre de baixa tensió, circuit de terres, i altres
auxiliars.
Disposarà de 3 cel·les de línia motoritzades i telecomandades segons requeriments de
companyia, cel·la de remuntatge, cel·la de protecció automàtic de companyia, cel·la de mesura
amb comptador, i cel·la de protecció amb automàtic de transformador. Son cel·les de 36kV, 25kA
i 630A.

5. PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ.

OBRA DISTRIBUÏDORA
Realització de cata i intercepció de cable passant de mitja tensió i
entroncaments
Realització estesa subterrania de doble linia de mitja tensió cable
2
18/30kV(inclou cable, obra civil i instal·lació)
1

uts. Qts.

preu
(€/qts.)

ut.

1,00

750,00

750,00 €

m.

50,00

120,00

6.000,00 €

TOTAL DIST.
OBRA CLIENT
Realització de cata i intercepció de cable passant de mitja tensió i
1
entroncaments
Realització estesa subterrania de doble linia de mitja tensió cable
2
18/30kV(inclou cable, obra civil i instal·lació)
3 Subministrament, instal·lació i legalitzacio Centre de mesura
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Edifici prefabricat de formigo superficial PFU5 o equivalent
Circuit terres ferratges i neutre
Cel·la linia motoritzada 36kV 630 A
Cel·la remuntatge
Cel·la automatic (1 Companyia, i 1 client)
Cel·la mesura
Armari telecomandament
Trafo Esther 1600kVA 25/0,42 kV
Quadre BT
Pnts MT/BT
Comptador
Projectes i legalitzacions
TOTAL CLIENT
TOTAL ELECTRIFICACIO (SENSE IVA)

total
(€)

uts. Qts.

preu
(€/qts.)

6.750,00 €
total
(€)

ut.

1,00

750,00

750,00 €

m.

20,00

120,00

2.400,00 €

ut.

1,00

106.700,00 €

ut.
ut.
ut.
ut.
ut.
ut.
ut.
ut.
ut.
ut.
ut.
ut.

1,00 10.100,00
1,00 3.500,00
3,00 4.400,00
1,00 1.600,00
2,00 18.100,00
1,00 7.000,00
1,00 8.900,00
1,00 18.200,00
1,00 1.800,00
1,00 1.200,00
1,00 1.000,00
1,00 4.000,00

10.100,00 €
3.500,00 €
13.200,00 €
1.600,00 €
36.200,00 €
7.000,00 €
8.900,00 €
18.200,00 €
1.800,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
109.850,00 €
116.600,00 €
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ANNEX. NORMATIVA VIGENT

1.
Art. 80 - Indústria aïllada (clau IA)
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena les construccions industrials en edificació aïllada.
2. SUBZONES
D'acord amb les característiques d'ordenació s’estableixen dues subzones:
- indústria aïllada, clau IA-1
- indústria aïllada, clau IA-2
- indústria aïllada, clau IA-3(1)
- indústria aïllada, clau IA-7(2)
3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ

IA-1
25'00 m.
3.000 m2
30'00 m.

Front mínim de parcel·la
Parcel·la mínima
Profunditat mínima de parcel·la

4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ.
Tipus d’ordenació:
Densitat industrial
Edificabilitat màxima

IA-2
20'00 m.
1.000 m2
20'00 m.

IA-1
aïllada
1 m2/m2 de sòl

IA-2
aïllada
1 m2/m2 de sòl
per a la parcel.la 2960 del
polígon2,

destinada

a

tanatori l’edificabilitat serà
0.6 m2 sost/sòl (2)

Ocupació màxima
Volumetria màxima
Separacions mínimes:
· al carrer
· al fons de parcel·la
· als laterals de parcel·la
· entre edificacions
Planta baixa

75 %

75 %

7’50 m.
7’50 m
5'00 m

5'00 m.
5'00 m
5'00 m

Alçada reguladora màxima

9'50 m.

d’acord amb la definició dels paràmetres
referits al carrer
El carener haurà d’estar com a màxim a una
alçada de 11’00 m.

Punt d'aplicació de l'alçada reguladora
Alçada construcció auxiliar
Ocupació construcció auxiliar
Accés a l'edifici
Tanques

Les xemeneies, torres de ventilació, i altres
instal·lacions que ho requereixin, podran
superar l’alçada reguladora màxima, sempre
que mitjançant el projecte tècnic preceptiu es
justifiqui de forma suficient.(1)
Planta baixa
Planta baixa

part massissa fins a
90 cm.
part calada fins a 1’80
m
total 2’70 m
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part massissa fins a
90 cm.
part calada fins a 1’80
m
total 2’70 m

annex

1

Alçada lliure mínima:
· soterrani
· planta baixa
· planta pis
Composició de façana
Elements sortints
Cossos sortints

Material i color de façana

Tractament espai lliure
Tolerància d’habitatges

PB+1P

PB+1P

2'50
3'50
2'50
Lliure
si
no s’admeten
s'ocupen els àmbits
separacions
especificat
lliure, els colors
s'hauran d'adaptar a
l’entorn
enjardinat
2 habitatge dins de
l'edifici

2'50
3'50
2'50
Lliure
si
no s’admeten
s'ocupen els àmbits
separacions
especificat
lliure, els colors
s'hauran d'adaptar a
l’entorn
enjardinat
1 habitatge dins de
l'edifici

IA-1
Indústria fins a 4a cat.,
magatzem, comercial,
oficines,
recreatiu,
espectacles, esportiu,
garatge, aparcament,
habitatge lligat a la
indústria i dins del
mateix edifici

IA-2
Indústria fins a 3a cat.,
indústria
aparellada
amb projecte comú
magatzem, comercial,
oficines,
recreatiu,
espectacles, esportiu,
garatge, aparcament,
habitatge lligat a la
indústria i dins del
mateix edifici.

Altres

5. CONDICIONS D'ÚS
Usos admesos

per a la parcel.la 20 96
del polígon2, l’ús serà
d’equipament privat amb
ús de tanatori (2).

Dotació mínima d'aparcament

10 % de la superfície 10 % de la superfície
parcel·la
parcel·la

(2) Modificació puntual Pla General, DOG 4151 de 10 de juny de 2.004

3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ

IA-3
20'00 m.
1.500 m2
30'00 m.

Front mínim de parcel·la
Parcel·la mínima
Profunditat mínima de parcel·la

4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ.
Tipus d’ordenació:
Densitat industrial
Edificabilitat màxima
Ocupació màxima
Volumetria màxima
Separacions mínimes:
· al carrer
· al fons de parcel·la
· als laterals de parcel·la
· entre edificacions
Planta baixa

IA-3
Aïllada
1 m2/m2 de sòl
85 %

0’00 m.
3’00 m
3'00 m
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Alçada reguladora màxima

9'50 m.
El carener haurà d’estar com a
màxim a una alçada de 11’00 m.

Punt d'aplicació de l'alçada reguladora
Alçada construcció auxiliar
Ocupació construcció auxiliar
Accés a l'edifici
Tanques

Alçada lliure mínima:
· soterrani
· planta baixa
· planta pis
Composició de façana
Elements sortints
Cossos sortints
Material i color de façana
Tractament espai lliure
Tolerància d’habitatges
Altres

5. CONDICIONS D'ÚS
Usos admesos

Dotació mínima d'aparcament

Les
xemeneies,
torres
de
ventilació, i altres instal·lacions que
ho requereixin, podran superar
l’alçada
reguladora
màxima,
sempre que mitjançant el projecte
tècnic preceptiu es justifiqui de
forma suficient. (1)
Planta baixa

Part massissa fins a 90 cm.
Part calada fins a 1’80 m
Total 2’70 m
PB+1P
2'50
3'50
2'50
Lliure
Si
no s’admeten s'ocupen els àmbits
separacions especificat
Lliure, els colors s'hauran d'adaptar
a l’entorn
Enjardinat
1 habitatge dins de l'edifici

IA-3
Indústria fins a 4a cat., magatzem,
comercial,
oficines,
recreatiu,
espectacles, esportiu, garatge,
aparcament, habitatge lligat a la
indústria i dins del mateix edifici
7 % de la superfície parcel·la

(1). Modificació puntual Pla General, DOG 3080 de 17 de febrer de 2.000
3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ
CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ

IA-7(2)

Front mínim de parcel·la

15'00 m.

Parcel·la mínima

8.000 m2 / nombre màxim de
parcel.les 2

Profunditat mínima de parcel·la

30'00 m.

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ.

IA-7

Tipus d’ordenació:

Aïllada

Edificabilitat màxima

0.59 m2/m2 de sòl

Ocupació màxima

80 %
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Volumetria màxima
Separacions mínimes:
· al carrer

7’00 m.

· al fons de parcel·la

7’00 m.

· als laterals de parcel·la

7’00 m.

· entre edificacions

10’00 m.

Planta baixa

D’acord amb la definició dels
paràmetres referits al carrer.

Alçada reguladora màxima

Segons nombre de plantes:
PB + 1P
9’00 m.
Es podran tenir elements amb
altures superiors: Xemeneies,
sitges etc. sempre i quan es
demostri que són totalment
indispensables per al procés
industrial que s’hi desenvolupa.

Punt d'aplicació de l'alçada reguladora

Planta baixa des de la cota del
terreny segons l’art 4645.

Alçada construcció auxiliar

3’00 m.

Ocupació construcció auxiliar

5% separada, 2 m. dels límits
de parcel·la.
La construcció auxiliar serà
d’una sola planta, i la seva
ocupació
i
edificabilitat
comptabilitzarà sobre el total
que permet aquesta ordenança
respecte l’edificació principal

Accés a l'edifici

enjardinat

Tanques

La tanca tindrà un alçada total
de 2’00 m.
Part massissa fins a 1,80 m.
Part calada fins a 2’00 m

Alçada lliure mínima:
· soterrani

2'50

· planta baixa

4'50

· planta pis

2'50

Composició de façana

Lliure

Elements sortints

Només ràfec

Cossos sortints

no s’admeten

Material i color de façana

Lliure però adaptats a l’entorn
natural immediat

Tractament espai lliure

Enjardinat

Tolerància d’habitatges

1 habitatge dins de l'edifici
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5. CONDICIONS D’ÚS.
IA-7
Usos admesos

Indústria
(1),
magatzem,
comercial, oficines, recreatiu,
espectacles,
esportiu,
restauració(2),
garatge,
aparcament, 1 habitatge lligat a
la indústria i dins del mateix
edifici

Dotació mínima d'aparcament

10 % de la superfície parcel·la

(1)
usos industrials i emmagatzematge
(2)
L’ús de restauració només s’admetrà com a ús complementari vinculat a l’estacióp de
servei benzinera
seguint les categories establertes en la llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i el
reglament general de desplegament de la Llei, aprovat per –decret 136/1999, s’admeten les activitats següents:
Annex I
Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental
No estan incloses en l’àmbit d’aquest annex les instal·lacions o les parts de les instal·lacions utilitzades per a la
investigació, el desenvolupament i l’experimentació de nous productes i processos.
Codi Activitats
1. Energia
1.1 Instal·lacions de combustió, amb una potència tèrmica de combustió superior a 50 MW.
1.2 Refineries de petroli i de gas.
1.3 Coqueries.
1.4 Instal·lacions de gasificació i liqüefacció del carbó.
Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica superior a 50 MW.
3. Producció i transformació de metalls
3.1 Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el mineral sulfurós.
3.2 Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les
corresponents instal·lacions de fosa contínua d’una capacitat de més de 2,5 t/h.
3.3 Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
3.3.a Laminatge en calent, amb una capacitat superior a 20 t/h d’acer en brut.
3.3.b Forja amb martells amb energia d’impacte superior a 50 kJ per martell i quan la potència tèrmica utilitzada
sigui superior a 20 MW.
3.3.c Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de més de 2 t/h d’acer brut o
d’altre metall base.
3.4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció de més de 20 t/d.
3.9 Instal·lacions:
3.9.a Per a la producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de matèries primeres
secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics.
3.9.b Per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l’aliatge, inclosos els productes de recuperació (refinatge,
emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de més de 4 t/d per al plom i el cadmi o 20 t/d per a tota la resta
de metalls.
3.21 Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics per procediment electrolític o
químic, quan el volum de les cubetes destinades al tractament utilitzat sigui superior a 30 m3.
4. Indústries minerals i de la construcció
4.1 Instal·lacions de:
4.1.a Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, quan la suma de les capacitats de producció de ciment o
clínquer sigui superior a 200 t/d.
4.1.b Fabricació de ciment en forns d’altre tipus, quan la suma de les capacitats dels forns sigui superior a 50 t/d.
4.1.c Fabricació de calç o guix en forns, quan la suma de les capacitats dels forns sigui superior a 50 t/d.
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 de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 t/d.
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 t/d.
4.7 Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada, en particular de teules, totxos
refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes, amb una capacitat de producció superior a 75 t/d, o una capacitat
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d’enfornar de més de 4 m3 i de més de 300 kg/m3 de densitat de càrrega per forn.
4.8 Aglomerats de minerals.
4.9 Torrada, calcinació, aglomeració i sinterització de minerals.
4.10 Fabricació de perlita expandida.
4.11 Calcinació de la dolomita.
4.12 Plantes d’aglomerats asfàltics superiors a 250 t/d.
5. Indústria química
La fabricació, a efectes de les categories d’activitats d’aquesta Llei, designa la fabricació a escala industrial,
mitjançant transformació química, dels productes o els grups de productes esmentats a continuació:
5.1 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en particular:
5.1.a Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics).
5.1.b Hidrocarburs oxigenats, com ara anhídrids, alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats, èters,
peròxids, resines i epòxids.
5.1.c Hidrocarburs sulfurats.
5.1.d Hidrocarburs nitrogenats, en particular; amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrits, 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:
5.2.a Gasos i, en particular, l’amoníac, el clor o el clorur d’hidrogen, el fluor o el fluorur d’hidrogen o altres
derivats del fluor, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l’hidrogen, el diòxid de sofre, el
diclorur de carbonil.
5.2.b Àcids i, en particular, l’àcid cròmic, l’àcid fluorhídric, l’àcid fosfòric, l’àcid nítric, l’àcid clorhídric, l’àcid
sulfúric, l’àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurosos, l’àcid cianhídric.
5.2.c Bases i, en particular, l’hidròxid d’amoni, l’hidròxid potàssic, l’hidròxid sòdic.
5.2.d Sals com el clorur d’amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic, els perborats,
el nitrat d’argent, les sals de cianur, l’arsènic i les seves sals.
5.2.e No metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el silici, el carbur de silici, el
fòsfor, els pigments inorgànics.
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, mercerització, formació de
xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament sigui superior a 10 t/d.
6.2 Instal·lacions per a l’adob, quan la capacitat de tractament sigui superior a les 12 t/d de productes acabats.
7. Indústria alimentària i del tabac
7.1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 t/d.
7.2 Tractament i transformació de matèria primera 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 t/d.
7.2.b Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes acabats superior a 300 t/d (valor mitjà
trimestral).
7.5 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 t/d (valor mitjà anual).
9. Indústria del paper
9.1 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de cel·lulosa i pasta de paper a partir de fusta o d’altres
matèries fibroses.
9.2 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció de més de
20 t/d.
9.3 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de cel·lofana.
12. Altres activitats
12.1 Activitats i instal·lacions afectades per la normativa sobre prevenció d’accidents majors.
12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents
orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolarlos, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum superior a 150 kg de
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dissolvent per hora o superior a 200 t/any.
12.8 Instal·lacions per a la fabricació de carboni (carbó sintetitzat) o electrografit per combustió o grafitació.
Annex II.1
Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i que requereixen informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental
competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Codi Activitats
1. Energia
1.1 Instal·lacions de combustió, amb una potència tèrmica instal·lada fins a 50 MW.
1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica fins a 50 MW i superior a 15 MW.
1.6 Generadors de vapor de capacitat superior a 20 tones de vapor per hora.
1.7 Generadors de calor de potència calorífica superior a 15.000 tèrmies/hora.
1.8 Fabricació d’aglomerats i briquetes de carbó, i altres combustibles.
1.9 Instal·lacions de condicionament i tractament del carbó (picolament, mòlta i garbellament).
1.10 Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d’una activitat fixa extensiva.
1.11 Parcs eòlics.
2. Mineria
2.1 Extracció de recursos minerals, com per exemple roques, pedres, graves, carbó, argiles i sorres.
2.2 Instal·lacions de tractament de pedres, graves, carbó, sorres, còdols i altres productes minerals (picolament,
esmicolament, trituració, polvorització, mòlta, tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament i assecatge),
quan la capacitat és superior a 250.000 t/any o quan el límit de la propietat de la instal·lació es trobi a menys de 200
metres de qualsevol habitatge.
2.3 Instal·lacions de manutenció i transport en les explotacions mineres.
3. Producció i transformació de metalls
3.2 Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les
corresponents instal·lacions de fosa contínua d’una capacitat fins a 2,5 t/h.
3.3 Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
3.3.a Laminatge en calent, amb una capacitat fins a 20 t/h d’acer brut.
3.3.b Forja amb martells amb energia d’impacte fins a 50 kJ o quan la font tèrmica utilitzada sigui fins a 20 MW.
3.3.c Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament fins a 2 t/h de metall base i
superior a 10 t/any.
3.4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció fins a 20 t/d i superior a 2 t/d.
3.6 Tractament d’escòria siderúrgica i de fosa.
3.8 Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, manutenció i transport de minerals, dins les
plantes metal·lúrgiques.
3.9 Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l’aliatge, inclosos els productes de recuperació
(refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió fins a 4 t/d per al plom i el cadmi, i amb una
capacitat fins a 20 t/d per a altres metalls.
3.11 Electròlisi de zenc.
3.12 Instal·lacions per a l’aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure o similars mitjançant
resines o processos d’esmaltatge.
3.13 Aliatges de metall amb injecció de fòsfor.
3.19 Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics.
3.21 Instal·lacions de tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques per procediment electrolític o químic,
quan el volum de les cubetes emprades destinades al tractament sigui fins a 30 m3.
3.28 Fabricació d’armes i municions.
3.29 Fabricació d’electrodomèstics.
3.31 Instal·lacions de fabricació d’acumuladors elèctrics, piles i bateries.
3.33 Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i similars.
3.34 Fabricació de material ferroviari mòbil.
4. Indústries minerals i de la construcció
4.1 Instal·lacions de:
4.1.a Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris quan la suma de les capacitats dels forns sigui fins a 200
t/d.
4.1.b Fabricació de ciment en forns d’altres tipus, quan la suma de les capacitats dels forns sigui fins a 50 t/d.
4.1.c Fabricació de calç o guix en forns, quan la capacitat dels forns sigui fins a 50 t/d.
4.3 Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant.
4.5 Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió fins a 20 t/d i exclosa
la fabricació de vidre quan la capacitat de fusió sigui fins a 1 t/d.
4.6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de
fosa fins a 20 t/d i superior a 1 t/d.
4.7 Fabricació de productes ceràmics per a construcció, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars en
forns de capacitat fins a 75 t/d i superior a 10 t/d, i no inclosos a l’annex I.
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4.12 Plantes d’aglomerat asfàltic de capacitat fins a 250 t/d.
4.13 Plantes de preparació i ensacament de ciments especials.
4.14 Instal·lacions d’emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat superior a 1.000
tones.
4.17 Fabricació de materials abrasius a base d’alúmina, carbur de silici i altres productes similars.
5. Indústria química
5.6 Preparació d’especialitats farmacèutiques o veterinàries.
5.8 Producció de mescles bituminoses a base d’asfalt, betum, quitrans i brees.
5.9 Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o aminoplàstiques, llevat dels que
continguin amiant.
5.10 Producció de coles i gelatines.
5.11 Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars.
5.12 Fabricació de:
5.12.a Sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament.
5.12.b Perfums i productes de bellesa i higiene.
5.13 Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia.
5.14 Oxidació d’olis vegetals.
5.15 Sulfitació i sulfatació d’olis.
5.17 Fabricació de productes de matèries plàstiques.
5.19 Fabricació d’altres productes químics.
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització, formació de
xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament sigui fins a 10 t/d i superior a
4 t/d.
6.2 Instal·lacions, amb capacitat de producte acabat fins a 12 t/d.
6.3 Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides.
7. Indústria alimentària i del tabac
7.1 Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals fins a 50 t/d i superior a 2 t/d.
7.2 Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:
7.2.a Matèria primera animal (que no sigui la llet) d’una capacitat d’elaboració de productes acabats fins a 75 t/d i
superior a 5 t/d.
7.2.b Matèria primera vegetal d’una capacitat de producció de productes acabats fins a 300 t/d i superior a 5 t/d
(mitjana trimestral).
7.4 Tractament, transformació i fabricació de productes d’alimentació animal d’una producció superior a 2.000
t/dia.
7.6 Producció de midó.
7.7 Almàsseres d’una producció d’oli anual superior a 2.000 t/any.
7.8 Instal·lació d’emmagatzematge de gra i de farina, quan la capacitat sigui superior a 10.000 t.
7.11 Tractament, manipulació i processament de productes del tabac.
8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles
8.1 Combustió de la pols de suro.
8.2 Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà.
12. Altres activitats
12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents
orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolarlos, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum fins a 150 kg/h de
dissolvent i superior a 20 t/any i fins a 200 t/any.
12.3 Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre qualsevol suport i la cuita i
l’assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d’aquestes substàncies en els tallers és superior a
1.000 kg.
12.4 Instal·lacions d’assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d’altres, quan la potència de la instal·lació sigui
superior a 1.000 tèrmies per hora.
12.6 Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen més d’1 t/any d’aquests dissolvents.
12.7 Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport.
12.9 Fabricació de gel.
12.12 Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres materials pulverulents.
12.14 Envasament en forma d’aerosols de productes fitosanitaris i biocides que utilitzin com a propel·lent gasos
liquats del petroli.
12.21 Laboratoris d’anàlisi amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees
auxiliars).
12.24 Forns crematoris (restes humanes).
12.30 Bugaderia industrial.
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Annex II.2
Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental
Codi Activitats
1. Energia
1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica fins a 15 MW i superior a 8 MW.
1.6 Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones de vapor per hora i fins a 20 tones de vapor per hora.
1.7 Generadors de calor de potència calorífica superior a 3.000 tèrmies per hora i fins a 15.000 tèrmies per hora.
1.12 Altres tipus de fabricació d’energia elèctrica que els indicats en els annexos precedents, amb una potència
superior a 200 kW.
2. Mineria
2.2 Instal·lacions de tractament de pedres, graves, carbó, sorres, còdols i altres productes minerals (picolament,
esmicolament, trituració, polvorització, mòlta, tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament i assecatge),
quan la capacitat és fins a 250.000 t/any.
3. Producció i transformació de metalls
3.3.c Aplicació de capes de protecció de metall fos, quan la capacitat de tractament sigui fins a 10 t/any de metall
base.
3.5 Fabricació de tubs i perfils.
3.7 Indústria de la transformació de metalls ferrosos.
3.10 Producció i primera transformació de metalls preciosos.
3.14 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de la maquinària i els equips, amb una capacitat superior a 50 t/d.
3.15 Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d’aigua calenta).
3.16 Fabricació de generadors de vapor.
3.17 Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització.
3.22 Taller de serralleria
3.25 Fabricació d’articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria.
3.26 Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles.
3.27 Fabricació de maquinària i equips mecànics.
3.30 Fabricació de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics.
3.32 Fabricació de vehicles i materials de transport (no inclosa la reparació).
3.35 Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars, amb una superfície superior a 200
m2.
4. Indústries minerals i de la construcció
4.2 Fabricació d’elements de formigó, guix i ciment.
4.7 Fabricació de productes ceràmics: refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars, en forns de capacitat
fins a 10 t/d i per sobre d’1 t/d. i no inclosos a l’annex I.
4.15 Indústries de la pedra.
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització, formació de
xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament sigui fins a 4 t/d.
6.4 Filatura de fibres.
6.5 Fabricació de teixits.
6.6 Acabats de la pell.
6.7 Obtenció de fibres vegetals per procediments físics.
7. Indústria alimentària i del tabac
7.3 Elaboració de productes per a l’alimentació humana, amb una capacitat superior a 5 t/d.
7.4 Tractament, transformació i fabricació de productes per a alimentació animal, a partir d’una producció
superior a 100 t/d i inferior a 2.000 t/dia.
7.5 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 200 t/d i per sobre de 10 t/d (valor
mitjà anual).
7.7 Almàsseres d’una producció d’oli anual fins a 2.000 t/any.
7.8 Instal·lacions d’emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat fins a 10.000 t i per sobre de 1.000 t.
8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles
8.3 Fabricació de mobles, amb una producció superior a 5 t/d.
8.4 Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació
d’altres taulons i plafons, amb una producció superior a 5 t/d.
9. Indústria del paper
9.2 Fabricació de paper i cartó, amb una capacitat de producció superior a 5 t/d i fins a 20 t/d.
12. Altres activitats
12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos
combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat superior a 50 m3.
12.11 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies, amb una capacitat superior a 1.000 m3 o una superfície superior a
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2.000 m2.
12.16 Tallers mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, que disposin d’instal·lacions de pintura i
tractaments de superfícies.
12.17 Manteniment i reparació de vehicles amb motor i materials de transport amb una superfície superior a 500
m2 i tots aquells que facin operacions de pintura amb independència de la superfície.
12.18 Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.
12.19 Indústries i magatzems, amb una càrrega de foc superior a 250.000 Mjoules.
12.20 Indústria de manufactura de cautxú i similars.
12.22 Laboratoris industrials de fotografia.
12.23 Hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general.
12.28.a Activitats recreatives, excepte les de restauració, d’acord amb el catàleg dels espectacles, les activitats
recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les
activitats recreatives i establiments públics.
12.29 Hoteleria i similars amb un nombre d’habitacions superior a 50.
12.32 Fabricació de circuits integrats i circuits impresos.
12.34 Qualsevol altra activitat o instal·lació amb incidència ambiental i que no estigui inclosa en l’annex I o en
l’annex III.1
Annex III
Relació d’activitats sotmeses al règim de comunicació
Codi Activitats
1. Energia
1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica fins a 8 MW.
1.6 Generadors de vapor de capacitat fins a 4 tones de vapor per hora.
1.7 Generadors de calor de potència calorífica fins a 3.000 tèrmies per hora.
1.12 Altres tipus de fabricació d’energia elèctrica que les indicades en els annexos precedents, amb una potència
fins a 200 KW.
3. Producció i transformació de metalls
3.4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció fins a 2 t/d.
3.18 Tractament tèrmic de metall
3.20 Afinament de metalls.
3.23 Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars.
3.24 Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta.
3.35 Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars, amb una superfície fins a 200 m2.
4. Indústries minerals i de la construcció
4.5 Instal·lacions de fabricació de vidre, exclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió fins a 1 t/d.
4.6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de
fosa fins a 1 t/d.
4.7 Fabricació de productes ceràmics, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars, quan la capacitat de la
instal·lació és fins a 1 t/d i no estan inclosos en l’annex I.
4.14 Instal·lacions d’emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat fins a 1.000 t.
4.16 Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres naturals.
4.18 Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o d’altres abrasius.
5. Indústria química
5.16 Extracció química sense refinar d’olis vegetals.
5.18 Emmotllament per fusió d’objectes parafínics.
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.8 Amaratge del lli, del cànem i d’altres fibres tèxtils.
6.9 Filatura del capoll del cuc de seda.
6.10 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars, amb una superfície superior a 500 m2.
7. Indústria alimentària i del tabac
7.1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals fins a 2 t/d.
7.2 Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:
7.2.a Matèria primera animal (que no sigui la llet) d’una capacitat d’elaboració de productes acabats fins a 5 t/d.
7.2.b Matèria primera vegetal d’una capacitat de producció de productes acabats fins a 5 t/d (mitjana trimestral).
7.3 Elaboració de productes per a l’alimentació humana, amb una capacitat fins a 5 t/d.
7.4 Tractament, transformació i fabricació de productes per a l’alimentació animal, amb una producció fins a 100
t/d.
7.5 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 10 t/d (valor mitjà anual).
7.8 Instal·lacions d’emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat fins a 1.000 tones.
7.9 Carnisseries amb obrador.
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7.10 Forns de pa.
8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles
8.3 Fabricació de mobles, amb una producció fins a 5 t/d.
8.4 Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació
d’altres taulons i plafons, amb una producció fins a 5 t/d.
8.5 Tractament del suro i producció d’aglomerats de suro i linòleums.
8.6 Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de suro.
8.7 Serradura i especejament de la fusta i del suro.
8.8 Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro.
8.9 Fusteries, ebenisteries i similars, amb una superfície superior a 500 m2, o de qualsevol superfície si disposen
d’instal·lacions de pintura, envernissament o lacatge.
9. Indústria del paper
9.2 Fabricació de paper i cartó, amb una capacitat de producció fins a 5 t/d.
12. Altres activitats
12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents
orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolarlos, lacar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum fins a 150 kg/h de dissolvent i fins a 20
t/any.
12.3 Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre qualsevol suport i la cuita i
l’assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d’aquestes substàncies en els tallers fins a 1.000 kg.
12.4 Instal·lacions d’assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d’altres, quan la potència de la instal·lació sigui fins a
1.000 tèrmies per hora.
12.5 Argentament de miralls.
12.6 Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 t/any d’aquests dissolvents.
12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos
combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat fins a 50 m3, a excepció de les instal·lacions
expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable.
12.15 Envasament d’aerosols, no inclosos en l’apartat 12.15 (fitosanitaris) de l’annex II.1.
12.16.b Tallers mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, llevat dels que disposen d’instal·lacions
de pintura i tractaments de superfícies.
12.17.b Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport, amb una superfície inferior a 500 m2
i llevat dels que fan operacions de pintura.
12.19 Indústries i magatzems amb una càrrega de foc fins a 250.000 Mjoules.
12.21 Laboratoris d’anàlisi, amb una superfície fins a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees
auxiliars).
12.25 Clínica veterinària.
12.26 Centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals que no estan compresos
en els anteriors annexos i que ultrapassen l’equivalent a 500 kg de pes viu.
12.28.b Activitats recreatives de restauració, d’acord amb el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives
i els establiments públics.
12.29 Hoteleria i similars, amb un nombre d’habitacions fins a 50.
12.31 Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial.
12.33 Fabricació de fibra òptica.

(2) Modificació puntual Pla General, DOG 4032 de 17 de desembre de 2.003, exped.
2002/005923
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ANNEX 5

REGISTRE DE LA PROPIETAT
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