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RESUM 

 

Aquest projecte neix de la inquietud d’analitzar un tema d’actualitat avui en dia com és 

l’emprenedoria ja que aquesta hauria de ser la solució per a la recuperació dels llocs 

de treball que s’han destruït en els últims anys.  

 

Un cop analitzades diverses publicacions a l’entorn d’aquest tema, hem plantejat una 

hipòtesi que vol demostrar que el gran nombre de procediments i de temps necessaris, 

per a la constitució d’una empresa influeix de forma negativa en la creació 

empresarial.  

 

Comencem analitzant quina és la situació actual a Catalunya per a formalitzar una 

empresa. En total tenim 14 tràmits que són obligatoris, i per tramitar-los i obtenir 

resolució cal que passin almenys 45 dies hàbils. La situació s’agreuja quan parlem 

d’empreses dedicades a activitats complexes, ja que estaran subjectes a la concessió 

d’una llicència o una autorització ambiental, fet que demora la seva posada en marxa.  

 

Comencem veient l’evolució empresarial de Catalunya i Espanya en els últims anys. 

Seguidament, mitjançant dades del Banc Mundial i del Global Entrepreneurship 

Monitor, disposem d’una base de dades de 36 països, durant 6 anys amb la que 

treballar, utilitzem les dades referents al nombre de procediments i el nombre de dies 

per a la constitució, el cost d’aquesta referenciat al PIB per càpita, la Taxa d’Activitat 

Emprenedora. Relacionant de forma gràfica la Taxa d’Activitat Emprenedora i el 

nombre de procediments, ja hem pogut veure que en cap dels 6 anys, s’estableix cap 

tipus de tendència lògica, ni cap relació entre la reducció de procediments i l’augment 

de la taxa. Finalment, analitzem les dades mitjançant una recta de regressió, en la que 

mostrem que els paràmetres de temps, nombre de procediments i cost d’aquests no 

influeix de forma significativa a la variació de la taxa d’activitat emprenedora. Això fa 

que puguem rebutjar de forma definitiva la hipòtesi plantejada.  

 

Finalment, veiem que els procediments no actuen com a inhibidors per a la creació 

d’empreses, per tant, caldrà replantejar la política d’estimulació de l’activitat 

emprenedora, ja que aquesta via, de la que tant es parla avui en dia no farà que 

augmenti la taxa d’activitat emprenedora. Caldrà pensar doncs en altres mecanismes 

que afavoreixin l’augment d’aquesta taxa.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu que ens plantegem en aquest estudi és analitzar si els tràmits administratius 

constitueixen una barrera inhibidora a la creació empresarial. Aquest objectiu sorgeix 

arrel de la situació econòmica del país, doncs es parla que l’emprenedoria és la futura 

font de creació de llocs de treball. Segons diversos discursos polítics el procediment 

de regulació per a la constitució de les empreses és un dels factors inhibidors a la taxa 

d’activitat emprenedora.  

 

Així doncs, en aquest estudi en proposem verificar si el que s’afirma té una base i 

afavorirà la creació de llocs de treball o bé pel contrari serà una mesura més de totes 

aquelles que s’apliquen i suposen una important inversió però que els resultats no són 

favorables. Primerament buscarem documentació científica que s’hagi publicat a 

l’entorn de temes similars, per veure que és allò que s’ha obtingut ja i allò que podem 

aportar de nou, arrel d’aquí podrem definir una hipòtesi de treball concreta i delimitada.  

 

Per tal de tractar aquest tema ens plantegem, primerament, conèixer la situació del 

nostre país, és a dir voldrem saber quin és el procés que segueix un possible 

emprenedor des del moment en que gesta una idea fins que aquesta es converteix en 

un negoci de veritat. Ens centrarem però en els tràmits obligatoris per a la constitució 

legal de l’empresa, analitzant quins són els processos a seguir i quin termini té cada 

un d’ells, amb la finalitat d’establir un temps mig per a la creació d’una empresa a 

Catalunya.  

 

Per verificar o rebutjar aquesta hipòtesi treballarem amb dades de diversos països, en 

diversos anys, centrant-nos especialment en el nombre de procediments de cada país 

i la seva taxa emprenedora, per tal de poder establir una relació entre sí. Aquesta 

relació l’analitzarem mitjançant gràfiques visuals i una anàlisi de regressió. Els 

resultats obtinguts mostren que la creació d'empreses no es veu afectada per la 

presència de majors o menors nivells de tràmits administratius, el que ens permet 

concloure que l'emprenedoria és un procés dinàmic, i que les polítiques de promoció a 

l'activitat emprenedora s'han d'orientar a enfortir aspectes relacionats amb 

l'emprenedor més que minimitzar el procés administratiu associat a la creació 

d'empreses. 
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2. MARC TEÒRIC 

 

2.1. Procés emprenedor 

 

L’actual situació de crisi econòmica que s’està vivint en aquests moments a nivell 

mundial genera cada dia desenes de titulars, notícies, articles d’opinió i simples 

comentaris. D’entre aquests, la destrucció de llocs de treball és un dels més rellevants 

i que dels que més preocupen a la població i als governants dels països.  

 

Segons informe sobre la contribució de les pimes a la creació d’ocupació de la 

Comissió Europea publicat el 16 de gener de 2012, el 85% dels llocs de treball que 

s’han creat entre els anys 2002 i 2010 han estat generats per petites i mitjanes 

empreses, aquesta, que ja és significativa per la seva magnitud, se’n converteix 

encara més, si la comparem amb la cuota del 67% que tenen aquetes empreses en el 

marc de l’ocupació total segons el mateix informe. A aquestes dades cal afegir-hi que 

el creixement de l’ocupació a les pimes es troba entorn a l’1% anual, quan el de les 

grans empreses se situa a la meitat, un 0,5%.   

 

Dins de les pimes, les empreses que tenen un major percentatge de creixement net 

són les microempreses (empreses de menys de 10 empleats) trobant-se entorn al 

58%. Pel que respecta a la relació entre l’edat de les empreses i la creació de llocs de 

treball, les més joves, les creades més recentment (menys de cinc anys de vida) són 

les que creen la majoria de nous llocs de treball.  

 

D’aquestes dades se’n desprèn que dins de l’actual context de crisi de l’economia, les 

petites i mitjanes empreses són les que tenen un rol més important en la creació 

d’ocupació i  per tant, poden donar bona part de solució al problema plantejat 

inicialment. 

 

Les petites i mitjanes empreses, i especialment, les microempreses de les que hem 

parlat anteriorment les crearan els emprenedors doncs difícilment una empresa que 

comença de nou tindrà un volum de negoci que la situí dins el target de gran empresa.  

Els emprenedors són les persones que, segons el que s’argumenta en l’informe al que 

fem referència, crearan llocs de treball i conduiran a la recuperació econòmica.  
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La vida de l’emprenedor no és curta ni senzilla, comença amb el naixement d’una idea 

i acaba amb la creació d’una empresa, tot i que realment aquí no acaba donat que un 

cop posada en funcionament aquesta haurà de seguir vivint, als efectes d’aquest 

projecte considerarem final el moment de l’obertura. 

 

El naixement, és la idea que una o diverses persones generen. El camí a recórrer 

passa per superar totes les traves que s’aniran plantejant. Aquestes traves són de 

tipologia diversa i requeriran un major o menor esforç en funció del moment del procés 

en que es trobin, tal i com s’exemplifica en el gràfic adjunt:   

 

Figura 1. Esquema del procés empresarial 

 

                        

  Intenció emprenedora     
Concepció de 
l'emprenedor 

    
Constitució formal de 

l'empresa 
    

Desenvolupament i 
supervivència de 

l'empresa 
  

                        

  Emprenedor potencial     Emprenedor naixent     
Pas d'emprendor a 
empresari         

                        

  
Existeix un desig de 
crear      

Es desenvolupa una 
idea     

Es constitueix 
jurídicament         

        
S'analitza la seva 
viabilitat     Es posa en marxa         

                        

                        

                        

  No necessària inversió     
Inversió en esforç 
personal     

Inversió molt gran, 
econòmica i de 
dedicació personal      Plena dedicació   

                        

 

Font: Adaptació de l’Informe executiu 2010 Global Entrepreneurship Monitor 

 

 

Es presenten en el gràfic anterior les quatre fases del procés ordenades de forma 

cronològica  

 

La primera fase, es aquella en que una persona, manifesta la seva intenció 

emprenedora. Aquesta intenció es manifesta fruit d’una inquietud personal, una 

motivació que fins i tot pot estar causada per una desmotivació o insatisfacció personal 

a nivell laboral. Durant aquest període, el subjecte únicament genera idees i mira 

d’emmarcar-les en el mercat, aquesta fase no implica una dedicació personal ni 
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tampoc un esforç ja que no requereix plantejaments ni precisions, només reflexa 

inquietuds.  

 

Encara que aquesta fase és aparentment molt simple, és evident que és la matriu de 

la futura empresa, doncs sense una idea no generarem negocis. En l’apartat següent, 

farem un breu apunt a l’entorn dels emprenedors, doncs tot i que l’emprenedoria pot 

semblar un atribut innat, hi ha diverses característiques que la defineixen les quals es 

poden potenciar mitjançant l’aplicació de programes instigadors promoguts per 

diversos organismes públics o privats.  

 

La segona fase s’inicia quan la persona generadora d’una idea ha pres la decisió 

ferma de tirar-la endavant amb la intencionalitat de convertir-la en quelcom productiu.  

Aquesta fase es destina a convertir la idea en un negoci real. Caldrà definir al detall a 

que es dedicarà l’empresa, a quin mercat s’encararà, com s’organitzarà, com es 

finançarà, etc. També serà aquí quan convindrà realitzar un test per verificar si 

l’empresa pot tenir viabilitat en el mercat. El test de viabilitat de l’empresa habitualment 

es du a terme en dos trams, un primer tram més senzill en el que es realitzarà una 

prova tipus test a l’empresa mitjançant alguna de les eines que diversos organismes 

com el Ministeri d’Indústria, el Departament d’Economia i Empresa o fins i tot les 

Diputacions o alguns Ajuntaments generalment de forma virtual. I un segon tram 

consistent en la realització d’un Pla d’empresa. D’aquests dos conceptes també en 

parlarem més endavant.  

 

La tercera fase, incrementa el nivell d’esforç i dedicació de forma directament 

proporcional a l’envergadura que comença a prendre l’empresa. S’ha superat la fase 

de gestació d’una empresa i ara cal legalitzar-la. La fase de legalització, es compon 

també de dos trams un primer compost per les tramitacions jurídiques i un segon per 

la posta em marxa. En aquesta fase la dedicació no és només d’esforç personal ja que 

entra en joc el finançament el qual per obtenir-se requerirà d’un bon pla d’empresa, el 

que haurem el·laborat en la fase anterior.  

 

Entre la fase i la fase ens trobem una sèrie de barreres que cal anar superant, 

aquestes barreres són els procediments i els costos oficials per a que l’empresa pugui 

començar a operar de forma legal. El que ens preguntem i el que volem arribar a 

resoldre al final d’aquest projecte és si aquestes barreres suposen una despesa 
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d’entrada massa alta ja que una barrera massa alta dissuadiria als emprenedors de 

crear i per tant de generar ocupació i contribuir a la recuperació econòmica, o bé si pel 

contrari aquestes barreres enlloc de ser dissuassòries exerceixen un control envers la 

societat evitant la proliferació d’empreses de baix nivell i exigint un mínim de qualitat 

per poder sortir al mercat.  

 

Parlem de la intenció emprenedora com el primer estadi per a la creació d’una 

empresa, en ell hem parlar de l’emprenedor potencial que en el moment en que passa 

de generar una idea a convertir-la en negoci esdevé un emprenedor naixent.  

 

Analitzem  quines són les característiques que té en comú el grup de la població que 

decideix tirar endavant amb una idea de negoci. Les característiques d’aquestes 

persones no deixaran de ser les característiques dels futurs empresaris, i poden ser 

molt útils a l’hora de definir plans per fomentar l’emprenedoria. Tot i això aquest no és 

l’objectiu d’aquest projecte, per tant ens centrarem únicament en definir les persones 

emprenedores, que són els subjectes de l’estudi que estem duent  a terme.  

 

Ens remetem a l’estudi el·laborat pel GEM (Global Entreprenurship Monitor), publicat 

al juliol de 2011, en que s’analitza el perfil dels emprenedors catalans al llarg de l’any 

2010.  

 

Inicialment s’observa que a la distribució per gènere de la intenció emprenedora és 

equilibrada (un 51,9% homes i un 48,1% dones). Les xifres es desequilibren quan 

parlem dels emprenedors naixents, aquells que han començat a invertir esforç en la 

seva idea de negoci, en aquest cas els homes se situen entorn al 62%, la situació és 

molt similar en el cas dels nous emprenedors (aquells que han engegat negocis en els 

última 42 mesos). En relació al gènere dels emprenedors també es desprèn d’aquest 

informe el fet que les dones tenen un major índex d’abandonament de negoci que els 

homes.  

 

Pel que respecta a l’edat de les persones ressalta el fet que a mesura que s’avança en 

el procés empresarial la presència de joves menors de 35 anys perd pes. Tot i així, 

s’aprecia que el 40% dels emprenedors naixents són joves, aquesta proporció 

descendeix al 47,4% quan parlem d’empresaris que han creat la seva empresa en els 

últims 18 mesos i al 33% quan la van crear fa almenys 24 o 36 mesos. El fet que 
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ressalta com a més preocupant és que no hi ha empresaris de menys de 25 anys, 

però això es justifica pel fet que l’estudi considera que es triga 4 anys en el procés 

empresarial. D’aquí se n’extreu que els joves catalans estan creant menys empreses, 

però que les empreses que es van crear entre el 2006 i el 2008 resisteixen 

positivament.  

 

Referent a l’educació formal dels emprenedors, aquesta es destaca com a factor 

important ja que contribueix a l’augment del capital humà. Segons l’estudi realitzat pel 

GEM es fa palès que els empresaris catalans compten amb un nivell alt d’educació 

formal. Tenen estudis superiors un 65% dels emprenedors naixents, un 52,6% dels 

emprenedors novells i un 53,9% dels empresaris junior. Els emprenedors amb un 

percentatge més baix són els que trobem en la fase 1, els potencials, que se situen al 

45%. Si s’analitza l’evolució d’aquesta taxa però s’aprecia com els emprenedors, en 

qualsevol dels seus estadis, tenen cada cop més un nivell alt de formació, això 

assenyala una millora substancial en la qualitat del teixit emprenedor català el qual 

alhora els confereix una major capacitat de supervivència.  

 

Un altre component que s’estudia per definir els emprenedors és el seu nivell de renta 

anual, doncs la disponibilitat de recursos econòmics o financers condiciona la decisió 

d’afrontar l’obertura d’un negoci. Les dades presentades pel GEM demostren que l’any 

2010, el 25,3% dels emprenedors en fase inicial ha tingut un nivell d’ingressos superior 

als 40.000€ anuals (xifra molt per sobre que la de la població general).  

 

Una altra característica dels emprenedors, és la seva situació laboral en el moment de 

la creació de l’empresa. Referent a aquest aspecte el 21,7% dels individus amb 

intencions d’iniciar una activitat empresarial declara estar en situació d’atur, la xifra es 

redueix al 9,6% si ens centrem en aquells que ja es troben immersos en el procés de 

creació de l’empresa. 

 

L’últim aspecte que es té en compte és el que deriva de l’experiència empresarial 

prèvia. Referent a aquest els resultats demostren que les persones amb experiència 

empresarial prèvia es concentren principalment entre els emprenedors potencials amb 

un 33,9% i els nous emprenedors amb un 35,4%. 
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La intenció emprenedora 

 

Totes les empreses que tenim al nostre entorn, les que estan en funcionament i aquelles 

que han anat desapareixent al llarg del temps tenen un inici comú, el naixement d’una idea. 

Aquestes idees sorgiran arrel de causes molt diverses però totes hauran de seguir un camí 

homogeni fins a poder-se convertir en una empresa el dia de demà.  

 

Abans de començar a plantejar-se com transformar una idea en un negoci caldrà avaluar-la 

i veure’n la seva viabilitat en el mercat. Per dur a terme aquesta avaluació l’instrument que 

més ajuda és el Pla d’Empresa. Segons diversos estudis s’ha demostrat que el Pla 

d’Empreses és una eina extraordinàriament útil ja que el seu protocol obliga a analitzar tots 

els aspectes d’una idea per així decidir si convertir-la en una empresa o bé si cal descartar-

la. 

 

El Pla d’Empresa és una eina complexa, que requereix de molt temps i dedicació, és per 

aquest motiu que diversos organismes públics, Consells Comarcals, Diputacions, o la 

pròpia generalitat de Catalunya han creat documents o aplicacions informàtiques 

orientades a fer una primera anàlisi de la idea de negoci generada. Aquests testos d’anàlisi 

solen basar-se en analitzar tres punts claus que estan íntimament relacionats amb l’èxit o 

el fracàs, aquests són: el concepte de producte o servei ofert, l’estratègia comercial i el 

punt mort.  

 

A l’acabar l’anàlisi ens podem trobar amb que la idea no sembli viable, aleshores caldrà 

plantejar-se modificar-la o bé abandonar-la. En canvi, si ens trobem amb que és viable, 

passarem a realitzar un Pla d’Empresa servirà per analitzar de manera completa la 

viabilitat de la idea. 

 

El Pla d’Empresa és un document en el qual la persona emprenedora planteja com 

convertirà la seva idea en una empresa. El que es busca amb la seva creació són dues 

coses; per una banda fa que l’emprenedor reflexioni coherentment sobre el seu projecte 

tenint en compte tots els aspectes que hi tenen relació. D’altra banda serà una forma de 

presentar el projecte per tal de començar ells tràmits per obtenir finançament (en cas que 

sigui necessari), obtenir ajudes, inversors, etc.  
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2.2. Formalització del procediment de constitució d’una empresa 

 

Definició de la forma jurídica de l’empresa 

 

Un cop realitzat i analitzat el Pla d’Empresa, i si es decideix de tirar la idea de negoci 

endavant caldrà començar a decidir quin tipus d’empresa es vol constituir en quant a la 

seva tipologia jurídica. A la taula següent es resumeixen les característiques de cada una 

de les formes jurídiques existents: 

 

Taula 1. Resum de característiques segons tipologia d’empresa 

FORMA JURÍDICA 
Nº MÍNIM  

DE SOCIS 
CAPITAL MÍNIM RESPONSABILITAT FISCALITAT DIRECTA 

Societat Cooperativa 3 3.000€ 
En funció del que es  

determini als estatuts 

Impost de societats tributant al 

20% 

Societat Limitada Laboral  3 3.000€ Limitada Impost de societats 

Societat Anònima Laboral 3 60.000€ Limitada Impost de societats 

Treball Autònom 1 - Il·limitada IRPF 

Societat Civil Particular 1 
No hi ha capital mínim 

establert 
Il·limitada IRPF 

Societat Limitada 1 3.000 € Limitada Impost de societats 

Societat Limitada  

Nova Empresa 
1 3.000 € mínim Limitada Impost de societats 

Societat Anònima 1 60.000 € Limitada Impost de societats 

Comunitat de béns 2 
No hi ha capital mínim 

establert 
Il·limitada IRPF 

Font: INICIA (www.inicia.gencat.cat/inicia/cat/creacioEmpresa.do) 

 

 

Tràmits, terminis i costos per muntar una empresa 

 

Un cop la idea s’ha convertit en projecte empresarial cal iniciar els tràmits necessaris 

per a la constitució jurídica de l’empresa. A continuació es presenta un recull dels 

passos a seguir on a més a més s’inclouen els costos i els temps per a cada un dels 

passos a seguir. Els passos a seguir per a la dotació de personalitat jurídica a una 

empresa els podem agrupar en 3 blocs diferenciats:  
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La constitució de la forma jurídica de l’empresa, la posada en marxa i l’inici de 

l’activitat, a la figura 2 es presenten aquests tres blocs de forma ordenada. Dins de 

cada un dels blocs hi ha diversos tràmits a realitzar: 

 

Figura 2.  Esquema del procediment de creació d’una empresa 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: pròpia 

 

Dins de cada bloc hi trobem els tràmits que caldrà realitzar, a la Taula 2 presentem de 

forma sintètica quins són aquests tràmits, on es realitzen, el temps necessari per a la 

seva resolució i el seu cost. En aquesta taula s’hi ha inclòs un bloc que fa referència a 

la contractació de treballadors. La contractació de treballadors no és un requisit per a 

l’obertura d’un negoci, si no que se situaria en l’impàs entre l’obertura i el seu 

desenvolupament, tot i així considerem que són uns tràmits que cal explicar no els 

comptabilitzarem a l’hora de definir el nombre de dies totals que es requereixen per a 

la constitució jurídica d’una empresa.  

 

Constitució de 
la forma 
jurídica 

Posada en 
marxa 

Inici de 
l'activitat 
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Taula 2. Resum de tràmits per a la formalització legal d’una empresa 

Bloc A: Constitució de la forma jurídica 

Nºº TRÀMIT ORGANISME DURADA COST 

1 Certificació negativa del nom de 
la societat 

Registre Mercantil 15 dies 20,00 €  

2  Obertura compte corrent.         
Dipòsit capital mínim i obtenció 
del Certificat de Dipòsit del 
capital social 

Oficina bancària 1 dia 0 € 

3 Constitució de la societat - 
Atorgament de l'Escriptura 
Pública 

Notaria Instantani 
( 5 dies 
preparació) 

254,15€ 

4 Obtenció de CIF Delegació d’Hisenda Instantani 1,5€ 

5 Transmissions Patrimonials Oficina de l’Agència 
Tributària de 
Catalunya 

Instantani 
Termini 1 mes 
des de l’escriptura 

 

6 Inscripció Registre Mercantil Registre Mercantil 15 dies hàbils 201,69€ 

7 Inscripció a Registres 
Particulars 

   

8 Legalització dels llibres oficials Registre Mercantil de 
la Província  

1 setmana 17 € / llibre 

Bloc B: Posada en marxa 

Nº TRÀMIT ORGANISME DURADA COST 

9.1 Règim de comunicació departament 
d’urbanisme o 
llicències d’activitat 
de l'ajuntament 

Resposta 
instantània + 
termini d’un mes 
per aportar 
documentació i 
obertura l’endemà 

201,35 + 3,25% 

9.2 Règim de llicència d’obertura departament 
d’urbanisme o 
llicències d’activitat 
de l'ajuntament 

3 mesos  2.548,30+ 
3,25% 

9.3 Certificat de compatibilitat 
urbanística 
 
Règim de llicència ambiental 

departament 
d’urbanisme o 
llicències d’activitat 
de l'ajuntament on 
volem obrir 
l’establiment 

4-6 mesos 4.505,00 + 
3,25% 

* Llicència d'obres    

 Majors   Cost + 3,25% 

 Menors   Cost + 3,25% 

 Comunicació    
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Taula 2. Continuació 

Bloc  C: Inici de l’activitat 

Nª TRÀMIT ORGANISME DURADA COST 

10 Declaració censal-alta fiscal-
inici d'activitat 

Delegació d'Hisenda  1 dia 1,5€ 

11 Tresoreria Seguretat Social Delegació de la 
Tresoreria 

1 dia Termini: 30 
dies 

 

12 Comunicació de l’obertura del 
centre de treball 

Direcció Provincial del 
Ministeri de Treball i 
immigració 

1 dia Termini: 30 
dies després de 
l’inici de l’activitat 

 

Panel D: Contractació de treballadors 

Nº TRÀMIT ORGANISME DURADA COST 

13 Afiliació dels treballadors a la 
Seguretat Social 

Delegació de la 
Tresoreria 

1 dia s 

14 Alta dels Treballadors a la  
Seguretat Social 

Delegació de la 
Tresoreria 

1 dia Termini:   

15 Legalització dels contractes  
de treball 

Delegació de la 
Tresoreria 

7 dies  

Font: Diverses 

 

 

A continuació s’explica de forma més ampliada cada un d’aquests tràmits 

 

Constitució de la forma jurídica 

 
Certificació negativa del nom de la societat  

 

Cal sol·licitar disponibilitat per al nom de l’empresa. Es proposaran tres noms a través 

de la web www.rmc.es i en un termini d’un quinze dies s’obtindrà resposta de quin dels 

tres noms està disponible per poder-lo utilitzar per a la nova empresa. Té un cost d’uns 

20,00 € si es tramita per correu certificat o de 22 € si es tramita mitjançant servei de  

missatgeria  

És possible realitzar consultes prèvies de disponibilitat dels noms (1,80 € + IVA), però 

aquestes no són garantia ja que pot ser que la consulta indiqui  que la denominació 

demanada està lliure, però sempre estarà subjecta a la qualificació del registrador que 

la pot denegar per similituds fonètiques o semblances evidents amb altres 

denominacions ja inscrites.  

En el cas de les Cooperatives: han de sol·licitar la reserva de nom en el Registre 

Central de Cooperatives de Catalunya. 

 

 Obertura compte corrent. Dipòsit capital mínim i obtenció del Certificat de Dipòsit 
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del capital social. 

 

Consisteix en dipositar el capital social mínim requerit segons la forma jurídica de 

l’empresa, es duu a terme en una oficina d’un banc o caixa i no té cap cost. És un 

tràmit que es realitza al moment, tot i que es considerarà un dia hàbil ja que l’entitat 

bancària pot trigar fins a vint-i-quatre hores en entregar el Certificat de Dipòsit.  

Per efectuar l’obertura l’oficina bancària serà necessari presentar el Certificat de 

Denominació Social. En el certificat de dipòsit hi ha de constar la identitat de les 

persones sòcies, amb el seu DNI, NIE o CIF així com l'import que cadascuna d’elles 

ha dipositat per constituir el capital social. 

En el cas d’aportacions no dineràries a Societats Anònimes (per exemple Béns 

Immobles) caldrà aportar l'informe de l'auditor que certifiqui el valor de les aportacions. 

 

 Constitució de la societat - Atorgament de l'Escriptura Pública. 

 

Consistent en la redacció i signatura de l’escriptura de Constitució de la Societat. Se 

sol·licitarà a la Notaria la preparació de la documentació, per la qual necessitarà uns 

cinc dies hàbils, tot i que és un procés que en cas de necessitat por accelerar-se i 

preparar-se i signar-se en un sol dia. 

Per a que la notaria prepari aquest document serà necessari presentar la següent 

documentació: 

 Certificació negativa nom no coincident 

 Certificat Dipòsit capital social 

 Estatuts: habitualment la mateixa notaria serà qui redactarà aquests estatuts, així 

es garanteix que la inscripció en el Registre Mercantil es durà a terme sense 

problemes.  

El cost d’aquest tràmit dependrà del tipus d’empresa i per tant del seu capital social, 

així doncs, per un capital igual o inferior als 6.010,12€ serà de 98,15€ als quals caldrà 

afegir-hi 3,00€ per còpia autentificada, 0,60€ per còpia simple, el qual acabaria 

ascendint a uns 254,15€ per una escriptura estàndard d’uns 20 folis.  

 

 Obtenció de CIF 

 

L’obtenció del CIF  es tramitarà a la Delegació d’Hisenda corresponent d’acord al 

domicili de l’empresa. Per poder sol·licitar el CIF serà necessari aportar còpia simple i 
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autèntica de l’escriptura de constitució, fotocòpia DNI administrador o administradora 

signant i de les persones sòcies, l’imprès 036 on  es  declararan les obligacions fiscals 

que genera la l’activitat de l’empresa.  

El cost d’aquest tràmit serà únicament el de l’imprès a presentar que és d’1,50€ tot i 

que també es pot obtenir gratuïtament a través del web de l’Agència Tributària.  

Aquest tràmit es realitza instantàniament un cop presentada la documentació.  

 

 Impost de Transmissions Patrimonials 

 

L’impost de Transmissions Patrimonials grava les transmissions patrimonials oneroses, 

les operacions societàries i els actes jurídics documentats.  

La quota tributària s’obté de l’aplicació a la base del tipus de gravamen de l’1%. 

Es tramita a l’oficina de l’Agència Tributària de Catalunya. Per poder procedir al 

pagament cal presentar el model 600 facilitat per la Delegació d’Hisenda corresponent, 

la primera còpia i còpia de l’escriptura de constitució de la societat, el DNI o NIE del 

representant legal de l’empresa i el NIF de la societat.  

Aquest tràmit es realitza de forma instantània, i es pot dur a terme fins a un mes 

després de l’atorgament de l’Escriptura Pública.  

 

 Inscripció Registre Mercantil 

 

Un cop atorgada l’Escriptura Pública de Constitució, es procedirà a la inscripció de la 

Societat al Registre Mercantil. Un cop inscrita al Registre es quan la Societat adquireix 

la plena capacitat jurídica. Per a la inscripció al Registre Mercantil caldrà presentar 

l’Escriptura Pública de Constitució de la Societat  i una fotocòpia del CIF de la societat 

a inscriure, i el document de liquidació de l’impost de Transmissions Patrimonial, i el 

model 600 correctament complimentat. Hauran de passar uns quinze dies hàbils fins 

que es pugui retirar l’Escriptura del Registre, moment en que es pagaran els 

conceptes objecte d’inscripció. El cost de la inscripció és de 6,01 € per presentació, 

més els conceptes objecte d’inscripció, més la Publicació BORME (98,30 €). 

Aproximadament, per una empresa amb 2 administradors això representaria uns 

201,69€. 

 

Els conceptes de la inscripció variaran segons els nombre d’administradors, si són 

solidaris o mancomunats i dels poders que es tramitin. Per a societats laborals abans 
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s’haurà de tramitar la qualificació com SLL/SAL i la inscripció en el Registre 

Administratiu de Societats Laborals de Catalunya; aquest tràmit pot trigar més de tres 

mesos.  

 

Inscripció als registres particulars (Aquest és un tràmit que no condiciona a l’obertura 

del negoci)  

 

 Legalització dels llibres oficials 

Finalment es legalitzaran els llibres d'inventari i comptes anuals, llibre diari, llibre 

d'actes, llibre de socis. Els llibres s’adquireixen en papereries i es registren al Registre 

Mercantil de la Província. El cost és de 17€ per llibre i es pot realitzar el tràmit en una 

setmana aproximadament.  

 

Starting up a Business 

 

Any starting business who also takes a business unit or office requires a registration 

form, this is nothing more than the legal document of the installation where you are 

going to develop the business. Obviously there are a lot of business types, and 

considering the differences between them (the local area, workshop or warehouse 

capacity of production, machines power ...) registration will have a procedure or 

another. This registration is regulated by Law 20/2009 of 4 December Prevention and 

Control of Environmental Activities, published in DOGC of 11 December 2009 and in 

force since 11 August 2010 (included in the Appendix 1 of this study), this means that 

each user creates a Council for the interpretation and updating of the OMAIA 

(Municipal Activities and Operations Integral Environmental Management). 

This section will deal with different types of starting business included in the OMAIA 

depending on their characteristics and the type of authentication in a very high degree 

determines the time and cost of starting up the business. 

 

System of communication 

 

The OMAIA establishes the regime of communication for those activities with low or 

very low environmental impact listed in Appendix III.2 and III. 3. The communication 

system should ask the building license (if necessary) and, once these have been 

completed will be notified for the starting activity. 
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There are two types of communication systems: communication prior to the start of a 

project activity without technical and technical project. 

 

- Communication before the beginning of the activity (without technical  project) 

It is the easiest to apply to the activities included in Annex III.3 of OMAIA, which simply 

has to notify the start of the activity providing the required documentation on the local 

council where the activity develops. This communication system is applied for example 

in beauty centers and surface image with less than 200 m2, offices, administrative 

offices or services for use with or without the public to use administrative area of less 

than 500 m2 offices of 35 m2 * pa 

 

- Communication before the start of the activity (with technical project) 

 In the case of activities or facilities included in Appendix III.2 of the OMAIA and b, are 

welcomed with the Certification Scheme for Technical Communication. In this case, 

has previously made the necessary work to develop the activity, asking the appropriate 

building permit (if this is necessary). At the end of the building project, will be requested 

a Certification of Technical Institution of Environmental Control (EAC) on this project 

and its execution. At the time of communicate the start of the activity, must be 

presented to the EAC Technical Certification, attaching the technical project (approved 

by the relevant college). This communication system is applied for example to: Centers 

for aesthetics and image area between 200 and 500 m2, offices, administrative offices 

or services for use with or without the public to use administrative area of 500 m2 . 

Usually, before making the communication or for the necessary works, a certificate will 

be required to support planning (at the approximated price of € 60) 

This procedure is immediate, that is, you can start work immediately after the relevant 

documentation submitted to the OAC (Office of Citizen Services). 

The cost of this procedure is € 201.35 + tax structures, facilities and works (3.25% of 

budget implementation, extension, amendment or modification of facilities) for activities 

related to Annex III.3. Regarding the activities listed in Annex III.2 to include more of 

the cost above the cost may be preparing a draft written by a professional technical 

ability to do so. 

 

Environmental license regime 
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The environmental license regime may precede consultation, that’s a compatibility 

report issued by the Department of Urban Planning and Sustainability of the 

Government. Once the certificate is issued, or if a month has ened without being 

issued, will begin processing the license with the municipal services, which give a 

period of one year to start facilities and an indeterminate term to complete them. 

Be subject to the environmental licensing activities contained in Annex II.1 and II.2. 

Appendix II.2 of the Act of the Environmental Management Integrated Intervention 

activities there such as: hospitals, clinics and health establishments with fewer than 

100 beds in hospital, schools, hotels, clubs, gyms, parlors . 

Annex II.1 contains activities with greater impact and environmental planning, and its 

production, apart from the certificate of compatibility with the planning approach is 

necessary to obtain a report binding on the Government of Catalonia public health and 

environmental impacts that may have activity. Are included within this regime, for 

example, the following activities: factories, hospitals, clinics and health facilities with 

over 100 beds in hospital.  

 

Procedures to the Council or in the OAC district, within the resolution may take up to 3 

months. The cost of this process includes the municipal tax: € 710.33 plus tax 

structures, facilities and works (3.25% of budget implementation, extension, 

amendment or modification of facilities) to Most of the writing of a technical project 

(1,300 €) and the certificate or report a positive EAC (Environmental Control Company) 

(€ 600). 

Total: Minimum of € 2,610.33 + 3.25% + Budget building permit. 

 

Regime for environmental authorization 

 

The system of environmental authorization is applicable to activities included in Annex I 

(Activities of major environmental impact) of the Act, the Comprehensive 

Environmental Management Intervention. Namely, chemical facilities, facilities for the 

processing of ferrous metals. 

For this procedure it requires the granting of authorization, is the responsibility of the 

Generalitat of Catalonia, which is processed at the district council or the OAC. The 

term resolution is 6 months. The cost includes the municipal tax: € 2,229.42 plus tax 

structures, facilities and works (3.25% of budget implementation, extension, 

amendment or modification of facilities) plus Writing technical project (approximately € 
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1,800) plus the certificate or report a positive CSA (600 €) including a Total: Minimum 

of 3.25% € 4,505.00 over budget over the building permit if required. 

 

Start of the Activity 

 

Census declaration high-tax-start 

The Declaration census-tax-high start-procedures in the Tax Office's tax address of the 

company. This must be done before the start of the activity. 

It will be necessary to process the model 036 (high census). 

This step has no cost because it can be processed through the Treasury  website. 

 

Social Security Treasury 

 

It consists of the registration system of Social Security at the request of the employer. 

Assigned the code "contribution account" for their identification numbers. The process 

will take place at the Treasury or territorial agency of Social Security. 

You have 30 days from the high tax complete this process. 

Must submit a simple copy and authentic copy of the deed registered or pending 

registration (if registration is pending, must also submit the proof that we have in the 

Commercial Register), photocopy of ID or signing manager attorney and a copy of 

Form 036. 

This procedure doesn’t has any cost. 

 

Books Legalization 

All companies holding workers employed are required to have at the workplace a 

Guestbook available to the officials of the National Labour Inspectors. 

This procedure is performed immediately. 

 

Other procedures 

Although not conditioned to the opening of the company are the procedures relating to 

recruitment, these are the following: 

1. Affiliate or workers to Social Security 

2. Senior workers in Social Security 

3. Legality of employment contracts 
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In addition to the generic procedures for any company, there are a number of 

procedures that are specific to the type of activity to be developed: 

 

Table 3. Other procedures performed according to the type of business 

TYPE OF ACTIVITY STEP AGENCY 

Bars, coffees, restaurants and hotels Opening 
Permit 

Directorate General of 
Tourism of the Autonomous 
Communities 

Travel Agencies Request title 
license 

Directorate General of 
Tourism of the Autonomous 
Communities 

Real estate investment companies Authorisation 
of 
establishment 

Directorate General of 
Treasury and Financial Policy 

Industrial, repair, storage of toxic or 
hazardous manufacturing companies of any 
product. 

Industrial 
Registry 

Directorate General of 
Industry, Mines and Energy 
of the CCAA 

Trademarks, patents, trademarks, industrial 
designs, signs of establishments 

Registration of 
Industrial 
Property 

Spanish Patent and 
Trademark Office 

Security companies Register Secretary of State for 
Security 

Construction activities, facilities and / or 
repairs electrical, gas, heating appliances and 
pressure 

Documentation 
of rating 
business 

Directorate General of 
Industry, Mines and Energy 
of the CCAA 

Gaming equipment companies Register National Commission of 
Game 

Individuals engaged in electrical installations, 
gas appliances and air conditioning pressure 

License or 
certificate 

Directorate General of 
Industry, Mines and Energy 
of the CCAA 

Font: Ministeri de Indústria, Energia y Turisme – Crea tu empresa (www.creatuempresa.org/es-
ES/PasoApaso/Paginas/ProcesoConstitucion.aspx)  
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2.3 Analysis procedure for activity groups according to the National 

Classification of Economic Activities (NACE). 

 

In the previous section we have analyzed what the administrative procedure to be 

followed is in order to create a company: what procedures have been described or 

what are managed, what documents must be presented and what information is 

obtained, what is the cost of each of them and the time needed to complete it. 

 

We have decided to group the procedures into three blocks. The blocks were created 

in response to a grouping by type of procedure and the time given a temporary order. 

During the investigation and processing of the information contained in the previous 

section, we found that the procedures listed are the same in any business, regardless 

of their size or the services offered. However, there are some others totally different, 

even being selective, which means that depending on the type of company that we are 

talking about one or the other should be applied. So this is the point which is discussed 

in this section related to the type of business, industry, services offered or the type of 

documentation required. 

 

NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) 

is a European industry standard classification system similar in function to Standard 

Industry Classification (SIC) and North American Industry Classification System 

(NAICS) for classifying business activities. 

 

a) Primary sector and extractive 

 

The primary sector consists of economic activities related to the collection and 

processing of natural resources in unprocessed primary products. These products are 

used as raw material in manufacturing or industrial production. 

The main primary industries are agriculture, livestock and fishing, and forestry, 

beekeeping, aquaculture and hunting. 

We also wanted to include mining and quarrying, as in many books included within this 

sector, its characteristic is similar to that defined above. The extractive industry is 

engaged in the exploitation of natural resources used as raw material non-renewable 

resources such as minerals and oil. In many cases, the primary sector could be 
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included, but others treat it separately because it belongs to the industrial sector as it 

relates to energy production. In our case, we decided to include them because their 

common denominator is the exploitation of the resources used as raw materials and 

further processing. 

 

Mining is often seen in the primary sector in developing countries. Spain, although it 

has traditionally been a country with a great economy since the mid-twentieth century 

with the development of industry and services, lost economic importance and today the 

three sectors represent the lowest percentage, with an occupation of only 4% of the 

population. In relation to the European level, Spain is at a midpoint between the 

maximum of 14.7% and Romania, which has 1, 4% in the UK. If you look at the 

contribution of agriculture to GDP in history it also denotes that it has decreased from 

42% after 50 years in this sector was the largest generator of wealth in the country, 

including 3% from year 2000. 

 

Looking at the summary table, we can see that the second section explains how the 

execution of the installation makes the difference. 

It has been included in the primary sector of the extractive industry sections A and B 

divisions from 1 to 8 with respect to Appendix 2 of this study. 

 

Sections A and B are the economic activities in the same sector to support that 

everyone should follow the same procedures. We refer to the proceedings of the 

second block. This can happen because there are important divisions, groups and 

classes that make up this category. 

 

Differences are determined by the classification provisions OMAIA its annexes, which 

are set in such activities and will be subject to proceedings. 

 

In the case of mining there is no problem, because in our opinion, the exact definition 

of the activity that takes place in the primary sector provides that only from the 

resource of land that is refined, or transformed, so we can ensure we are in Annex I 

which puts us in the Environmental Authorization System. 
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In the case of agriculture, livestock and fisheries, they are involved in Annex I as this 

serves the turnover and also includes farms in Annex I to the number of places for 

animals that contain the operation. 

 

The figures are, for example, 40,000 places for poultry, it is considered that the number 

of laying hens or its equivalent for other bird species, 2,000 places for pigs (over 30 kg), 

2,500 places for pigs (over 20 kg), 750 places for sows, 530 places closed cycle sows, 

600 places, fattening of cattle, more than 300 locations in the milk of cattle, more than 

2,000 sheep and goats parking. 

We must see if these figures are typical or exceptions that allow us to determine 

whether the livestock and agriculture are covered by the authorization scheme with the 

highest percentage of Environmental or Environmental License and Communication 

System. To verify this information we rely on the statistical work from Idescat dating 

from 2009. 

 

Table 5: Number of farms and heads by class 

 HOLDINGS HEADCOUNT (in 

thousands) 

Farms with livestock 13,473 - 

Bovine 4523 544.14 

Sheep 2085 600.08 

Goats 1416 71.75 

Pigs 4983 6742.64 

Horses 1762 19.35 

Birds 3871 43890.56 

Rabbit mothers 1748 335.05 

Source: Statistical Institute of Catalonia (www.idescat.cat/dequavi/?TC=444&V0=11&V1=10) 

 

In this table we can see the number of farms and the cattle count that contains each 

farm, if we obtain the ratio between the average of the heads in each operation and the 

results, we see that we are below the requirements of the Environmental Authorization 

Scheme, which indicates that this process, although in some cases should not be 

performed as usual, is the most common in the Environmental License along with the 
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Certificate of Compatibility Planning. The mean also discard the communication 

scheme since the limits are set very low and can be considered almost nonexistent. 

 

 

b) Manufacturing 

 

Manufacturing is located in the secondary sector, shared with construction, but given 

its importance in our country it is considered in a separate paragraph. 

The energy industry represented 16.9% of Spanish GDP in 2011, although this 

percentage has decreased considerably since 1970 when it reached about 34%. 

The secondary sector includes all activities involved in transforming raw materials and 

workmanship. These activities are carried out by the industry with the supply of labor 

and capital. 

 

Looking at the summary table presented above (Table 5), we can see that the second 

section explains how the implementation of the installation makes all the difference. 

 

Sections C, D and E divisions of 10 to 39 have been included in manufacturing. 

 

Unlike what we found in the previous classification, in which we faced some divisions, 

groups and classes are very homogeneous with respect to the procedures of the 

second block. But now we have groups and classes that will be distributed in three 

areas of application of the regulation because its volume is responsible for locating 

them. 

 

In Annex I, as a response to environmental authorization system, most of the 

classification will be placed, basically sea combustion cases at large facilities (50 MW), 

which are directly related to the distribution of energy. The oil and gas refineries, 

gasification and liquefaction of coal, raw materials have been considered in the 

extraction section and pool in this process and should be treated, also taking center 

stage in this treatment of metals, provided that speak for above 20 tons per hour. 

The chemical industry, section C, is also likely to require authorization normal ambient, 

although it depends on the products that work in each of them. Also governed by the 

food industries of great importance, such as slaughterhouses where they are treated 

every day for at least 20 tons. The facilities for waste management must also satisfy 
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the same system. 

 

We could say that companies that are regulated by this law are very large companies 

that operate only domestically, but also export its products. Today, the same economic 

situation in the country, are probably few companies have applied for such license, by 

the need to start with a high initial capital. 

 

In the environmental license regime also attach some manufacturing industries, to 

varying degrees, although we find the following sections will be smaller, to put it 

another way, the factory is to be regulated by this scheme could be considered as 

SMEs are companies that may have few employees, low turnover, but dealing with 

certain materials and facilities required for machinery and specific need this license. 

Finally, although it may at first seem surprising, in manufacturing companies that will 

be enough communication. Will, for example, for the manufacture of tubes and profiles, 

treatment of gemstones and jewelry, welding, weaving and spinning workshops fibers, 

leather and footwear or carpentry. 

 

c) Construction 

 

The construction industry has traditionally been one of the engines of the economy of 

our country but the reality is that the construction sector has slashed its volume of 

business leaving thousands without jobs. 

In just the past two years, Spain was immersed in a delicate situation where the 

business of construction industry has decreased from 111,652 in 2009 to 96,623 in 

2011, according Idescat, this represents a reduction of 13.46%. 

 

Table 6: Evolution of the number of companies in Catalonia 

 VALUE % CHANGE 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Total 687,753 678,660 672,149 -0.4 -1.3 -1.0 

Industry 52,728 49,046 47,050 -1.6 -7.0 -4.1 

Construction 111,652 102,601 96,623 -9.2 -8.1 -5.8 

Services 523,373 527,013 528,476 -1.8 0.7 0.3 

No employees 362,889 367,800 373,045 3.2 1.4 1.4 

1-9 280,364 270,890 259,579 3.2 1.4 1.4 
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10-49 38,180 33,981 33,484 -5.9 -11.0 -1.5 

50-199 5314 5032 5070 -6.6 -5.3 0.8 

200 or more 1006 957 971 -10.3 -4.9 1.5 

Source: Statistical Institute of Catalonia (www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=6004) 

 

As for the details of the disappearance of firms depending on the number of workers 

who have just seen that the bus that has been affected is greater, individual 

entrepreneurs are the ones who have registered growth. Among others, the most 

affected by the situation are the large companies of 200 or more employees. These 

data make clear that the principle was introduced to this project, the micro is not only a 

higher level of survival but is increasing. 

 

This finding is important to analyze what kind of license is required to keep the field of 

construction company. The activities of companies in the construction sector according 

to national classification of economic activities are included in Section F. 

These activities are affected by Annex III of the OMAIA to establish the regulatory 

regime of the communication to the Annex II speaks of "industrial minerals and 

construction", but to evaluate the concept of the construction company that either 

goods or civil, is not enough to be with us this information and, therefore, expect us all 

activities. It was found that the handling of layers of iron, welding and application were 

asphalted roads with rubber handled, stored and managed in waste. The latter 

activities are called, are included in any construction process and are included in 

Annex II of the OMAIA on the subject to environmental licensing regime. For this 

reason we consider that the activities of construction is governed generally by the 

environmental permit system. 

 

d) Retail 

 

According to the indicators of business climate of Catalonia presented by Idescat, the 

retail sector along with business services are those that are being less affected by the 

poor economic situation of the country. This is based on data for billing and business 

performance is presented in the following table: 
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Table 7: March of business in 2011 

 EVOLUTION OVER PREVIOUS 

YEAR 

The business  

Industry -36.7 

Construction -41.8 

Commerce -31.0 

Hotel sector -60.4 

Business Services -26.7 

BILLING  

Industry -32.0 

Construction -40.5 

Commerce -28.9 

Hotel sector -70.1 

Business Services -27.9 

Source: Statistical Institute of Catalonia (www.idescat.cat/pub/?id=clem&n=5.1.1) 

 

Can see the difference between the retail and, for example, the construction sector, 

already discussed in the previous point which is higher than 10%. 

 

This sector includes the following activities of the national classification of enterprises 

in Section G. 

 

The commercial sector includes companies ranging from small local or district level, to 

the supermarkets. This is the feature that makes the difference between the 

communication system or the system of environmental licensing. 

 

In accordance with Annexes OMAIA included in Annex III of that number, is governed 

by the communication system, the simplest, but there are specific cases that are 

regulated by the environmental permit system, these cases are related to the sale fuel, 

we must take account of exceptional cases such as the sale of fuel at the pump and 

ran most of the environmental license required special permits for the storage of 

hazardous materials). The area is also a factor since we are talking about areas above 

400m2 to be regulated by the Environmental License, which is below the surface, 
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either generally small companies that we talked about earlier in this section below this 

limit. 

 

e) Offices and financial services 

 

Activities grouped into "offices and financial services" are included in the tertiary sector, 

the service sector. As noted in the previous section is a sector that looks to a lesser 

extent, reduced its turnover 

The activities of the offices offer a product that is often not tangible. 

Included in this group of sections J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, NACE classification 

identified in Annex 2. 

At first, we thought that the title of the offices and activities of the financial sector could 

include only administrative, but in this case, we have also included some activities 

which are perhaps a little further but they share something in common that is very 

important that the principal value of each of the companies in this group is human 

capital, and therefore all we can offer. 

 

Most start-ups that are within this group should take into account the communication 

scheme, regulated by Annex III.2 and III.3 of OMAIA. This is very clear and justifiable, 

simply because, in any business where human capital is the main and auxiliary 

machinery and facilities to pass a background is not necessary to process large license. 

 

Therefore agree with us in Annex III may be open houses for the elderly, diagnostic 

centres, radiology, veterinary services, schools, entertainment, etc.. We have some 

exceptions, for example, while health services are included in the communication 

system, if you want to install in the analysis and research with an area greater than 

75m2 must apply for an environmental license, is in the same situation when the health 

centres with over 100 beds, or primary care to more than 750 m2. Within this sector not 

find any activity that has to be subject to environmental authorization regime. 

 

f) Consumption 

 

Hospitality industry and consumption of food and beverage sector is a very important 

on our country. The coastal area of Spain is a tourist attraction that has the ability to 

generate large profits, those profits are added to the number of jobs created each year 
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throughout the sector. 

Within the section of the hotel are the only group that the NACE. The processing of the 

opening of hotels, shops and restaurants will move between the Board of License and 

Certificate of Environmental Compatibility and Urban Regime communication. 

 

Basically, the area of the facility will be the determining factor between a regulation or 

the other, in the case of plants of more than 400 hotel rooms, campsites and more than 

1,500 people camped out in Appendix II that require an environmental permit, or levels 

below these areas will be restored only in Annex I, the communication system. 

 

In this group there are no special regulations, contained in Annex IV, which indicates 

that the following activities, pubs, nightclubs, dance halls, restaurants, music, 

nightclubs with live performances, youth clubs, local bar and music background, local 

performances and offering erotic entertainment, activities and sports facilities with a 

capacity exceeding 150 persons or an area of 500 m2, must apply for an 

environmental license. 
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2.4. The “single window” 

 

As can be seen in the previous steps,  The process of formalization the establishment 

of a company requires procedures to various agencies, this variety makes a negative 

impact on agility and comfort to the procedures. For dealing this issue, on 2011 the 

Government of Catalonia approved a plan to implement the single window within this 

plan is to incorporate 90% of procedures performed through different channels and 

achieve also be solved immediately. 

 

The Catalan government hopes to prevent business enterprises save up to 160 million 

in annual costs of creation and legalization of removing up to 20% of the simplification 

of administrative procedures and the remaining 60% of procedures. So far the OGE in 

Catalonia (Office of Business Administration), which were administered these 

procedures, also will manage, but optimized. 

 

According to the Generalitat of Catalonia, there are nearly 600 steps which companies 

can take, depending on whether the activities it wish to do: about 470 (78%) are the 

responsibility of the Central Government, 100 (16% ) are the responsibility of the 

Central Government, and twenty (4%) are the responsibility of the municipal 

administration. The purpose of the FUE will incorporate all these procedures and 

therefore provide a complete service. 

 

In May 2012, after its launch in late 2011, more than 6 months after fsINGLE Window 

started to work, administration has eliminated 42 administrative procedures and 69 had 

been revised and further improved. Companies can perform anywhere in the network 

of 22 offices of Management (OGE) 184 of 600 operations of the various 

administrations in Catalonia. 
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2.5. Conclusions of the checkout process in Catalonia 

 

After points 2.2.3 and 2.2.4 where we discussed the procedures that apply regardless 

of the type of company and adapted depending on it. Then present a summary table 

showing how the first and third block is homogeneous, but is in the second block where 

the difference lies according to their sector. 

 

Table 7 presents the summary of major sectors, each of which comprises several 

groups of economic activity drawn from the National Classification of Economic 

Activities. The table offers an overview of the procedures to be performed, block 2, the 

start up of the company is what marks the differentiating factor among other activities, 

The table has been given a procedure or another as we have argued in the previous 

section in order to make a generalization for each sector.  
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La taula presenta a la primera columna els tràmits necessaris per a la constitució d’una 

empresa. A la segona columna el temps necessari per al tràmit i la seva resolució, a la 

tercera columna s’ha inclòs un consideració de si alhora que s’està gestionant aquell 

tràmit es pot fer el següent, aquesta consideració és molt important ja que ens 

identifica possibles solapaments i per tant reducció de termini. La següent columna fa 

referència al cost aproximat de la tramitació  i les següents columnes responen a les 

agrupacions que hem fet de les activitats.  

 

D’entre les files de la taula, 14 són tràmits imprescindibles que a l’obertura d’un 

negoci, els tràmits d el’1 al 8 conforme el bloc per a la constitució de la forma jurídica 

de l’empresa, i cal que es realitzin tots a excepció de la inscripció a Registres 

Particulars, que és opcional o pot fer-se amb l’empresa ja en funcionament. El tràmits 

del 15 al 18, fan referència a la posada en marxa de l’empresa, es tramiten amb 

l’Ajuntament i se’n tramita un o altre segons la tipologia de l’empresa, l’activitat que 

desenvolupi, etc. D’entre tots 3 se n’aplicarà només un (segons la regulació de 

l’esmentada OMAIA). En aquest bloc, hi ha el tret diferencial entre unes empreses o 

unes altres, ja que segons el que ens regeixi el termini s’ampliarà o reduirà i el mateix 

passarà amb el cost. Nosaltres hem justificat una estimació sobre quin règim regirà en 

la habitualment cada un dels grups d’activitats que hem creat. Dins d’aquest bloc 

també s’hi inclou la llicència d’obres, que tot i que no constitueix un tràmit obligatori la 

mencionem ja que tret del cas del Règim de Comunicació en els altres dos s’haurà 

d’aplicar.  Finalment el tercer i últim bloc, consisteix en l’inici de l’activitat, en aquest hi 

haurà 3 tràmits obligatoris el 9, 10 i 11 i després tindrem 3 tràmits més per a la 

contractació de personal.  

 

Aquest total de tràmits, tenint en compte els solapaments que proposem donaria un 

còmput total de 45 dies hàbils per a la constitució xifra a la que caldria sumar-li 90 o 

180 dies en cas que fos necessària una llicència ambiental. 
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3. LITERATURA I HIPÒTESI DE TREBALL 

 

Al voltant del tema del que volem estudiar ja s’han publicat alguns articles, per 

exemple Djnakov et al. (2002) estudia les dades de posada en marxa de les 

empreses, parla del nombre de procediments i el cost oficial d’aquests en 85 països 

diferents, diu que la regulació d’entrada d’una empresa és excessivament pesada i 

cara, i que aquest fet desemboca en un augment de la creació d’empreses de forma 

no legal. 

 

Seguint en aquesta línia, Van Stel, Storey y Thurik (2007) indiquen que el alts costos, 

el llarg temps o el nombre de procediments no tenen cap tipus de relació amb la taxa 

de creació d’empreses naixents o joves; en el seu estudi examina la relació de 39 

entre la regulació i l’esperit empresarial, es reafirma en aquesta teoria, assenyalant 

l’única excepció que pot ser que el capital mínim necessari per a la creació d’una 

empresa si que inhibeixi l’esperit empresarial, per tant diu que no considera que la 

reducció dels tràmits sigui l’única solució ni la correcta per tal de fomentar l’esperit 

empresarial de manera que les polítiques que segueixen aquest camí haurien de ser 

revisades.  

 

Capelleras y Greene (2008) parla dels determinants de la velocitat per a la creació 

d’empreses, segons el seu estudi és un factor clau en el temps que triga una idea en 

convertir-se en empresa la planificació que es faci a l’entorn d’aquesta, això alhora es 

relaciona amb la seva expectativa d’èxit, ja que a menys planificació major fracàs. En 

relació al temps que es dedica a la planificació de l’empresa, ens demostra que 

aquells que tenen experiència laboral prèvia van més ràpid en el procés de creació 

però no milloren les seves expectatives d’èxit. Es planteja la relació que poden tenir 

els les persones amb un grau més elevat de d’educació formal i veu que aquest grau 

de formació, en alguns casos els pots allunyar de tenir una actitud emprenedora, o que 

tenen més probabilitats de ser temptats per empreses per treballar com a assalariats.  

 

Van Stel afirmava que el capital mínim necessari si que era un dels inhibidors per a la 

creació empresarial, en aquesta línia Hurst y Lusardi (2004) analitzen la relació entre 

la riquesa de les persones i el seu esperit empresarial. Ens diu que no hi ha cap tipus 

de relació lineal entre l’emprenedoria i la riquesa dels subjectes, i proposa que la 
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limitació per a la constitució d’una empresa la imposen el finançament, els impostos i 

els impediments legals.  Únicament s’estableix una mínima relació quan parlem de 

nivells de riquesa molt elevats, doncs quan parlem de grans fortunes es creen més 

empreses del sector de la indústria, un sector en el que per a la creació d’una empresa 

el capital és molt alt, i no només el capital monetari si no també l’humà.  Així doncs 

conclou, que els emprenedors emprendran igualment encara que per fer-ho hagin de 

concebre un deute.  

 

Finalment Audretsch, Grimm y Schuetze (2009) analitza la Agenda Lisboa. En ella 

l‘l·lustrà la necessitat per al foment de l’esperit empresarial alhora que aquest 

fomentaria el creixement econòmic. La Agenda Lisboa però, va fracassar, ja que 5 

anys després de la seva posada en marxa, el creixement empresarial d’Europa estava 

lluny de l’esperat i en canvi els EEUU havien seguit creixent i millorant. La raó del 

fracàs es va associar al fet que les eines amb que es treballava eren 

macroeconòmiques, és a dir que no eren eines properes a la societat, regionals o 

locals el qual hagués facilitat l’arribada als interessats.  

 

Tal com hem indicat a l’acabar la cerca realitzada sobre quins són els procediments, 

els costos i els terminis necessaris al nostre país per engegar una empresa, aquests 

són molt homogenis, i cada dia més senzills de tirar endavant gràcies a la creació 

d’eines com per exemple la finestreta única de la que hem parlat abans. Així doncs 

sembla ser, que aquests no tindrien perquè representar un obstacle perquè les 

persones que tenen esperit empresarial el tirin endavant. Alhora, Djnakov et al (2002) i 

Van Stel, Storey y Thurik (2007) ja fan consideracions al voltant d’aquesta idea, però 

altres com (4) incideixen en que sí. Així neix la nostra hipòtesi:  

 

H1: Existeix un relació negativa entre el nombre de tràmits administratius per la 

constitució legal d’un negoci i la taxa de creació d’empreses.  
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4. DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE 

 

4.1. Fonts d’informació 

 
Les dades utilitzades per dur a terme aquest estudi provenen de quatre fonts diferents, 

l’Institut d’Estadística de Catalunya IDESCAT (www.idescat.cat), l’Institut Nacional 

d’estadística INE (www.ine.es), el Banc Mundial (www.bancomundial.org) i el Global 

Entrepreneurship Monitor GEM (www.gemconsortium.org). 

 

L’Institut d’estadística de Catalunya és l’organisme especialitzat en estadística de la 

Generalitat de Catalunya, és un organisme autònom adscrit al Departament 

d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya L’IDESCAT produeix 

estadístiques oficials de caràcter econòmic, demogràfic i social. L’IDESCAT és 

l’organisme responsable de difondre els resultats estadístics oficials que es realitzen a 

Catalunya, publicant les dades a través de medis diversos com són la web, la 

biblioteca o consultes i sol·licituds enviades per particulars. Les dades que publica 

l’Idescat són elaborades pels serveis estadístics de diferents departaments de la 

Generalitat de Catalunya que el·laboren les estadístiques que els assigna el Pla 

Estadístic. Els ajuntaments, consells comarcals o diputacions també poden fer 

estadístiques oficials, ja que formen part del Sistema Estadístic de Catalunya, l’Idescat 

verifica tots el projectes estadístics i els homologa i publica si ho considera oportú.  

Les primeres dades que hem utilitzat han estat de l’Idescat, les dades extretes fan 

referència a fan referència a l’evolució del nombre d’empreses dels sectors de la 

indústria, construcció, i serveis des de l’any 2.000 i fins l’any 2.011, a nivell de l’Estat 

Espanyol i de Catalunya. Nosaltres ens centrarem especialment en el sector de la 

construcció, tot i que els altres sectors en aporten informació de la situació de forma 

més global. També hem utilitzat les dades referents al Producte Interior Brut, aquesta 

però era a preus corrents i l’hem adaptat a preus constant.  

 

L’Instituto Nacional de Estadística és un organisme autònom de caràcter administratiu, 

adscrit al Ministeri d’Economia y Competitivitat. L’Instituto Nacional de Estadística te 

atorgat per llei un paper destacat en l’activitat estadística pública ja que li encomana la 

realització de les operacions estadístiques de gran envergadura (censos, comptes 

nacionals, indicadors econòmics i socials, etc.  
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Les pròpies dades que hem extret de l’Idescat que fan referència a Espanya han estat 

calculades segons la informació publicada per l’INE, a més a més hem utilitzat la 

informació de l’Instituto Nacional de Estadística per a convertir les dades de PIB 

corrent obtingudes de l’Idescat en PIB constant. També hi hem localitzat les dades de 

població d’Espanya i de Catalunya.  

 

El Global Entrepreneurship Monitor és un estudi que es realitza a nivell internacional 

que analitza la relació entre l’activitat emprenedora i el creixement econòmic. És va 

iniciar l’any 1998 com una iniciativa conjunta de Babson College i la London Business 

School i un grup de destacats especialistes de la temàtica emprenedora de diferents 

països.  Actualment més de 40 països han participat a la iniciativa de recerca, fet que 

el converteix en una referència mundial per a la investigació sobre l’esperit empresarial 

i una font d’informació molt valuosa. D’aquesta font hem extret les dades que fan 

referència a la intenció emprenedora als diferents països que hem estudiat.  

 

El Banc Mundial és una associació singular que té el propòsit de combatre la pobresa i 

recolzar el desenvolupament. Està format per dues institucions propietat de 188 països 

membres: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF). El Banc mundial assessora països en 

desenvolupament, i dins de les seves prioritats trobem la del desenvolupament obert 

que inclou una gamma cada cop més amplia d’eines, investigacions i coneixements 

gratuïts i de lliure accés. Aquestes dades de lliure accés permeten accedir a indicadors 

complerts al voltant del desenvolupament en diferents països.  

 

La informació que utilitzem provinent del Banc Mundial ens aporta dades estadístiques 

al voltant de la creació d’empreses en 215 països de diferents parts del món. Així 

doncs les dades que s’hi reflecteixen ens indiquen primerament el nombre de tràmits 

necessaris per a la creació d’una empresa i els dies que es triga en la resolució 

d’aquests; aquí podem veure dades tant dispars com els 2 dies i un tràmit d’Austràlia i 

els 119 dies i 13 tràmits de Brasil. A més d’aquestes dades, tenim informació 

característica de la població dels països analitzats, la taxa d’atur de cada un d’ells, el 

percentatge de població amb formació universitària, el PIB per càpita i la Taxa 

d’Esperit Emprenedor en funció del sexe dels emprenedors.  

 

En aquest treball s’ha analitzat el procediment a seguir per a la constitució legal d’una 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,contentMDK:21560206~menuPK:3046081~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html
http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
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empresa, definint els processos necessaris, el temps per a la resolució i el cost 

d’aquests. El nostre resultat ens ha estat de 47 a 49 dies de mitjana, tenint en compte 

que aquesta xifra variarà substancialment en funció de l’activitat que desenvolupi la 

nova empresa. Segons les dades del Banc Mundial el termini per a la constitució legal 

d’una empresa a l’Estat Espanyol és de 47 dies i 10 tràmits. Una dada curiosa és que 

fa tan sols 8 anys, l’any  2004 el termini era de 114 dies per a la tramitació de 10 

tràmits també, això ens indica que el sistema ha agilitzat els processos de forma 

notòria.  

 

De les dades que ens han proporcionat les quatre fons consultades, amb l’anàlisi de 

les dues primeres, INE i IDESCAT podem descriure la situació general. 

 

Figura 3. Evolució del nombre d’empreses a Catalunya 

 

Font: Idescat (www.idescat.cat)  
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Figura 4. Evolució del nombre d’empreses a Espanya 

 

Font: Idescat (www.idescat.cat) 

 

Les figures 3 i 4 presenten l’evolució del nombre d’empreses en un període que va des 

de l’any 2000 fins al 2011. S’hi inclouen totes les empreses, independentment de quin 

sigui el seu sector d’activitat. Podem veure que tan a Catalunya com a Espanya la 

tendència és la mateixa, hi ha un augment progressiu fins a l’any 2008 amb un pics de 

635.445 a  Catalunya i 3.422.239 a Espanya, i a partit d’aquest any comença el 

descens fins a arribar al nivell de la primera meitat del 2006 (611.7151 a Catalunya i 

3.250.576 a Espanya) en ambdós gràfics. A Catalunya l’evolució és una mica més 

suau tan en el creixement com en el decreixement.  
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Figura 5. Evolució del nombre d’empreses de la construcció a Catalunya 

 

Font: Idescat (www.idescat.cat) 

 

Figura 6. Evolució del nombre d’empreses de la construcció a Espanya 

 

Font: Idescat (www.idescat.cat) 

 

Les figures 5 i 6 presenten l’evolució del nombre d’empreses des de l’any 2000 fins al 

2011 dedicades al sector de la construcció. Podem veure que tan a Catalunya com a 

Espanya la tendència és molt similar a la de les figures anteriors (referides a totes les 

activitats empresarials) hi ha un augment progressiu fins a l’any 2007, i del 2007 al 

2008 es produeix un creixement sobtat, en un any es passa dels 90.857 a 118.002 a 

Catalunya i del 488.408 a 622.096 a Espanya, a partir de l’any 2008 els negocis 
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deixen de créixer i comencen a desaparèixer empreses situant-se la xifra total molt a 

prop de la del 2006, 5 anys abans.  

 

Figura 7. Nombre d’empreses naixents a Catalunya i Espanya 

 

Font: Idescat (www.idescat.cat) 

 

 

La figura 7 ens mostra les empreses que han nascut en el període del 2000 al 2011. 

En el cas de Catalunya cada any han anat naixent noves empreses, però en el gràfic 

s’observa un oscil·lació ja que aquest creixement no ha estat constant, un any n’han 

nascut 10.000 i al següent el doble i al següent altre cop 10.000, això no vol dir que 

hagin desaparegut, simplement que el creixement no ha estat constant, ja que en valor 

absolut les empreses han crescut. L’any on s’ha registrat un creixement més gran ha 

estat entre el 2007 i el 2008 amb 34.662, l’any 2009 però les coses han canviat i han 

desaparegut 6.083 empreses, tendència que s’està allargant fins a l’actualitat. La 

situació a Espanya és molt similar, tot i que l’oscil·lació de creixement no és tant gran, 

ja que ha mantingut més constància. Entre l’any 2007 i el 2008  ha estat quan també 

s’ha registrat un creixement més gran  amb 162.264 empreses, i el 2009 n’han 

començat a desaparèixer.  Pel que fa a les diferències entre Catalunya i Espanya 

destaquem que la caiguda de Catalunya no ha estat tan profunda com la d’Espanya.  
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Figura 8. Nombre d’empreses de la construcció naixents a Catalunya i Espanya 

 

Font: Idescat (www.idescat.cat) 

 

La figura 8 ens mostra les empreses de la construcció que han nascut en el període 

del 2000 al 2011 a Catalunya i a Espanya. En ambdós casos han nascut empreses 

fins a l’any 2008, tot i que com passava en el gràfic anterior s’observa una oscil·lació ja 

que el creixement no ha estat constant, tot i així l’oscil·lació en el cas de la construcció 

és menys exagerat que en el cas genèric que veiem a la figura anterior. L’any on s’ha 

registrat un creixement més gran ha estat entre el 2007 i el 2008 amb 27.145 a 

Catalunya i 133.688 a Espanya, xifra molt important si la relacionem amb la figura 

anterior, ja que a Catalunya de les 34.662 empreses que es creaven les de la 

construcció representen un 72%, a Espanya de les 162.264 representen un 82%. El 

2009 ha estat també l’any en que n’han començat a desaparèixer empreses.  
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Figura 9. Evolució del PIB per càpita a Catalunya i Espanya 

 

Font: Idescat (www.idescat.cat) 

 

La figura 9 presenta l’evolució del PIB per càpita den el període que estem estudiant, 

de l’any 2001 al 2011. La forma de la corba que es genera és molt similar a la que 

presenten les figures anteriors referents a la creació empresarial. La tendència és 

ascendent fins als anys 2008-2009 quan s’estabilitza, i comença a baixar arribant a 

nivells dels anys 2004, 2005 i 2006.  

 

Entre les dades obtingudes del Banc Mundial i del GEM hem fet una selecció dels 

països amb els que treballarem per verificar la hipòtesi que hem proposat. S’han 

descartat països en el que faltaven algunes dades rellevants, o que eren poc 

interessants de cara a l’estudi. També s’ha decidit acotar la mostra al període 2005-

2010 . 

 

Els països que estudiarem són els següents: Argentina, Bolivia, Brasil, Xile, Colombià, 

Equador, Jamaica, Mèxic, Perú, Estats Units ,Uruguai, Bèlgica, Bosnià Hercegovina, 

Croàcia, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Islàndia, Irlanda, 

Israel, Itàlia, Lituània, Holanda, Noruega, Romania, Rússia, Espanya, Suècia, 

Eslovènia Suècia, Regne Unit, Japó i Corea del Sud. 
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4.2. Definició de variables 

 

Les dades que hem obtingut i seleccionat de les fonts citades anteriorment les 

utilitzarem, en primer lloc, per constituir un context de la situació actual amb aquelles, i 

així començar analitzant si aquest context, condiciona a la creació d’empreses. A 

continuació ens centrarem en les dades més específiques, aquelles que ens aporten 

més informació i que ens permetran concretar quins dels factors constitueixen un filtre 

per al naixement de les empreses. 

 

En la primera part del descriptiu les variables que es presenten fan referència al 

nombre d’empreses existents segons el seu sector d’activitat. Aquestes xifres ens 

permeten veure el creixement de cada un dels sectors. Si no es diferenciem entre 

sectors d’activitat apreciem el creixement del nombre d’empreses des de l’any 2000 

fins a l’any 2088 on s’assoleix el punt més àlgid, i a partir del qual comença a disminuir. 

Les coses canvien però, quan ens fixem en el sector de la construcció (activitats 

incloses en la divisió F, grups 41, 42 i 43 de la Classificació del CNAE) en aquest el 

creixement fins a l’any 2008 és molt gran, d’aquest any al 2011 el descens també és 

molt més gran que en el total. El sector serveis però no compleix amb tendència, 

aquest sector arriba al punt més alt l’any 2007 i en el transcurs d’aquest disminueix, 

però l’any 2008 torna a créixer, i encara que creix poc, amb dades de l’any 2011 

encara no s’ha aturat.  

 

Per als mateixos anys disposem de dades del nombre d’assalariats de les empreses. 

Es divideixen en unipersonals, micro, petites, mitjanes i grans empreses. Pel que 

respecta a aquestes, les empreses unipersonals i les microempreses experimenten un 

creixement important, les grans empreses també creixen però amb una variació més 

petita i les mitjanes es redueixen. Una altra variable és la naturalesa jurídica de 

l’empresa, d’aquesta s’aprecia que les Societats Anònimes s’han reduït de forma 

impactant i que en contrapartida les Societats Limitades han crescut molt. Aquestes 

apreciacions són referents a Catalunya, si ens fixem en les dades de l’Estat Espanyol 

la tendència és la mateixa, però es posa de manifest una dada rellevant, i és que 

s’aprecia que el creixement empresarial d’Espanya és inferior al de Catalunya. Tot i 

que aquesta dada és significativa no és sorprenent, doncs Catalunya, ha estat 

tradicionalment una Comunitat amb un teixit empresarial molt important.  
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Entre les variables de context hem inclòs també dades referents al Producte Interior 

Brut a preus constants. Igual com en el punt anterior es disposa de dades globals i 

dades segons el sector de l’activitat. S’aprecia que el PIB a Catalunya des de l’any 

2000 al 2011, en valor absolut ha crescut, però l’any 2009 va començar a decréixer i 

encara que l’any 2010 va tornar a créixer no va arribar al nivell de l’any 2008. En el 

sector de la construcció les dades són diferents, doncs el creixement de l’any 2000 al 

2008 és molt més gran, creix de forma desmesurada, i un cop comença a reduir-se el 

2009 se segueix reduint l’any 2010.  A nivell espanyol la tendència és la mateixa.  

 

En el segon grup de variables, hi trobem dades que fan referència a característiques 

concretes del procediment de constitució legal d’una empresa. Per 215 països, es 

disposa de les següents variables per als 10 anys del 2000 al 20120.  

 

La primera variable fa referència als dies necessaris per a la constitució jurídica d’una 

empresa i la seva obertura, en aquesta  trobem diferències tant grans que van des 

dels 2 dies d’Austràlia fins als 118 de Brasil. A més a més, s’aprecia com en el mateix 

país a mesura que han passat els anys el nombre de dies necessaris s’ha anat reduint, 

per exemple països com Angola han reduït el termini a la meitat.   

 

El nombre de procediments a realitzar, inclourà els tràmits per a tots el permisos, 

inscripcions, verificacions i notificacions. Aquesta dada ens indica tota la documentació 

diferent a presentar, corresponent a diferents organismes. En l’estudi que hem 

realitzar per Catalunya, hem trobat 11 procediments necessaris, els quals s’han de 

tramitar de forma progressiva.  

 

Una mitjana ens indica el promig de dies necessaris per a la resolució de cada tràmit. 

Aquesta mitjana reflecteix d’alguna manera, l’eficiència del sistema de cada un dels 

països, doncs permetran apreciar si el dies necessaris per a la constitució de 

l’empresa són molt perquè hi ha molts procediments o bé perquè les resolucions que 

han d’emetre diversos organismes de cada país són àgils o bé es dilaten en el temps 

de forma excessiva.  

 

Un valor percentual relaciona el cost econòmic de l’obertura amb el PIB per càpita del 

país de referència.  
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La TEA (Taxa d’Activitat Emprenedora), és una dada molt representativa. Aquesta 

dada és molt utilitzada per comparar països entre si ells,  ens permetrà veure si 

s’estableix algun tipus de relació entre els filtres i la TEA.  A més a més es disposa de 

la TEA diferenciada per sexes, i per edat del procés emprenedor (menys de sis mesos 

o menys de 42), això contribueix a la definició del perfil de l’emprenedor a cada país.  

 

A continuació es presenta la Taula 8, en ella es reflecteix l’evolució de l’activitat 

emprenedora, mitjançant la TEA, a nivell global des de l’any 2005 fins al 2010 

S’aprecia que l’activitat emprenedora també segueix un camí ascendent fins a l’any 

2008, d’acord amb el que es presentava en les figures anteriors que deien que les 

empreses, ja siguin totes o tan sols les de la construcció experimenten un creixement 

important. A partir de l’any 2008 la taxa d’activitat emprenedora disminueix. El tret 

diferencial però, rau en que el percentatge de creixement i decreixement de les 

empreses era molt més alt del que passa amb la TEA, ja que aquí ni creix ni decreix a 

la mateixa velocitat. A més a més en aquesta taula s’aporten dues noves variables, 

que contribueixen a la definició de la TEA. La Taxa d’Activitat Emprenedora per 

Necessitat i la Taxa d’Activitat Emprenedora per percepció d’Oportunitat de Negoci. 

Totes dues segueixen la mateix tendència que la TEA, sempre la més alta és la és la 

que fa referència a l’oportunitat, però si mirem el calor absolut del seu creixement en 

els cinc anys que hem estudiat veiem que la velocitat de creixement de la Taxa 

d’Activitat Emprenedora per Necessitat duplica la de la Taxa d’Activitat Emprenedora 

per percepció d’Oportunitat de Negoci. 

 
Taula 8: Activitat Emprenedora (2005-2010) 

 
TAXA D’ACTIVITAT 
EMPRENEDORA 

TAXA D’ACTIVITAT 
EMPRENEDORA PER 

NECESSITAT 

TAXA D’ACTIVITAT 
EMPRENEDORA PER 

PERCEPCIÓ 
D’OPORTUNITAT DE 

NEGOCI 

 PROMIG 
DESV. 
STD. 

OBS. PROMIG 
DESV. 
STD. 

OBS. PROMIG 
DESV. 
STD. 

OBS. 

2005 0,0800 0,0677 28 0,0176 0,0211 28 0,0429 0,0372 28 

2006 0,0867 0,0734 31 0,0212 0,0253 31 0,0458 0,0377 31 

2007 0,0884 0,0602 35 0,0226 0,0256 35 0,0433 0,0265 35 

2008 0,0968 0,0640 36 0,0250 0,0260 36 0,0481 0,0283 36 

2009 0,0944 0,0655 36 0,0246 0,0230 36 0,0458 0,0307 36 

2010 0,0940 0,0761 36 0,0238 0,0207 36 0,0466 0,0403 36 

Total 0,0905 0,0673 202 0,0227 0,0236 202 0,0455 0,0333 202 

Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM: www.gemconsortium.org) 
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A la figura 10 es mostra l’evolució creixent que segueix la TEA a nivell mundial, es pot 

veure el lleuger pic de l’any 2008 (0,968) i el descens, també lleuger que emprèn a 

partir d’aquell any.  

 

 
Figura 10: Activitat Emprenedora (2005-2010) 
 

 
Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM: www.gemconsortium.org) 

 
 
 
Després de veure l’evolució en el temps de la TEA a nivell global , veurem que passa 

amb la taxa emprenedora en els països que hem seleccionat. A la taula 9 es recullen 

els 36 països, i la taxa d’activitat emprenedora per a cada un d’ells.  Podem veure que 

la taxa emprenedora mitja per a l’any 2010 és de 9,40%, per sota d’aquesta se situen 

molts dels països desenvolupats d’Europa i els Estat Units com Bèlgica, Bòsnia, Japó, 

Corea,  Estats Units o el Regne Unit, i per sobre de la taxa trobem països menys 

desenvolupats  com Colòmbia, Bolívia, Brasil, Equador, Jamaica i Perú.  
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 Taula 9: Activitat Emprenedora entre els països analitzats (any 2010) 

PAÍS 
TAXA D’ACTIVITAT 
EMPRENEDORA 

TAXA D’ACTIVITAT 
EMPRENEDORA 
(NECESSITAT) 

TAXA D’ACTIVITAT 
EMPRENEDORA 

(OPORTUNITAT DE 
NEGOCI) 

Argentina 0,1420 0,0511 0,0611 

Bèlgica 0,0370 0,0037 0,0192 

Bolívia 0,3860 0,0656 0,2200 

Bòsnia 0,0770 0,0354 0,0231 

Brasil 0,1750 0,0543 0,0805 

Xile 0,1680 0,0487 0,0874 

Colòmbia 0,2060 0,0824 0,0845 

Croàcia 0,0550 0,0176 0,0270 

Dinamarca 0,0380 0,0030 0,0205 

Equador 0,2130 0,0596 0,0959 

Finlàndia 0,0570 0,0103 0,0308 

França 0,0580 0,0145 0,0325 

Alemanya 0,0420 0,0109 0,0202 

Grècia 0,0550 0,0154 0,0215 

Hongria 0,0710 0,0142 0,0305 

Islàndia 0,1060 0,0074 0,0731 

Irlanda 0,0680 0,0211 0,0224 

Israel 0,0500 0,0120 0,0275 

Itàlia 0,0240 0,0031 0,0132 

Jamaica 0,1050 0,0441 0,0410 

Japó 0,0330 0,0119 0,0155 

Corea. 0,0660 0,0257 0,0323 

Lituània a 0,0970 0,0262 0,0495 

Mèxic 0,1050 0,0200 0,0441 

Holanda 0,0720 0,0058 0,0461 

Noruega 0,0770 0,0116 0,0570 

Perú 0,2720 0,0571 0,1306 

Romania 0,0430 0,0133 0,0202 

Rússia 0,0390 0,0125 0,0117 

Eslovènia 0,0470 0,0075 0,0254 

Espanya 0,0430 0,0108 0,0181 

Suècia 0,0490 0,0064 0,0353 

Suïssa 0,0500 0,0070 0,0300 

Regne Unit 0,0640 0,0070 0,0275 

Estats Units 0,0760 0,0281 0,0388 

Uruguai 0,1170 0,0304 0,0632 

Total 0,0940 0,0238 0,0466 

Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM: www.gemconsortium.org) 
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La hipòtesi que hem plantejat proposa busca la relació que s’estableix o no entre la 

Taxa d’Activitat Empresarial i el procés de formalització empresarial, aquest procés 

l’hem definit amb la variable temps, la variable de nombre de tràmits, i també el cost 

d’aquests tràmits. En la taula 10 presentem les dades per a aquestes variables 

obtingudes a nivell global . 

 
Taula 10: Formalització del procés empresarial (2005-2010) 

 
DIES NECESSARISS PER 

OBRIR UN NEGOCI 

NOMBRE DE 
PROCEDIMENTS LEGALS 

PARA POSAR EN MARXA UN 
NEGOCI 

COSTE DE REGISTRAR UN 
NEGOCI NORMALITZAT PER 

L’INGRÉS BRUT PER 
CÀPITA 

 PROMIG 
DESV. 
STD. 

OBS. PROMIG 
DESV. 
STD. 

OBS. PROMIG 
DESV. 
STD. 

OBS. 

2005 33,0000 29,8051 36 8,3333 3,7110 36 0,1931 0,3084 36 

2006 30,3333 27,4975 36 8,0278 3,5656 36 0,1711 0,2751 36 

2007 28,7778 28,0011 36 8,0000 3,6253 36 0,1507 0,2568 36 

2008 26,5833 27,6068 36 7,7500 3,7216 36 0,1386 0,2315 36 

2009 24,1667 24,1679 36 7,5000 3,5737 36 0,1244 0,2014 36 

2010 22,3889 23,7310 36 7,2500 3,5647 36 0,1087 0,1774 36 

Total 27,5417 26,8184 216 7,8102 3,6031 216 0,1478 0,2445 216 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) 

 

Veiem que tant el promig de dies necessaris, com el nombre de procediments a 

realitzar s’ha vist reduït durant els últims 5 anys. El dies necessaris han passat de 33 a 

27,5 el que representa una reducció del 18%, en relació a aquesta dada destaca el fet 

que el nombre de dies necessaris a Espanya es troba entorn als 47 (segons el Banc 

Mundial), aquesta xifra és més del doble de la mitja global. Pel que respecta al nombre 

de tràmits necessaris, la reducció ha estat menys significativa, en total s’ha reduït un 

0,52 el que representa un 6%.  
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Figura 11: Dies necessaris per la formalització (2005-2010) 

 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) 

 

 

Figura 12. Procediments necessaris per la formalització  

 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) 

 

 

A les figures 11 i 12, s’aprecia gràficament el descens en el nombre, tant de tràmits 

com de dies. Vista la mitjana global de tràmits necessaris, a la taula 11  es presenten 

els resultats per als 36 països que estem estudiant.  
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Taula 11: Formalització del procés empresarial (any 2010) 

PAÍS 
TEMPS (DIES 
NECESARIES) 

NOMBRE 
PROCEDIMENTS 

NOMBRE MIG  
DE DIES PER 

PROCEDIMENT 

COST 
FORMALITZACIÓ / 

INGRES PER 
CÀPITA 

Argentina 26 14 1,8571 0,1100 

Àustria 28 8 3,5000 0,0510 

Bèlgica 4 3 1,3333 0,0530 

Bolívia 50 15 3,3333 0,9920 

Bòsnia 64 12 5,3333 0,1580 

Brasil 119 13 9,1538 0,0690 

Canadà 5 1 5,0000 0,0040 

Xile 22 8 2,7500 0,0690 

Colòmbia 14 9 1,5556 0,1310 

Croàcia 7 6 1,1667 0,0840 

Dinamarca 6 4 1,5000 0,0000 

Equador 56 13 4,3077 0,3510 

Finlàndia 14 3 4,6667 0,0090 

França 7 5 1,4000 0,0090 

Alemanya 15 9 1,6667 0,0470 

Grècia 19 15 1,2667 0,2020 

Hongria 4 4 1,0000 0,0800 

Islàndia 5 5 1,0000 0,0300 

Irlanda 13 4 3,2500 0,0030 

Israel 34 5 6,8000 0,0420 

Itàlia 6 6 1,0000 0,1790 

Jamaica 8 6 1,3333 0,0530 

Japó 23 8 2,8750 0,0750 

Corea 14 8 1,7500 0,1470 

Lituània 16 5 3,2000 0,0210 

Mèxic 9 6 1,5000 0,1170 

Holanda 8 6 1,3333 0,0560 

Noruega 7 5 1,4000 0,0190 

Perú 27 6 4,5000 0,1720 

Romania 9 5 1,8000 0,0280 

Rússia 30 9 3,3333 0,0180 

Eslovènia 6 2 3,0000 0,0000 

Espanya 47 10 4,7000 0,1500 

Suècia 15 3 5,0000 0,0060 

Suïssa 18 6 3,0000 0,0200 

Regne Unit 13 6 2,1667 0,0070 

Estats Units 6 6 1,0000 0,0070 

Uruguai 65 11 5,9091 0,4000 

Total 22,0790 7,1053 2,9116 0,1044 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) 

 



TREBALL FINAL DE GRAU 
Anàlisi del procediment administratiu i el seu entorn com a mesura incentivadora del procés 

emprenedor  

 

 54 

 
Veiem a la taula 11 que la diferència de dies i de procediment entre uns països i uns 

altres és molt gran, des del pic més alt, els 119 dies de Brasil al 4 de Bèlgica.  En 

quant al nombre de procediments la variació no es tant gran, dels 2 d’Eslovènia fins 

als 15 de Bolívia, però l’extrem de Bolívia en canvi no és molt gran pel que respecta al 

nombre de dies necessaris. Així doncs, veiem que no sempre a major nombre de 

procediments major nombre de dies.  

 

Finalment, ja disposem de totes les variables que volem creuar per tal de verificar o no 

la hipòtesi que hem plantejat. Abans però, introduïm la taula 12 que presenta l’evolució 

de les variables demogràfiques nacionals en el període 2005-2010, podem veure que 

de l’any 2005 a l’any 2010 la població no ha parat de créixer. L’altra dada que 

reflecteix la taula és l’evolució de la taxa de desocupació, podem veure que de l’any 

2005 a l’any 2008 aquesta ha estat disminuint, en total un 0,135 aquest fet es 

relaciona perfectament amb les dades que hem vist en les figures anteriors, fins al 

2008 hi ha un creixement del consum i en conseqüència creixen les empreses i baixa 

el nivell de desocupació, a partir del 2008 però comença la recessió, disminueixen les 

empreses i també les persones ocupades.  

 

 
Taula 12: Variables demogràfiques nacionals (2005-2010) 

 
POBLACIÓ (MILERS DE 

PERSONAS) 
TAXA DE DESOCUPACIÓ (%) 

PIB PER CÀPITA  
(A PREUS CONSTANTS EN 

US$) 

 PROMIG 
DESV. 
STD. 

OBS. PROMIG 
DESV. 
STD. 

OBS. PROMIG 
DESV. 
STD. 

OBS
. 

2005 41.510,48 62.396,63 36 0,0818 0,0477 36 22.815,73 18.527,41 36 

2006 41.781,96 62.860,54 36 0,0762 0,0479 36 23.506,32 18.905,69 36 

2007 42.066,97 63.348,36 36 0,0695 0,0451 36 24.186,26 19.313,37 36 

2008 42.347,11 63.816,70 36 0,0683 0,0376 36 24.144,86 19.030,43 36 

2009 42.608,41 64.261,28 36 0,0853 0,0417 36 22.943,24 18.064,37 36 

2010 42.843,65 64.639,76 36 0,0917 0,0492 33 23.248,13 18.113,52 36 

Total 42.193,10 62.816,90 216 0,0786 0,0452 213 23.474,09 18.454,43 216 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) 
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4.3. Mètode economètric 

 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, aquest treball busca analitzar les relacions que 

existeixen entre la creació d’empreses i els diferents procediment legals per a la 

formalització d’una empresa. La nostra mostra es compon de 36 països d’arreu del 

món i cobreix el períodes 2005-2010. Això implica que a la nostra base de dades final 

es possible observar tendències individuals entre els països que formen la mostra.  

 

Donades les característiques de la base de dades, un anàlisi longitudinal basat en un 

panell de dades representa l’estratègia més adequada per estudiar les relacions que 

existeixen entre les variables subjectes d’anàlisi i test de la nostra hipòtesi. En aquest 

cas, el nostre anàlisi es basa en el desenvolupament empíric de la següent equació: 

 

y
it

=a
i 0

+b
1
Variables de control

it
+b

2
Procés de formalització

it
+b

3
Temps

t
+e

it
 (1) 

 

A l’equació (1) ity correspon a la variable endògena analitzada, taxa d’activitat 

emprenedora, per als diferents països (i) durant el període 2005-2010 (t). Les variables 

de control corresponen als factors relacionats amb el país (població, taxa d’atur i PIB 

per càpita). Les variables clau de l’anàlisi es relacionen amb la formalització del procés 

emprenedor, i tal i com s’ha indicat anteriorment en aquest treball aquestes variables 

són: el temps mínim necessari per constituir una empresa (expressat en dies), el 

nombre de procediments legals per la creació de l’empresa, i el cost de registre de la 

nova empresa (expressat com un percentatge de l’ingrés per càpita). A més a més, 

s’introdueixen en la regressió proposada una sèrie de variables dicotòmiques per 

controlar per l’efecte diferencial del temps sobre els processos de formalització i la 

creació d’empreses. Finalment ite  indica el terme de pertorbació (error). Totes les 

estimacions dels models proposats s’han realitzat utilitzant el software STATATM. 

 

En termes de la nostra hipòtesi d’anàlisi, esperem que els coeficients associats a les 

variables relacionades a la formalització d’empreses mostrin un signe negatiu i siguin 

estadísticament significatius 2( 0)b < . Això indicaria que majors nivells de formalització 

impliquen menors taxes d’activitat emprenedora en els països analitzats. 
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5. ANÀLISI DELS RESULTATS 

 

Un cop tractades les dades que hem presentat a l’apartat anterior, podem analitzar els 

resultats que hem obtingut per finalment acabar acceptant o rebutjant la hipòtesi 

plantejada.  

 

A continuació presentem les figures 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Aquestes figures mostren 

gràficament la relació que s’estableix entre el nombre de procediments necessaris per 

a la constitució d’una empresa amb la Taxa d’Activitat Empresarial.  Donat que al llarg 

de l’estudi fem referència a les dades del període del 2005 al 2010, presentem les 6 

figures corresponents a les 6 anualitats d’aquest període.  

 

En totes 6 figures veiem que els punts són molt dispersos entre si, i que tot i que hem 

volgut reflexar una línia de tendència aquesta és poc clara, té molts punts allunyats.  

Tot i que puguem donar poca validesa a aquesta línia de tendència si que veiem que 

el que ens està indicant en tots els casos és que a major nombre de procediments 

major TAE la qual cosa no verificaria la nostra hipòtesi.  

 

Figura 13. Relació nº de procediments amb la Taxa d’Activitat Empresarial (2005) 

 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) i Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 
www.gemconsortium.org) 
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Figura 14. Relació nº de procediments amb la Taxa d’Activitat Empresarial (2006) 

 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) i Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 
www.gemconsortium.org) 

 

Figura 15. Relació nº de procediments amb la Taxa d’Activitat Empresarial (2007) 

 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) i Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 
www.gemconsortium.org) 
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Figura 16. Relació nº de procediments amb la Taxa d’Activitat Empresarial (2008) 

 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) i Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 
www.gemconsortium.org) 

 

Figura 17. Relació nº de procediments amb la Taxa d’Activitat Empresarial (2009) 

 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) i Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 
www.gemconsortium.org) 
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Figura 18. Relació nº de procediments amb la Taxa d’Activitat Empresarial (2010) 

 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) i Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 
www.gemconsortium.org) 

 

 

Tot i així, per descartar la hipòtesi no serà suficient amb el que mostren les figures 

anteriors, si no que caldrà veure els resultats obtinguts a partir de la recta de 

regressió. Aquests es presenten a la Taula 13. En aquesta taula es mostren els 

resultats per a quatre models de regressió basats en l'equació (1). El model 1 

introdueix com a variable independent el temps necessari per posar en marxa un 

negoci mesurat en nombre de dies. El model 2 introdueix el nombre de procediments 

necessaris per formalitzar el procés emprenedor, mentre que el model 3 té en compte 

l'efecte que el cost d'inscripció d'una nova empresa té sobre l'activitat emprenedora 

entre els països analitzats. Finalment, i a efectes de confirmar la robustesa dels 

resultats, el model 4 inclou totes les variables independents relacionades amb la 

formalització empresarial. 
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Taula 13: Anàlisi Longitudinal: Efecte dels processos per a la formalització de l’activitat 

empresarial sobre la taxa d’activitat emprenedora (període 2005-2010). 

 (1) (2) (3) (4) 

Població del país 
(logaritme natural) 

0,0387*** 
(0,0102) 

0,0390*** 
(0,0105) 

0,0420*** 
(0,0098) 

0,0399*** 
(0,0107) 

Taxa de desocupació 
–0,0306 
(0,0909) 

–0,0311 
(0,0910) 

–0,0429 
(0,0918) 

–0,0432 
(0,0921) 

PIB per capita a preus 
constants (logaritme 
natural) 

–0,0425*** 
(0,0086) 

–0,0429*** 
(0,0088) 

–0,0454*** 
(0,0089) 

–0,0441*** 
(0,0094) 

Temps necessari per a  
formalitzar el procés 
empresarial (dies) 

0,0002 
(0,0002) 

  
0,0002 

(0,0002) 

Nombre d procediments 
legals necessaris per 
posar en marxa un 
negoci.  

 
0,0009 

(0,0017) 
 

0,0003 
(0,0023) 

Cost  de registrar un 
negoci normalitzat per 
l’ingrés brut per càpita.  

  
–0,0037 
(0,0338) 

–0,0139 
(0,0356) 

Any 2005 
–0,0125* 
(0,0068) 

–0,0116* 
(0,0067) 

–0,0106 
(0,0068) 

–0,0120* 
(0,0070) 

Any  2006 
–0,0073 
(0,0066) 

–0,0066 
(0,0065) 

–0,0061 
(0,0066) 

–0,0070 
(0,0068) 

Any  2007 
–0,0095 
(0,0063) 

–0,0092 
(0,0063) 

–0,0088 
(0,0064) 

–0,0093 
(0,0065) 

Any  2008 
–0,0015 
(0,0063) 

–0,0013 
(0,0063) 

–0,0010 
(0,0063) 

–0,0015 
(0,0064) 

Any 2009 
–0,0042 
(0,0059) 

–0,0042 
(0,0060) 

–0,0041 
(0,0060) 

–0,0041 
(0,0060) 

Constant 
–0,0191 
(0,0100) 

–0,0221 
(0,0987) 

–0,0324 
(0,0913) 

–0,0186 
(0,0960) 

Test de Wald (chi2) 35,00*** 35,64*** 39,27*** 38,05*** 

R-cuadrada 43,45% 43,77% 42,98% 42,27% 

Nombre de països 
(observacions) 

36 (199) 36 (199) 36 (199) 36 (199) 

Nota: *,**,*** indica que el coeficient és estadísticament significatiu a un nivell de confiança del 10%, 5% i 
1%, respectivament. 

 

 

Respecte a les variables clau de l’anàlisi, els resultats de la Taula 13 mostren que els 

paràmetres associats a les variables de formalització de noves empreses no són 

significatius a nivells convencionals 2( 0)b = . Això es tradueix en que el temps de 

formalització, la quantitat de tràmits i el cost de registrar una empresa no expliquen de 

forma significativa les diferències observades en la Taxa d’activitat emprenedora per 

als països estudiats i el període considerat. D’aquesta manera, els resultats ens 
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permeten rebutjar la hipòtesi plantejada (H1) de que existeix una relació negativa entre 

processos administratius de formalització i creació d’empreses. Pel que fa a les 

variables de control relacionades amb la demografia del país, els resultats permeten 

observar com la població i el PIB per càpita a preus constants expliquen part de la 

variança de l'activitat emprenedora en els països analitzats. En el cas de la població, 

els resultats de la taula 13 indiquen que els països amb més població tenen majors 

taxes d'activitat emprenedora. Aquest resultat és consistent per als 4 models 

presentats. 

 

En el cas del PIB per càpita a preus constants els resultats indiquen que la relació 

entre l'activitat emprenedora i aquesta variable macroeconòmica és negativa, és a dir, 

països amb menor nivell de desenvolupament compten amb una major activitat 

emprenedora. Per tal d'analitzar més en profunditat aquest resultat, ia manera 

d'exemple il·lustratiu, la figura 19 mostra la relació entre l'activitat emprenedora i el PIB 

per càpita per a l'any 2010. En aquesta figura s'observa com la relació que existeix 

entre l'activitat emprenedora i el PIB té més aviat una forma d'U Aquest resultat està 

d'acord amb els postulats exposats per Van Stel, Storey i Thurik (2007). 

 

 

Figura 19. Relació PIB per càpita amb la Taxa d’Activitat Empresarial (2010) 

 

Font: Banc Mundial (www.worldbank.org) i Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 
www.gemconsortium.org) 
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D'aquesta manera, els resultats indiquen que aquells països amb menors nivells de 

desenvolupament (concepte aproximat a través del PIB per càpita) tenen majors 

nivells d'activitat emprenedora, i això és principalment a causa de la presència de 

menors costos d'oportunitat el que porta a majors taxes d'emprenedoria en aquests 

territoris (Van Stel, Storey i Thurik, 2007). En la mostra analitzada, Colòmbia Equador, 

Bòsnia Hercegovina i Bolivia són els que es troben a la part més baixa en quant a PIB, 

a excepció de Bòsnia Hercegovina tots tenen una taxa d’activitat emprenedora 

superior al 20%. 

 

Per contra, individus que resideixen en països més desenvolupats tenen majors costos 

d'oportunitat a causa de les millors condicions econòmiques a què estan exposats, el 

que en certa manera inhibeix l'activitat emprenedora. En aquest cas, Suïssa, Noruega 

o Dinamarca, països amb un PIB més elevat, tenen una taxa d’activitat emprenedora 

molt baixa, al voltant dels 3,80% o 5%. Seguint aquesta intuïció econòmica aquest fet 

es pot deure a que en països amb un PIB és elevat, els emprenedors raonen molt més 

la idea de posar en marxa un negoci i els costa prendre la decisió de renunciar a un 

treball estables per una activitat emprenedora subjecta a la incertesa de mercat, en 

canvi en els països amb un PIB més baix s’arrisquen molt més a emprendre perquè el 

risc econòmic al qual estan exposats és igual o fins i tot menor, respecte a les 

activitats econòmiques que duen a terme en aquests països. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Aquest projecte va néixer de la inquietud d’analitzar un tema de tanta actualitat avui en 

dia com és l’emprenedoria.  L’emprenedoria és un tema al qual, actualment, es recorre 

constantment quan és parla de la creació de llocs de treball, ja que aquesta hauria de 

ser la solució per a la recuperació del gran nombre de llocs de treball que s’han 

destruït en els últims anys.  

 

Partint de la base d’alguns estudis a l’entorn de la situació emprenedora publicats en 

diversos articles, i amb l’input de les afirmacions que fan alguns polítics sobre les 

mesures que caldria prendre per incentivar la creació emprenedora, ens plantegem si 

les barreres de constitució empresarial hi influeixen negativament.  

 

Primerament analitzem quina és la situació actual a Catalunya per a formalitzar una 

empresa. Vistos tots els tràmits que cal realitzar, 14 són tràmits obligatoris, i per 

tramitar-los i obtenir resolució cal que passin almenys 45 dies hàbils. Aquesta situació, 

però, es pot veure agreujada quan parlem d’empreses dedicades a activitats 

complexes, ja que estaran subjectes a la concessió d’una llicència o una autorització 

ambiental, fet que demorarà la seva posada en marxa.  Això ens ha portat a analitzar 

formalment la relació que existeix entre el nombre, temps necessari i cost associats als 

tràmits administratius per a la constitució legal d'un negoci i l'activitat emprenedora.  

 

Per analitzar la situació hem partit de diverses dades. Primerament hem analitzat la 

situació empresarial de Catalunya i d’Espanya, prestant especial atenció a la creació 

d’empreses que desenvolupen activitats dins el sector de la construcció. Hem vist que, 

el nombre d’empreses va créixer tant a Espanya com a Catalunya fins a l’any 2008 i 

partir d’aquest any va començar a decréixer, de forma molt més pronunciada en el 

sector de la construcció que a nivell global. Aquí hem percebut també que l’evolució al 

llarg del temps sempre ha estat més favorable a Catalunya que no pas a Espanya.  

 

Hem disposat d’una base de dades procedent del Banc Mundial i del Global 

Entrepreneurship Monitor, en la que hem disposat de les dades de 36 països, durant 6 

anys, d’aquestes les més representatives per al nostre estudi han estat: del nombre de 

procediments i el nombre de dies per a la constitució, el cost d’aquesta referenciat al 

PIB per càpita, la Taxa d’Activitat Emprenedora.  
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Primerament hem relacionat de forma gràfica i per als 6 anys dels que disposem de 

les dades, el nombre de procediments de cada país amb la seva Taxa d’activitat 

emprenedora, i ja hem pogut veure que en cap dels 6 anys, s’estableix cap tipus de 

tendència lògica, ni tampoc cap tipus de relació entre la reducció de procediments i 

l’augment de la taxa.  

 

Seguidament hem analitzat les dades mitjançant una recta de regressió, en la que 

hem mostrat que els paràmetres de temps, nombre de procediments i cost d’aquests 

no influeix de forma significativa a la variació de la taxa d’activitat emprenedora. Això 

fa que puguem rebutjar de forma definitiva la hipòtesi plantejada.  

 

Vist que els procediment no actuen com a inhibidors per a la creació d’empreses, cal 

replantejar-se la política d’estimulació de l’activitat emprenedora, ja que veiem que 

aquesta via, de la que tant es parla avui en dia no farà que augmenti la taxa d’activitat 

emprenedora. Caldrà pensar doncs en altres mecanismes que afavoreixin l’augment 

d’aquesta tasca. En aquest sentit és interessant fer referència a la publicació 

d’Audretsch, Grimm y Schuetze (2009) en que es parla del fracàs de l’Agenda de 

Lisboa com a mecanisme per afavorir la creació empresarial. Segons aquests autors, 

el fracàs de l’apartat emprenedor de l’Agenda de Lisboa degut a que aquesta política 

de desenvolupament no era propera als emprenedors, i caldria actuar des de nivells 

més petits com municipis o regions que podran oferir un assessorament més proper a 

aquells que tinguin inquietuds i idees empresarials vàlides per constituir-se com a 

negoci.  
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NACE Rev. 2 (3 de diciembre de 2006) 

  
 

n.c.o.p.: no clasificado en otra parte 
* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
          

    
 SECCIÓN A: AGRICULTURA, GANADERÍA, 

SILVICULTURA Y PESCA 
  

          
01 

  
  Agricultura, ganadería, caza y servicios 

relacionados con las mismas 
  

          
  01.1   Cultivos no perennes   

    
01.11 Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y 

semillas oleaginosas 
0111 

    01.12 Cultivo de arroz 0112 
    01.13 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 0113 
    01.14 Cultivo de caña de azúcar 0114 
    01.15 Cultivo de tabaco 0115 
    01.16 Cultivo de plantas para fibras textiles 0116 
    01.19 Otros cultivos no perennes 0119 
          
  01.2   Cultivos perennes   
    01.21 Cultivo de la vid 0121 
    01.22 Cultivo de frutos tropicales y subtropicales 0122 
    01.23 Cultivo de cítricos 0123 
    01.24 Cultivo de frutos con hueso y pepitas 0124 

    
01.25 Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos 

secos 
0125 

    01.26 Cultivo de frutos oleaginosos 0126 
    01.27 Cultivo de plantas para bebidas 0127 

    
01.28 Cultivo de especias, plantas aromáticas, 

medicinales y farmacéuticas 
0128 

    
01.29 Otros cultivos perennes 0129 

          
  01.3   Propagación de plantas   
    01.30 Propagación de plantas 0130 
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* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
          
  01.4   Producción ganadera   

    
01.41 Explotación de ganado bovino para la producción 

de leche 
0141* 

    01.42  Explotación de otro ganado bovino y búfalos 0141* 
    01.43 Explotación de caballos y otros equinos 0142 
    01.44 Explotación de camellos y otros camélidos 0143 
    01.45 Explotación de ganado ovino y caprino 0144 
    01.46 Explotación de ganado porcino 0145 
    01.47 Avicultura 0146 
    01.49 Otras explotaciones de ganado 0149 
          

  
01.5   Producción agrícola combinada con la producción 

ganadera 
  

    
01.50 Producción agrícola combinada con la producción 

ganadera 
0150 

          

  
01.6 

  
Actividades de apoyo a la agricultura, a la 
ganadería y de preparación posterior a la cosecha 

  

    01.61 Actividades de apoyo a la agricultura 0161 
    01.62 Actividades de apoyo a la ganadería 0162 
  01.63 Actividades de preparación posterior a la cosecha 0163 

    
01.64 Tratamiento de semillas para reproducción 0164 

          

  
01.7   Caza, captura de animales y servicios relacionados 

con las mismas 
  

    
01.70 Caza, captura de animales y servicios relacionados 

con las mismas 
0170 

          
02     Silvicultura y explotación forestal   
          
  02.1   Silvicultura y otras actividades forestales   
    02.10 Silvicultura y otras actividades forestales 0210 
          
  02.2   Explotación de la madera   
    02.20 Explotación de la madera 0220 
          

  
02.3   Recolección de productos silvestres, excepto 

madera 
  

    
02.30 Recolección de productos silvestres, excepto 

madera 
0230 

          
  02.4   Servicios de apoyo a la silvicultura   
    02.40 Servicios de apoyo a la silvicultura 0240 
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* en 
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División Grupo Clase 
  CIIU 
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03     Pesca y acuicultura   
          
  03.1   Pesca   
    03.11 Pesca marina 0311 
    03.12 Pesca en agua dulce 0312 
          
  03.2   Acuicultura   
    03.21 Acuicultura marina 0321 
    03.22 Acuicultura en agua dulce 0322 
          
      SECCIÓN B: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   
          
05     Extracción de antracita, hulla y lignito   
          
  05.1   Extracción de antracita y hulla   
    05.10 Extracción de antracita y hulla 0510 
          
  05.2   Extracción de lignito   
    05.20 Extracción de lignito 0520 
06     Extracción de crudo de petróleo y gas natural   
          
  06.1   Extracción de crudo de petróleo   
    06.10 Extracción de crudo de petróleo 0610 
          
  06.2   Extracción de gas natural   
    06.20 Extracción de gas natural 0620 
          
07     Extracción de minerales metálicos   
          
  07.1   Extracción de minerales de hierro   
    07.10 Extracción de minerales de hierro 0710 
          
  07.2   Extracción de minerales metálicos no férreos   
    07.21 Extracción de minerales de uranio y torio 0721 
    07.29 Extracción de otros minerales metálicos no férreos 0729 
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  CIIU 
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08     Otras industrias extractivas   
          
  08.1   Extracción de piedra, arena y arcilla   

    
08.11 Extracción de piedra ornamental y para la 

construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra 
0810* 

    
08.12 Extracción de gravasy arenas; extracción de arcilla 

y caolín 
0810* 

          
  08.9   Industrias extractivas n.c.o.p.   

    
08.91 Extracción de minerales para productos químicos y 

fertilizantes 
0891 

    08.92 Extracción de turba 0892 
    08.93 Extracción de sal 0893 
    08.99 Otras industrias extractivas n.c.o.p. 0899 
09 

  
  Actividades de apoyo a las industrias extractivas   

          

  
09.1   Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y 

gas natural 
  

    
09.10 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y 

gas natural 
0910 

          
  09.9   Actividades de apoyo a otras industrias extractivas   

    

09.90 Actividades de apoyo a otras industrias extractivas 0990 

      SECCIÓN C: INDUSTRIA MANUFACTURERA   
          
10     Industria de la alimentación   
          

  
10.1   Procesado y conservación de carne y elaboración 

de productos cárnicos 
  

    10.11 Procesado y conservación de carne 1010* 
    10.12 Procesado y conservación de volateria 1010* 
    10.13 Elaboración de productos cárnicos y de volateria 1010* 
     

  
10.2   Procesado y conservación de pescados, crustáceos 

y moluscos 
  

    
10.20 Procesado y conservación de pescados, crustáceos 

y moluscos 
1020 
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  10.3   Procesado y conservación de frutas y hortalizas   
    10.31 Procesado y conservación de patatas 1030* 
    10.32 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 1030* 

    
10.39 Otro procesado y conservación de frutas y 

hortalizas 
1030* 

          

  
10.4   Fabricación de aceites y grasas vegetales y 

animales 
  

  10.41 Fabricación de aceites y grasas 1040* 

    
10.42 Fabricación de margarina y grasas comestibles 

similares 
1040* 

  10.5   Fabricación de productos lácteos   

    
10.51 Preparación de leche y fabricación de sus 

derivados 
1050* 

    10.52 Elaboración de helados 1050* 
          

  
10.6   Fabricación de productos de molinería, almidones 

y productos amiláceos 
  

    10.61 Fabricación de productos de molinería 1061 
    10.62 Fabricación de almidones y productos amiláceos 1062 
          

  
10.7   Fabricación de productos de panadería y pastas 

alimenticias 
  

    
10.71 Fabricación de pan y de productos frescos de 

panadería y pastelería 
1071* 

    
10.72 Fabricación de galletas y productos de panadería y 

pastelería de larga duración 
1071* 

    
10.73 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y 

productos similares 
1074 

          
  10.8   Fabricación de otros productos alimenticios   
    10.81 Fabricación de azúcar 1072 

    
10.82 Fabricación de cacao, chocolate y productos de 

confitería 
1073 

    10.83 Elaboración de café, té e infusiones 1079* 
    10.84 Elaboración de especias, salsas y condimentos 1079* 

    
10.85 Elaboración de platos y comidas preparados 1075 

    
10.86 Elaboración de preparados alimenticios 

homogeneizados y alimentos dietéticos 
1079* 

    
10.89 Elaboración de otros productos alimenticios 

n.c.o.p. 
1079* 

          

  
10.9   Fabricación de productos para la alimentación 

animal 
  

    
10.91 Fabricación de productos para la alimentación de 

animales de granja 
1080* 

    
10.92 Fabricación de productos para la alimentación de 

animales de compañía 
1080* 



 
 6 
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* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
11     Fabricación de bebidas   
          
  11.0   Fabricación de bebidas   

    
11.01 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 

alcohólicas 
1101 

    11.02 Elaboración de vinos 1102* 

    
11.03 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a 

partir de frutas 
1102* 

    
11.04 Elaboración de otras bebidas no destiladas, 

procedentes de la fermentación 
1102* 

    11.05 Fabricación de cerveza 1103* 
    11.06 Fabricación de malta 1103* 

    
11.07 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción 

de aguas minerales y otras aguas embotelladas 
1104 

          
12     Industria del tabaco   
          
  12.0   Industria del tabaco   
    12.00 Industria del tabaco 1200 
          
13     Industria textil   
          
  13.1   Preparación e hilado de fibras textiles   

    

13.10 Preparación e hilado de fibras textiles 1311 

          
  13.2   Fabricación de tejidos textiles   

    

13.20 Fabricación de tejidos textiles 1312 

          
  13.3   Acabado de textiles   
    13.30 Acabado de textiles 1313 
  13.9   Fabricación de otros productos textiles   
    13.91 Fabricación de tejidos de punto 1391 

    
13.92 Fabricación de artículos confeccionados con 

textiles, excepto prendas de vestir 
1392 

    13.93 Fabricación de alfombras y moquetas 1393 

    
13.94 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y 

redes 
1394 

    

13.95 Fabricación de telas no tejidas y artículos 
confeccionados con ellas, excepto prendas de 
vestir 

1399* 

    
13.96 Fabricación de otros productos textiles de uso 

técnico e industrial 
1399* 
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    13.99 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 1399* 



 
 8 

  
 

n.c.o.p.: no clasificado en otra parte 
* en 
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  CIIU 
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14     Confección de prendas de vestir   
          

  
14.1   Confección de prendas de vestir, excepto de 

peletería 
  

    14.11 Confección de prendas de vestir de cuero 1410* 
    14.12 Confección de ropa de trabajo 1410* 
    14.13 Confección de otras prendas de vestir exteriores 1410* 
    14.14 Confección de ropa interior 1410* 
    14.19 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 1410* 
          
  14.2   Fabricación de artículos de peletería   
    14.20 Fabricación de artículos de peletería 1420 
          
  14.3   Confección de prendas de vestir de punto   
    14.31 Confección de calcetería 1430* 
    14.39 Confección de otras prendas de vestir de punto 1430* 
15     Industria del cuero y del calzado   
          

  

15.1   Preparación, curtido y acabado del cuero; 
fabricación de artículos de marroquinería, viajey 
de guarnicionería y talabartería; preparación y 
teñido de pieles 

  

    
15.11 Preparación, curtido y acabado del cuero; 

preparación y teñido de pieles 
1511 

    
15.12 Fabricación de artículos de marroquinería, viajey 

de guarnicionería y talabartería 
1512 

          
  15.2   Fabricación de calzado   
    15.20 Fabricación de calzado 1520 
          
16 

  
  Industria de la madera y del corcho, excepto 

muebles; cestería y espartería 
  

          
  16.1   Aserrado y cepillado de la madera   
    16.10 Aserrado y cepillado de la madera 1610 
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16.2   Fabricación de productos de madera, corcho, 

cestería y espartería 
  

    
16.21 Fabricación de chapas y tableros de madera 1621 

    16.22 Fabricación de suelos de madera ensamblados 1622* 

    

16.23 Fabricación de otras estructuras de madera y 
piezas de carpintería y ebanistería para la 
construcción 

1622* 

    16.24 Fabricación de envases y embalajes de madera 1623 

    
16.29 Fabricación de otros productos de madera; 

artículos de corcho, cestería y espartería 
1629 

17     Industria del papel   
          
  17.1   Fabricación de pasta papelera, papel y cartón   
    17.11 Fabricación de pasta papelera 1701* 
    17.12 Fabricación de papel y cartón 1701* 
          
  17.2   Fabricación de artículos de papel y de cartón   

    

17.21 Fabricación de papel y cartón ondulados; 
fabricación de envases y embalajes de papel y 
cartón 

1702 

    
17.22 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso 

doméstico, sanitario e higiénico 
1709* 

    17.23 Fabricación de artículos de papelería 1709* 
    17.24 Fabricación de papeles pintados 1709* 
    17.29 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 1709* 
          
18     Artes gráficas y reproducción de soportes grabados   
          

  
18.1   Artes gráficas y servicios relacionadas con las 

mismas 
  

    18.11 Impresión de periódicos 1811* 

    
18.12 Otras actividades de impresión y artes gráficas 1811* 

    
18.13 Servicios de preimpresión y preparación de 

soportes 
1812* 

    18.14 Encuadernación y servicios relacionados con la 
misma 

1812* 

          
  18.2   Reproducción de soportes grabados   

    
18.20 Reproducción de soportes grabados 1820 
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19     Coquerías y refino de petróleo   
          
  19.1   Coquerías   
    19.10 Coquerías 1910 
          
  19.2   Refino de petróleo   

    
19.20 Refino de petróleo 1920 

          
20     Industria química   
          

  

20.1   Fabricación de productos químicos básicos, 
compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y 
caucho sintético en formas primarias 

  

    20.11 Fabricación de gases industriales 2011* 
    20.12 Fabricación de colorantes y pigmentos 2011* 

    
20.13 Fabricación de otros productos básicos de química 

inorgánica 
2011* 

    
20.14 Fabricación de otros productos básicos de química 

orgánica 
2011* 

    
20.15 Fabricación de fertilizantes y compuestos 

nitrogenados 
2012 

    20.16 Fabricación de plásticos en formas primarias 2013* 

    
20.17 Fabricación de caucho sintético en formas 

primarias 
2013* 

          

  
20.2   Fabricación de pesticidas y otros productos 

agroquímicos 
  

    
20.20 Fabricación de pesticidas y otros productos 

agroquímicos 
2021 

          

  
20.3   Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares; tintas de imprenta y masillas 
  

    
20.30 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares; tintas de imprenta y masillas 
2022 

          

  

20.4   Fabricación de jabones, detergentes y otros 
artículos de limpieza y abrillantamiento; 
fabricación de perfumes y cosméticos 

  

    
20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros 

artículos de limpieza y abrillantamiento 
2023* 

    20.42 Fabricación de perfumes y cosméticos 2023* 
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  20.5   Fabricación de otros productos químicos   
    20.51 Fabricación de explosivos 2029* 
    20.52 Fabricación de colas  2029* 
    20.53 Fabricación de aceites esenciales 2029* 

    
20.59 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 2029* 

          
  20.6   Fabricación de fibras artificiales y sintéticas   
    20.60 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 2030 
          
21 

  
  Fabricación de productos farmacéuticos   

          
  21.1   Fabricación de productos farmacéuticos de base   
    21.10 Fabricación de productos farmacéuticos de base 2100* 
          
  21.2   Fabricación de especialidades farmacéuticas   
    21.20 Fabricación de especialidades farmacéuticas 2100* 
          
22     Fabricación de productos de caucho y plásticos   
          
  22.1   Fabricación de productos de caucho   

    
22.11 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; 

reconstrucción y recauchutado de neumáticos 
2211 

    
22.19 Fabricación de otros productos de caucho 2219 

          
  22.2   Fabricación de productos de plástico   

    
22.21 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de 

plástico 
2220* 

    22.22 Fabricación de envases y embalajes de plástico 2220* 

    
22.23 Fabricación de productos de plástico para la 

construcción 
2220* 

    
22.29 Fabricación de otros productos de plástico 2220* 

23 
  

  Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos 

  

          
  23.1   Fabricación de vidrio y productos de vidrio   
    23.11 Fabricación de vidrio plano 2310* 
    23.12 Manipulado y transformación de vidrio plano 2310* 
    23.13 Fabricación de vidrio hueco 2310* 
    23.14 Fabricación de fibra de vidrio 2310* 

    
23.19 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido 

el vidrio técnico 
2310* 
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  23.2   Fabricación de productos cerámicos refractarios   
    23.20 Fabricación de productos cerámicos refractarios 2391 
          

  
23.3 

  
Fabricación de productos cerámicos para la 
construcción 

  

    23.31 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 2392* 

    
23.32 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de 

tierras cocidas para la construcción 
2392* 

          
  23.4   Fabricación de otros productos cerámicos   

    
23.41 Fabricación de artículos cerámicos de uso 

doméstico y ornamental 
2393* 

    23.42 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos 2393* 

    
23.43 Fabricación de aisladores y piezas aislantes de 

material cerámico 
2393* 

    
23.44 Fabricación de otros productos cerámicos de uso 

técnico 
2393* 

    23.49 Fabricación de otros productos cerámicos 2393* 
          
  23.5   Fabricación de cemento, cal y yeso   
    23.51 Fabricación de cemento 2394* 
    23.52 Fabricación de cal y yeso 2394* 

  
23.6 

  
Fabricación de elementos de hormigón, cemento y 
yeso 

  

    
23.61 Fabricación de elementos de hormigón para la 

construcción 
2395* 

    
23.62 Fabricación de elementos de yeso para la 

construcción 
2395* 

    23.63 Fabricación de hormigón fresco 2395* 
    23.64 Fabricación de mortero 2395* 
    23.65 Fabricación de fibrocemento 2395* 

    
23.69 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso 

y cemento 
2395* 

          
  23.7   Corte, tallado y acabado de la piedra   
    23.70 Corte, tallado y acabado de la piedra 2396 
          

  
23.9   Fabricación de productos abrasivos y productos 

minerales no metálicos n.c.o.p.  
  

    23.91 Fabricación de productos abrasivos 2399* 

    
23.99 Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos n.c.o.p. 
2399* 



 
 13 

  
 

n.c.o.p.: no clasificado en otra parte 
* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
          
24 

  
  Metalurgia; fabricación de productos de hierro, 

acero y ferroaleaciones 
  

          

  
24.1   Fabricación de productos básicos de hierro, acero 

y ferroaleaciones 
  

    
24.10 Fabricación de productos básicos de hierro, acero 

y ferroaleaciones 
2410* 

          

  
24.2   Fabricación de tubos, tuberias, perfiles huecos y 

sus accesorios, de acero 
  

    
24.20 Fabricación de tubos, tuberias, perfiles huecos y 

sus accesorios, de acero 
2410* 

          

  
24.3   Fabricación de otros productos de primera 

transformación del acero 
  

    24.31 Estirado en frío 2410* 
    24.32 Laminación en frío 2410* 

    
24.33 Producción de perfiles en frío por conformación 

con plegado 
2410* 

    24.34 Trefilado en frío 2410* 

  
24.4   Producción de metales preciosos y de otros 

metales no férreos 
  

    24.41 Producción de metales preciosos 2420* 
    24.42 Producción de aluminio 2420* 
    24.43 Producción de plomo, zinc y estaño 2420* 
    24.44 Producción de cobre 2420* 
    24.45 Producción de otros metales no férreos 2420* 
    24.46 Procesamiento de combustibles nucleares 2420* 
          
  24.5   Fundición de metales   
    24.51 Fundición de hierro 2431* 
    24.52 Fundición de acero 2431* 
    24.53 Fundición de metales ligeros 2432* 
    24.54 Fundición de otros metales no férreos 2432* 
          
25 

  
  Fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo 
  

          

  
25.1   Fabricación de elementos metálicos para la 

construcción 
  

    
25.11 Fabricación de estructuras metálicas y sus 

componentes 
2511* 

    25.12 Fabricación de carpintería metálica 2511* 
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25.2   Fabricación de cisternas, grandes depósitos y 

contenedores de metal 
  

    
25.21 Fabricación de radiadores y calderas para 

calefacción central 
2512* 

    
25.29 Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y 

contenedores de metal 
2512* 

          

  
25.3   Fabricación de generadores de vapor, excepto 

calderas para calefacción central 
  

    
25.30 Fabricación de generadores de vapor, excepto 

calderas para calefacción central 
2513 

          
  25.4   Fabricación de armas y municiones   
    25.40 Fabricación de armas y municiones 2520 

  
25.5   Forja, estampación y embutición de metales; 

metalurgia de polvos 
  

    
25.50 Forja, estampación y embutición de metales; 

metalurgia de polvos 
2591 

          

  
25.6   Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería 

mecánica por cuenta de terceros 
  

    25.61 Tratamiento y revestimiento de metales 2592* 
    25.62 Ingeniería mecánica por cuenta de terceros 2592* 
          

  
25.7   Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, 

herramientas y ferretería 
  

    25.71 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 2593* 
    25.72 Fabricación de cerraduras y herrajes 2593* 
    25.73 Fabricación de herramientas 2593* 
          
  25.9   Fabricación de otros productos metálicos   
    25.91 Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero 2599* 

    
25.92 Fabricación de envases y embalajes metálicos 

ligeros 
2599* 

    
25.93 Fabricación de productos de alambre, cadenas y 

muelles 
2599* 

    25.94 Fabricación de pernos y productos de tornillería 2599* 

    
25.99 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 2599* 
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26 

  
  Fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos 
  

          

  
26.1   Fabricación de componentes electrónicos y 

circuitos impresos ensamblados 
  

    26.11 Fabricación de componentes electrónicos 2610* 

    26.12 Fabricación de circuitos impresos ensamblados 2610* 

          
  26.2   Fabricación de ordenadores y equipos periféricos   
    26.20 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 2620 
  26.3   Fabricación de equipos de telecomunicaciones   

    
26.30 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 2630 

          
  26.4   Fabricación de productos electrónicos de consumo   
    26.40 Fabricación de productos electrónicos de consumo 2640 
          

  
26.5   Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, 

verificación y navegación; fabricación de relojes 
  

    
26.51 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, 

verificación y navegación 
2651* 

    26.52 Fabricación de relojes 2652 
          

  
26.6   Fabricación de equipos de radiación, 

electromédicos y electroterapéuticos 
  

    
26.60 Fabricación de equipos de radiación, 

electromédicos y electroterapéuticos 
2660 

          

  
26.7   Fabricación de instrumentos de óptica y equipo 

fotográfico 
  

    
26.70 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo 

fotográfico 
2670 

          
  26.8   Fabricación de soportes magnéticos y ópticos   
    26.80 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 2680 
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27 

  
  Fabricación de material y equipo eléctrico   

          

  

27.1   Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos, y de aparatos de 
distribución y control eléctrico 

  

    
27.11 Fabricación de motores, generadores y 

transformadores eléctricos 
2710* 

    
27.12 Fabricación de aparatos de distribución y control 

eléctrico 
2710* 

  27.2   Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos   
    27.20 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 2720 
          
  27.3   Fabricación de cables y dispositivos de cableado   
    27.31 Fabricación de cables de fibra óptica 2731 

    
27.32 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y 

eléctricos 
2732 

    

27.33 Fabricación de dispositivos de cableado 2733 

          

  
27.4   Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de 

iluminación 
  

    
27.40 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de 

iluminación 
2740 

          
  27.5   Fabricación de aparatos domésticos   
    27.51 Fabricación de electrodomésticos 2750* 
    27.52 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 2750* 
          
  27.9   Fabricación de otro material y equipo eléctrico   

    
27.90 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 2790 

28 

  

  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.   

  28.1   Fabricación de maquinaria de uso general   

    

28.11 Fabricación de motores y turbinas, excepto los 
destinados a aeronaves, vehículos automóviles y 
ciclomotores 

2811 

    
28.12 Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y 

neumática 
2812 

    28.13 Fabricación de otras bombas y compresores 2813* 
    28.14 Fabricación de otra grifería y válvulas 2813* 

    
28.15 Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos 

mecánicos de transmisión 
2814 



 
 17 

  
 

n.c.o.p.: no clasificado en otra parte 
* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
  28.2   Fabricación de otra maquinaria de uso general   

    
28.21 Fabricación de hornos y quemadores 2815 

    
28.22 Fabricación de maquinaria de elevación y 

manipulación 
2816 

    
28.23 Fabricación de maquinas y equipos de oficina, 

excepto equipos informáticos 
2817 

    28.24 Fabricación de herramientas eléctricas manuales 2818 

    
28.25 Fabricación de maquinaria de ventilación y 

refrigeración no doméstica 
2819* 

    
28.29 Fabricación de otra maquinaria de uso general 

n.c.o.p. 
2819* 

          
  28.3   Fabricación de maquinaria agraria y forestal   
    28.30 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 2821 
          

  
28.4   Fabricación de maquinas herramienta para trabajar 

el metal y otras máquinas herramienta 
  

    
28.41 Fabricación de maquinas herramienta para trabajar 

el metal 
2822* 

    28.49 Fabricación de otras máquinas herramienta 2822* 
          

  
28.9   Fabricación de otra maquinaria para usos 

específicos 
  

    
28.91 Fabricación de maquinaria para la industria 

metalúrgica 
2823 

    
28.92 Fabricación de maquinaria para las industrias 

extractivas y de la construcción 
2824 

    
28.93 Fabricación de maquinaria para la industria de la 

alimentación, bebidas y tabaco 
2825 

    
28.94 Fabricación de maquinaria para las industrias 

textil, de la confección y del cuero 
2826 

    
28.95 Fabricación de maquinaria para la industria del 

papel y del cartón 
2829* 

    
28.96 Fabricación de maquinaria para las industrias del 

plástico y del caucho 
2829* 

    

28.99 Fabricación de otra maquinaria para usos 
específicos n.c.o.p. 

2829* 

          
29 

  
  Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques 
  

          
  29.1   Fabricación de vehículos de motor   
    29.10 Fabricación de vehículos de motor 2910 
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29.2   Fabricación de carrocerías para vehículos de 

motor; fabricación de remolques y semirremolques 
  

    
29.20 Fabricación de carrocerías para vehículos de 

motor; fabricación de remolques y semirremolques 
2920 

          

  
29.3   Fabricación de componentes, piezas y accesorios 

para vehículos de motor 
  

    
29.31 Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos 

para vehículos de motor 
2930* 

    
29.32 Fabricación de otros componentes, piezas y 

accesorios para vehículos de motor  
2930* 

          
30     Fabricación de otro material de transporte   
          
  30.1   Construcción naval   

    
30.11 Construcción de barcos y estructuras flotantes 3011 

    
30.12 Construcción de embarcaciones de recreo y 

deporte 
3012 

          

  
30.2   Fabricación de locomotoras y material ferroviario   

    
30.20 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 3020 

          

  
30.3   Construcción aeronáutica y espacial y su 

maquinaria 
  

    
30.30 Construcción aeronáutica y espacial y su 

maquinaria 
3030 

          
  30.4   Fabricación de vehículos militares de combate   
    30.40 Fabricación de vehículos militares de combate 3040 
          
  30.9   Fabricación de material de transporte n.c.o.p.   
    30.91 Fabricación de motocicletas 3091 

    
30.92 Fabricación de bicicletas y de vehículos para 

personas con discapacidad 
3092 

    30.99 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 3099 
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31     Fabricación de muebles   
          
  31.0   Fabricación de muebles   

    
31.01 Fabricación de muebles de oficina y de 

establecimientos comerciales 
3100* 

    31.02 Fabricación de muebles de cocina 3100* 
    31.03 Fabricación de colchones 3100* 
    31.09 Fabricación de otros muebles  3100* 
          
32 

  

  Otras industrias manufactureras   

  
32.1   Fabricación de artículos de joyería, bisuteria y 

similares 
  

    32.11 Fabricación de monedas 3211* 

    
32.12 Fabricación de artículos de joyería y artículos 

similares 
3211* 

    
32.13 Fabricación de artículos de bisutería y artículos 

similares 
3212 

          
  32.2   Fabricación de instrumentos musicales   
    32.20 Fabricación de instrumentos musicales 3220 
          
  32.3   Fabricación de artículos de deporte   
    32.30 Fabricación de artículos de deporte 3230 
          
  32.4   Fabricación de juegos y juguetes   
    32.40 Fabricación de juegos y juguetes 3240 

    
      

  
32.5   Fabricación de instrumentos y suministros 

médicos y odontológicos 
  

    

32.50 Fabricación de instrumentos y suministros 
médicos y odontológicos 

3250 

          
  32.9   Industrias manufactureras n.c.o.p.   
    32.91 Fabricación de escobas, brochas y cepillos 3290* 
    32.99 Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 3290* 
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33     Reparación e instalación de maquinaria y equipo   
          

  
33.1   Reparación de productos metálicos, maquinaria y 

equipo 
  

  33.11 Reparación de productos metálicos 3311 
    33.12 Reparación de maquinaria 3312 
  33.13 Reparación de equipos electrónicos y ópticos 3313 
  33.14 Reparación de equipos eléctricos 3314 
    33.15 Reparación y mantenimiento naval 3315* 

    
33.16 Reparación y mantenimiento aeronáutico y 

espacial 
3315* 

    33.17 Reparación y mantenimiento de otro material de 
transporte 

3315* 

    

33.19 Reparación de otros equipos 3319 

  33.2   Instalación de máquinas y equipos industriales   
    33.20 Instalación de máquinas y equipos industriales 3320 
          
          

    

  SECCIÓN D: SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 

  

          
35 

  
  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 
  

          

  
35.1   Producción, transporte y distribución de energía 

eléctrica 
  

   35.11 Producción de energía eléctrica 3510* 
    35.12 Transporte de energía eléctrica 3510* 
    35.13 Distribución de energía eléctrica 3510* 
    35.14 Comercio de energía eléctrica 3510* 
          

  
35.2   Producción de gas; distribución por tubería de 

combustibles gaseosos 
  

    35.21 Producción de gas 3520* 
    35.22 Distribución por tubería de combustibles gaseosos 3520* 
    35.23 Comercio de gas por tubería 3520* 



 
 21 

  
 

n.c.o.p.: no clasificado en otra parte 
* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
  35.3   Suministro de vapor y aire acondicionado   
    35.30 Suministro de vapor y aire acondicionado 3530 
          

    

  SECCIÓN E: SUMINISTRO DE AGUA, 
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
DESCONTAMINACIÓN 

  

          
36     Captación, depuración y distribución de agua   
          
  36.0   Captación, depuración y distribución de agua   
    36.00 Captación, depuración y distribución de agua 3600 
          
37     Recogida y tratamiento de aguas residuales   
          
  37.0   Recogida y tratamiento de aguas residuales   
    37.00 Recogida y tratamiento de aguas residuales 3700 
          
38 

  
  Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 

valorización 
  

          
  38.1   Recogida de residuos   
    38.11 Recogida de residuos no peligrosos 3811 
    38.12 Recogida de residuos peligrosos 3812 
          
  38.2   Tratamiento y eliminación de residuos   

    
38.21 Tratamiento y eliminación de residuos no 

peligrosos 
3821 

    38.22 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos 3822 
          
  38.3   Valorización   
    38.31 Separación y clasificación de materiales 3830* 
    38.32 Valorización de materiales ya clasificados 3830* 
39 

  
  Actividades de descontaminación y otros servicios 

de gestión de residuos 
  

          

  
39.0   Actividades de descontaminación y otros servicios 

de gestión de residuos 
  

    
39.00 Actividades de descontaminación y otros servicios 

de gestión de residuos 
3900 
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      SECCIÓN F: CONSTRUCCIÓN   
          
41     Construcción de edificios   
          
  41.1   Promoción inmobiliaria   
    41.10 Promoción inmobiliaria 4100* 
          
  41.2   Construcción de edificios   
    41.20 Construcción de edificios 4100* 
          
42     Ingeniería civil   
          

  
42.1   Construcción de carreteras y vías férreas, puentes 

y túneles 
  

    42.11 Construcción de carreteras y autopistas 4210* 

    
42.12 Construcción de vías férreas de superficie y 

subterraneas 
4210* 

    42.13 Construcción de puentes y túneles 4210* 
          
  42.2   Construcción de redes   
    42.21 Construcción de redes para fluidos 4220* 

    
42.22 Construcción de redes eléctricas y de 

telecomunicaciones 
4220* 

          
  42.9   Construcción de otros proyectos de ingeniería civil   
    42.91 Obras hidráulicas 4290* 

    
42.99 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 

n.c.o.p. 
4290* 

     
43     Actividades de construcción especializada   
          
  43.1   Demolición y preparación de terrenos   
    43.11 Demolición 4311 
    43.12 Preparación de terrenos 4312* 
    43.13 Perforaciones y sondeos 4312* 
          

  
43.2   Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 

instalaciones en obras de construcción 
  

    43.21 Instalaciones eléctricas 4321 

    
43.22 Fontanería, instalaciones de sistemas de 

calefacción y aire acondicionado 
4322 

    
43.29 Otras instalaciones en obras de construcción 4329 
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  43.3   Acabado de edificios   
    43.31 Revocamiento 4330* 
    43.32 Instalación de carpintería 4330* 
    43.33 Revestimiento de suelos y paredes 4330* 
    43.34 Pintura y acristalamiento 4330* 
    43.39 Otro acabado de edificios 4330* 
          
  43.9   Otras actividades de construcción especializada   
    43.91 Construcción de cubiertas 4390* 

    
43.99 Otras actividades de construcción especializada 

n.c.o.p. 
4390* 

          
          

    

  SECCIÓN G: COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 

  

          
45 

  
  Venta y reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 
  

          
  45.1   Venta de vehículos de motor   
    45.11 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros 4510* 
    45.19 Venta de otros vehículos de motor 4510* 
          
  45.2   Mantenimiento y reparación de vehículos de motor   
    45.20 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 4520 
          

  
45.3   Comercio de repuestos y accesorios de vehículos 

de motor 
  

    
45.31 Comercio al por mayor de repuestos y accesorios 

de vehículos de motor 
4530* 

    
45.32 Comercio al por menor de repuestos y accesorios 

de vehículos de motor 
4530* 

          

  
45.4   Venta, mantenimiento y reparación de 

motocicletas y de sus repuestos y accesorios 
  

    
45.40 Venta, mantenimiento y reparación de 

motocicletas y de sus repuestos y accesorios 
4540 
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46 

  

  Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 

  

          
  46.1   Intermediarios del comercio   

    

46.11 Intermediarios del comercio de materias primas 
agrarias, animales vivos, materias primas textiles y 
productos semielaborados 

4610* 

    

46.12 Intermediarios del comercio de combustibles, 
minerales, metales y productos químicos 
industriales 

4610* 

    
46.13 Intermediarios del comercio de la madera y 

materiales de construcción 
4610* 

    
46.14 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo 

industrial, embarcaciones y aeronaves 
4610* 

    
46.15 Intermediarios del comercio de muebles, artículos 

para el hogar y ferretería 
4610* 

    
46.16 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de 

vestir, peletería, calzado y artículos de cuero 
4610* 

    
46.17 Intermediarios del comercio de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco 
4610* 

    
46.18 Intermediarios del comercio especializados en la 

venta de otros productos específicos 
4610* 

    46.19 Intermediarios del comercio de productos diversos 4610* 
     

  
46.2   Comercio al por mayor de materias primas 

agrarias y de animales vivos 
  

    
46.21 Comercio al por mayor de cereales, tabaco en 

rama, simientes y alimentos para animales 
4620* 

    46.22 Comercio al por mayor de flores y plantas 4620* 
    46.23 Comercio al por mayor de animales vivos 4620* 
    46.24 Comercio al por mayor de cueros y pieles 4620* 
          

  
46.3   Comercio al por mayor de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco 
  

    46.31 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 4630* 

    
46.32 Comercio al por mayor de carne y productos 

cárnicos 
4630* 

    
46.33 Comercio al por mayor de productos lácteos, 

huevos, aceites y grasas comestibles 
4630* 

    46.34 Comercio al por mayor de bebidas 4630* 
    46.35 Comercio al por mayor de productos del tabaco 4630* 

    
46.36 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y 

confitería 
4630* 

    
46.37 Comercio al por mayor de café, té, cacao y 

especias 
4630* 

    
46.38 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y 

otros productos alimenticios 
4630* 

    46.39 Comercio al por mayor, no especializado, de 
productos alimenticios bebidas y tabaco

4630* 
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46.4   Comercio al por mayor de artículos de uso 

doméstico 
  

    46.41 Comercio al por mayor de textiles 4641* 

    
46.42 Comercio al por mayor de prendas de vestir y 

calzado 
4641* 

    
46.43 Comercio al por mayor de aparatos 

electrodomésticos  
4649* 

    
46.44 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y 

artículos de limpieza 
4649* 

    
46.45 Comercio al por mayor de productos de 

perfumería y cosmética 
4649* 

    
46.46 Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos 
4649* 

    
46.47 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y 

aparatos de iluminación 
4649* 

    
46.48 Comercio al por mayor de artículos de relojería y 

joyería 
4649* 

    
46.49 Comercio al por mayor de otros artículos de uso 

doméstico 
4649* 

     

  

46.5   Comercio al por mayor de equipos para las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

  

    
46.51 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos 

periféricos y programas informáticos 
4651 

    
46.52 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y 

de telecomunicaciones y sus componentes 
4652 

     

  
46.6   Comercio al por mayor de otra maquinaria, 

equipos y suministros 
  

    
46.61 Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y 

suministros agrícolas 
4653 

    46.62 Comercio al por mayor de máquinas herramienta 4659* 

    
46.63 Comercio al por mayor de maquinaria para la 

minería, la construcción y la ingeniería civil 
4659* 

    
46.64 Comercio al por mayor de maquinaria para la 

industria textil y de máquinas de coser y tricotar 
4659* 

    46.65 Comercio al por mayor de muebles de oficina 4659* 

    
46.66 Comercio al por mayor de otra maquinaria y 

equipo de oficina 
4659* 

    
46.69 Comercio al por mayor de otra maquinaria y 

equipo 
4659* 

          
          
  46.7   Otro comercio al por mayor especializado   

    
46.71 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, 

líquidos y gaseosos, y productos similares 
4661 

    
46.72 Comercio al por mayor de metales y minerales 

metálicos 
4662 

    
46.73 Comercio al por mayor de madera, materiales de 

construcción y aparatos sanitarios 
4663* 
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46.74 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y 

calefacción 
4663* 

    46.75 Comercio al por mayor de productos químicos 4669* 

    
46.76 Comercio al por mayor de otros productos 

semielaborados 
4669* 

    
46.77 Comercio al por mayor de chatarra y productos de 

desecho 
4669* 
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  46.9   Comercio al por mayor no especializado   
    46.90 Comercio al por mayor no especializado 4690 
     
47 

  
  Comercio al por menor, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas 
  

          

  
47.1   Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados 
  

    

47.11 Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con predominio en productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 

4711 

    
47.19 Otro comercio al por menor en establecimientos 

no especializados 
4719 

          

  

47.2   Comercio al por menor de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco en establecimientos 
especializados 

  

    
47.21 Comercio al por menor de frutas y hortalizas en 

establecimientos especializados 
4721* 

    
47.22 Comercio al por menor de carne y productos 

cárnicos en establecimientos especializados 
4721* 

    
47.23 Comercio al por menor de pescados y mariscos en 

establecimientos especializados 
4721* 

    

47.24 Comercio al por menor de pan y productos de 
panadería, confitería y pastelería en 
establecimientos especializados 

4721* 

    
47.25 Comercio al por menor de bebidas en 

establecimientos especializados 
4722 

    
47.26 Comercio al por menor de productos de tabaco en 

establecimientos especializados 
4723 

    
47.29 Otro comercio al por menor de productos 

alimenticios en establecimientos especializados 
4721* 

          

  
47.3   Comercio al por menor de combustible para la 

automoción en establecimientos especializados 
  

    
47.30 Comercio al por menor de combustible para la 

automoción en establecimientos especializados 
4730 

          

  

47.4   Comercio al por menor de equipos para 
lastecnologías de la información y las 
comunicaciones en establecimientos 
especializados 

  

    

47.41 Comercio al por menor de ordenadores, equipos 
periféricos y programas informáticos en 
establecimientos especializados 

4741* 

    

47.42 Comercio al por menor de equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos 
especializados 

4741* 

    
47.43 Comercio al por menor de equipos de audio y 

vídeo en establecimientos especializados 
4742 

     

  
47.5   Comercio al por menor de otros artículos de uso 

doméstico en establecimientos especializados 
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47.51 Comercio al por menor de textiles en 

establecimientos especializados 
4751 

    
47.52 Comercio al por menor de ferretería, pintura y 

vidrio en establecimientos especializados 
4752 

    

47.53 Comercio al por menor de alfombras, moquetas y 
revestimientos de paredes y suelos en 
establecimientos especializados 

4753 

    

47.54 Comercio al por menor de aparatos 
electrodomésticos en establecimientos 
especializados 

4759* 

    

47.59 Comercio al por menor de muebles, aparatos de 
iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 

4759* 



 
 30 

  
 

n.c.o.p.: no clasificado en otra parte 
* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
          

  
47.6   Comercio al por menor de artículos culturales y 

recreativos en establecimientos especializados 
  

    
47.61 Comercio al por menor de libros en 

establecimientos especializados 
4761* 

    
47.62 Comercio al por menor de periódicos y artículos 

de papelería en establecimientos especializados 
4761* 

    
47.63 Comercio al por menor de grabaciones de música 

y vídeo en establecimientos especializados 
4762 

    
47.64 Comercio al por menor de artículos deportivos en 

establecimientos especializados 
4763 

    
47.65 Comercio al por menor de juegos y juguetes en 

establecimientos especializados 
4764 

     

  
47.7   Comercio al por menor de otros artículos en 

establecimientos especializados 
  

    
47.71 Comercio al por menor de prendas de vestir en 

establecimientos especializados 
4771* 

    
47.72 Comercio al por menor de calzado y artículos de 

cuero en establecimientos especializados 
4771* 

    
47.73 Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos en establecimientos especializados 
4772* 

    
47.74 Comercio al por menor de artículos médicos y 

ortopédicos en establecimientos especializados 
4772* 

    
47.75 Comercio al por menor de productos cosméticos e 

higiénicos en establecimientos especializados 
4772* 

    

47.76 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, 
fertilizantes, animales de compañía y alimentos 
para los mismos en establecimientos 
especializados 

4773* 

    
47.77 Comercio al por menor de artículos de relojería y 

joyería en establecimientos especializados 
4773* 

    
47.78 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en 

establecimientos especializados 
4773* 

    
47.79 Comercio al por menor de artículos de segunda 

mano en establecimientos especializados 
4774 

          

  
47.8   Comercio al por menor en puestos de venta y 

mercadillos 
  

    
47.81 Comercio al por menor de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos 
4781 

    

47.82 Comercio al por menor de productos textiles, 
prendas de vestir y calzado en puestos de venta y 
mercadillos 

4782 

    
47.89 Comercio al por menor de otros productos en 

puestos de venta y mercadillos 
4789 

          

  

47.9   Comercio al por menor no realizado ni en 
establecimientos, ni en puestos de venta ni en 
mercadillos 

  

    
47.91 Comercio al por menor por correspondencia o 

Internet 
4791 
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47.99 Otro comercio al por menor no realizado ni en 
establecimientos, ni en puestos de venta ni en 
mercadillos 

4799 
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  SECCIÓN H: TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 
  

     
49     Transporte terrestre y por tubería   
          
  49.1   Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril   
    49.10 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 4911 
          
  49.2   Transporte de mercancías por ferrocarril   
   49.20 Transporte de mercancías por ferrocarril 4912 
          
  49.3   Otro transporte terrestre de pasajeros   

    
49.31 Transporte terrestre urbano y suburbano de 

pasajeros  
4921 

    49.32 Transporte por taxi 4922* 

    
49.39 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros 

n.c.o.p. 
4922* 

          

  
49.4   Transporte de mercancías por carretera y servicios 

de mudanza 
  

    49.41 Transporte de mercancías por carretera 4923* 
    49.42 Servicios de mudanza 4923* 
          
  49.5   Transporte por tubería   
    49.50 Transporte por tubería 4930 
          
50 

  
  Transporte marítimo y por vías navegables 

interiores 
  

          
  50.1   Transporte marítimo de pasajeros   
    50.10 Transporte marítimo de pasajeros 5011 
          
  50.2   Transporte marítimo de mercancías   
    50.20 Transporte marítimo de mercancías 5012 
          

  
50.3   Transporte de pasajeros por vías navegables 

interiores 
  

    
50.30 Transporte de pasajeros por vías navegables 

interiores 
5021 

          

  
50.4   Transporte de mercancías por vías navegables 

interiores 
  

    
50.40 Transporte de mercancías por vías navegables 

interiores 
5022 
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51     Transporte aéreo   
          
  51.1   Transporte aéreo de pasajeros   
    51.10 Transporte aéreo de pasajeros 5110 
          

  
51.2   Transporte aéreo de mercancías y transporte 

espacial 
  

    51.21 Transporte aéreo de mercancías 5120* 
    51.22 Transporte espacial 5120* 
          
52     Almacenamiento y actividades anexas al transporte   
          
  52.1   Depósito y almacenamiento   
    52.10 Depósito y almacenamiento 5210 
          
  52.2   Actividades anexas al transporte   

    
52.21 Actividades anexas al transporte terrestre 5221 

    
52.22 Actividades anexas al transporte marítimo y por 

vías navegables interiores 
5222 

    52.23 Actividades anexas al transporte aéreo 5223 
    52.24 Manipulación de mercancías 5224 
    52.29 Otras actividades anexas al transporte 5229 
          
53     Actividades postales y de correos   
          

  
53.1   Actividades postales sometidas a la obligación del 

servicio universal 
  

    
53.10 Actividades postales sometidas a la obligación del 

servicio universal 
5310 

          
  53.2   Otras actividades postales y de correos   
    53.20 Otras actividades postales y de correos 5320 



 
 34 

  
 

n.c.o.p.: no clasificado en otra parte 
* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
          

    
  SECCIÓN I: HOSTELERÍA   

     
55     Servicios de alojamiento   
          
  55.1   Hoteles y alojamientos similares   
    55.10 Hoteles y alojamientos similares 5510* 
          

  
55.2 

  
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de 
corta estancia  

  

    
55.20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de 

corta estancia  
5510* 

          
  55.3    Camping y aparcamientos para caravanas   
    55.30  Camping y aparcamientos para caravanas 5520 
          
  55.9   Otros alojamientos   
    55.90 Otros alojamientos 5590 
          
56     Servicios de comidas y bebidas   
          
  56.1   Restaurantes y puestos de comidas   
    56.10 Restaurantes y puestos de comidas 5610 
          

  
56.2   Provisión de comidas preparadas para eventos y 

otros servicios de comidas 
  

    56.21 Provisión de comidas preparadas para eventos 5621 
    56.29 Otros servicios de comidas 5629 
          
  56.3   Establecimientos de bebidas   
    56.30 Establecimientos de bebidas 5630 
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  SECCIÓN J: INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 
  

     
58     Edición   
          

  
58.1   Edición de libros, periódicos y otras actividades 

editoriales 
  

    58.11 Edición de libros 5811 

    
58.12 Edición de directorios y guias de direcciones 

postales 
5812 

    58.13 Edición de periódicos 5813* 
    58.14 Edición de revistas 5813* 
    58.19 Otras actividades editoriales 5819 
          
  58.2   Edición de programas informáticos   
    58.21 Edición de videojuegos 5820* 
    58.29 Edición de otros programas informáticos 5820* 
          
59 

  

  Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical 

  

          

  
59.1   Actividades cinematográficas, de vídeo y de 

programas de televisión 
  

    
59.11 Actividades de producción cinematográficas, de 

vídeo y de programas de televisión 
5911 

    
59.12 Actividades de postproducción cinematográfica, 

de vídeo y de programas de televisión 
5912 

    
59.13 Actividades de distribución cinematográfica, de 

vídeo y de programas de televisión 
5913 

    59.14 Actividades de exhibición cinematográfica 5914 
          

  
59.2   Actividades de grabación de sonido y edición 

musical 
  

    
59.20 Actividades de grabación de sonido y edición 

musical 
5920 

          
60 

  
  Actividades de programación y emisión de radio y 

televisión 
  

          
  60.1   Actividades de radiodifusión   
    60.10 Actividades de radiodifusión 6010 
          

  
60.2   Actividades de programación y emisión de 

televisión 
  

  
60.20 Actividades de programación y emisión de 

televisión 
6020 



 
 36 

  
 

n.c.o.p.: no clasificado en otra parte 
* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
     
61     Telecomunicaciones   
          
  61.1   Telecomunicaciones por cable   
    61.10 Telecomunicaciones por cable 6110 
          
  61.2   Telecomunicaciones inalámbricas   
    61.20 Telecomunicaciones inalámbricas 6120 
          
  61.3   Telecomunicaciones por satélite   
    61.30 Telecomunicaciones por satélite 6130 
          
  61.9   Otras actividades de telecomunicaciones   
    61.90 Otras actividades de telecomunicaciones 6190 
          
          
62 

  
  Programación, consultoría y otras actividades 

relacionadas con la informática 
  

          

  
62.0   Programación, consultoría y otras actividades 

relacionadas con la informática 
  

    62.01 Actividades de programación informática 6201 
    62.02 Actividades de consultoría informática 6202* 
    62.03 Gestión de recursos informáticos 6202* 

    
62.09 Otros servicios relacionados con las tecnologías de 

la información y la informática 
6209 

          
          
63 

  
  Servicios de información   

          

  
63.1   Proceso de datos, hosting y actividades 

relacionadas; portales web 
  

    
63.11 Proceso de datos, hosting y actividades 

relacionadas 
6311 

    63.12 Portales web 6312 
     
  63.9   Otros servicios de información   
    63.91 Actividades de las agencias de noticias 6391 
    63.99 Otros servicios de información n.c.o.p. 6399 
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  SECCIÓN K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

DE SEGUROS 
  

          
64 

  
  Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 

pensiones 
  

          
  64.1   Intermediación monetaria   
    64.11 Banco central 6411 
    64.19 Otra intermediación monetaria 6419 
          
  64.2   Actividades de las sociedades holding   
    64.20 Actividades de las sociedades holding 6420 
          

  
64.3   Inversión colectiva, fondos y entidades financieras 

similares 
  

    
64.30 Inversión colectiva, fondos y entidades financieras 

similares 
6430 

          

  
64.9   Otros servicios financieros, excepto seguros y 

fondos de pensiones 
  

    64.91 Arrendamiento financiero 6491 
    64.92 Otras actividades crediticias 6492 

    
64.99 Otros servicios financieros, excepto seguros y 

fondos de pensiones n.c.o.p. 
6499 

          
65 

  
  Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, 

excepto Seguridad Social obligatoria 
  

          
  65.1   Seguros   
    65.11 Seguros de vida 6511 
    65.12 Seguros distintos de los seguros de vida 6512 
     
  65.2   Reaseguros   
    65.20 Reaseguros 6520 
          
  65.3   Fondos de pensiones   
    65.30 Fondos de pensiones 6530 
          
66 

  
  Actividades auxiliares a los servicios financieros y 

a los seguros 
  

          

  
66.1   Actividades auxiliares a los servicios financieros, 

excepto seguros y fondos de pensiones 
  

    66.11 Administración de mercados financieros 6611 
    66.12 Actividades de intermediación en operaciones con 

valores y otros activos
6612 
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66.19 Otras actividades auxiliares a los servicios 

financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 
6619 
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66.2   Actividades auxiliares a seguros y fondos de 

pensiones 
  

    66.21 Evaluación de riesgos y daños 6621 
    66.22 Actividades de agentes y corredores de seguros 6622 

    
66.29 Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de 

pensiones 
6629 

          
  66.3   Actividades de gestión de fondos   
    66.30 Actividades de gestión de fondos 6630 
          
      SECCIÓN L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS   
          
68     Actividades inmobiliarias   
          

  
68.1   Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta 

propia 
  

    
68.10 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta 

propia 
6810* 

          
  68.2   Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia   
    68.20 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 6810* 
     
  68.3   Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros   
    68.31 Agentes de la propiedad inmobiliaria 6820* 

    
68.32 Gestión y administración de la propiedad 

inmobiliaria 
6820* 

          

    

  SECCIÓN M: ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

  

          
69     Actividades jurídicas y de contabilidad   
          
  69.1   Actividades jurídicas   
    69.10 Actividades jurídicas 6910 
          

  
69.2   Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 

auditoría y asesoría fiscal 
  

    
69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 

auditoría y asesoría fiscal 
6920 
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70 

  
  Actividades de las sedes centrales; actividades de 

consultoría de gestión empresarial 
  

          
  70.1   Actividades de las sedes centrales   
    70.10 Actividades de las sedes centrales 7010 
          
  70.2   Actividades de consultoría de gestión empresarial   
    70.21 Relaciones públicas y comunicación 7020* 

    
70.22 Otras actividades de consultoría de gestión 

empresarial 
7020* 

          
71 

  
  Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 

ensayos y análisis técnicos 
  

          

  

71.1   Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico 

  

    71.11 Servicios técnicos de arquitectura 7110* 

    
71.12 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 

relacionadas con el asesoramiento técnico 
7110* 

          
  71.2   Ensayos y análisis técnicos   
    71.20 Ensayos y análisis técnicos 7120 
          
72     Investigación y desarrollo   

  
72.1   Investigación y desarrollo experimental en ciencias 

naturales y técnicas 
  

    
72.11 Investigación y desarrollo experimental en 

biotecnología 
7210* 

    
72.19 Otra investigación y desarrollo experimental en 

ciencias naturales y técnicas 
7210* 

          

  
72.2   Investigación y desarrollo experimental en ciencias 

sociales y humanidades 
  

    
72.20 Investigación y desarrollo experimental en ciencias 

sociales y humanidades 
7220 

          
73     Publicidad y estudios de mercado   
          
  73.1   Publicidad   
    73.11 Agencias de publicidad 7310* 

    
73.12 Servicios de representación de medios de 

comunicación 
7310* 
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73.2   Estudios de mercado y realización de encuestas de 

opinión pública 
  

    
73.20 Estudios de mercado y realización de encuestas de 

opinión pública 
7320 

          
74 

  
  Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
  

          
  74.1   Actividades de diseño especializado   
    74.10 Actividades de diseño especializado 7410 
          
  74.2   Actividades de fotografía   
    74.20 Actividades de fotografía 7420 
          
  74.3   Actividades de traducción e interpretación   
    74.30 Actividades de traducción e interpretación 7490* 
          

  
74.9   Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas n.c.o.p. 
  

    
74.90 Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas n.c.o.p. 
7490* 

     
75     Actividades veterinarias   
          
  75.0   Actividades veterinarias   
    75.00 Actividades veterinarias 7500 
          
          

    

  SECCIÓN N: ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS 
AUXILIARES 

  

          
          
77     Actividades de alquiler   
          
  77.1   Alquiler de vehículos de motor   

  
 77.11 Alquiler de automóviles y vehículos de motor 

ligeros 
7710* 

    77.12 Alquiler de camiones 7710* 
          

  
77.2   Alquiler de efectos personales y artículos de uso 

doméstico 
  

    77.21 Alquiler de artículos de ocio y deportivos 7721 
    77.22 Alquiler de cintas de vídeo y discos 7722 
    77.29 Alquiler de otros efectos personales y artículos de 

uso doméstico
7729 
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77.3   Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes 

tangibles 
  

    77.31 Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola 7730* 

    
77.32 Alquiler de maquinaria y equipo para la 

construcción e ingeniería civil 
7730* 

    
77.33 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, 

incluidos ordenadores 
7730* 

    77.34 Alquiler de medios de navegación 7730* 
    77.35 Alquiler de medios de transporte aéreo 7730* 

    
77.39 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes 

tangibles n.c.o.p. 
7730* 

          

  

77.4   Arrendamiento de la propiedad intelectual y 
productos similares, excepto trabajos protegidos 
por los derechos de autor 

  

    

77.40 Arrendamiento de la propiedad intelectual y 
productos similares, excepto trabajos protegidos 
por los derechos de autor  

7740 

     
78     Actividades relacionadas con el empleo   
          
  78.1   Actividades de las agencias de colocación   
    78.10 Actividades de las agencias de colocación 7810 
          
  78.2    Actividades de las empresas de trabajo temporal   
   78.20 Actividades de las empresas de trabajo temporal 7820 
          

  
78.3   Otra provisión de recursos humanos   

    
78.30 Otra provisión de recursos humanos 7830 

          
79 

  

  Actividades de agencias de viajes, operadores 
turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos 

  

          

  
79.1   Actividades de agencias de viajes y operadores 

turísticos 
  

    79.11 Actividades de las agencias de viajes 7911 
    79.12 Actividades de los operadores turísticos 7912 
          

  
79.9   Otros servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos 
  

    

79.90 Otros servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos 

7990 
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80     Actividades de seguridad e investigación   
          
  80.1   Actividades de seguridad privada   
    80.10 Actividades de seguridad privada 8010 
          
  80.2   Servicios de sistemas de seguridad   
    80.20 Servicios de sistemas de seguridad 8020 
          
  80.3   Actividades de investigación   
    80.30 Actividades de investigación 8030 
 

 
   

81 
  

  Servicios a edificios y actividades de jardinería   

          
  81.1   Servicios integrales a edificios e instalaciones   
    81.10 Servicios integrales a edificios e instalaciones 8110 
          
  81.2   Actividades de limpieza   
    81.21 Limpieza general de edificios 8121 

    
81.22 Otras actividades de limpieza industrial y de 

edificios 
8129* 

    81.29 Otras actividades de limpieza 8129* 
          
  81.3   Actividades de jardinería   
    81.30 Actividades de jardinería 8130 
          
82 

  
  Actividades administrativas de oficina y otras 

actividades auxiliares a las empresas 
  

          
  82.1   Actividades administrativas y auxiliares de oficina   
    82.11 Servicios administrativos combinados 8211 

    

82.19 Actividades de fotocopiado, preparación de 
documentos y otras actividades especializadas de 
oficina 

8219 

          
  82.2   Actividades de los centros de llamadas   
    82.20 Actividades de los centros de llamadas 8220 
          
  82.3   Organización de convenciones y ferias de muestras   
    82.30 Organización de convenciones y ferias de muestras 8230 
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  82.9   Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.   

    
82.91 Actividades de las agencias de cobros y de 

información comercial 
8291 

    82.92 Actividades de envasado y empaquetado 8292 
    82.99 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 8299 

  
   

    

  SECCIÓN O: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL 
OBLIGATORIA 

  

          
84 

  
  Administración Pública y defensa; Seguridad 

Social obligatoria 
  

          

  
84.1   Administración Pública y de la política económica 

y social 
  

    
84.11 Actividades generales de la Administración 

Pública 
8411 

    

84.12 Regulación de las actividades sanitarias, 
educativas y culturales y otros servicios sociales, 
excepto Seguridad Social 

8412 

    
84.13 Regulación de la actividad económica y 

contribución a su mayor eficiencia 
8413 

          
  84.2   Prestación de servicios a la comunidad en general   
    84.21 Asuntos exteriores 8421 
    84.22 Defensa 8422 
    84.23 Justicia 8423* 
    84.24 Orden público y seguridad 8423* 
    84.25 Protección civil 8423* 
          
  84.3    Seguridad Social obligatoria   
   84.30 Seguridad Social obligatoria 8430 
          
          

    
  SECCIÓN P: EDUCACIÓN   

          
85     Educación   
          
  85.1   Educación preprimaria   
    85.10 Educación preprimaria 8510* 
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  85.2   Educación primaria   
    85.20 Educación primaria 8510* 
     
  85.3   Educación secundaria   
    85.31 Educación secundaria general 8521 

    
85.32 Educación secundaria técnica y profesional 8522 

          
  85.4   Educación postsecundaria    
    85.41 Educación postsecundaria no terciaria 8530* 
    85.42 Educación terciaria  8530* 
          
  85.5   Otra educación   

    
85.51 Educación deportiva y recreativa 8541 

    85.52 Educación cultural 8542 

    
85.53 Actividades de las escuelas de conducción y 

pilotaje 
8549* 

    85.59 Otra educación n.c.o.p. 8549* 
          
  85.6   Actividades auxiliares a la educación   
    85.60 Actividades auxiliares a la educación 8550 
          
          

    
  SECCIÓN Q: ACTIVIDADES SANITARIAS Y 

DE SERVICIOS SOCIALES 
  

          
86     Actividades sanitarias   
          
  86.1   Actividades hospitalarias   
    86.10 Actividades hospitalarias 8610 
          
  86.2   Actividades médicas y odontológicas   
    86.21 Actividades de medicina general 8620* 
    86.22 Actividades de medicina especializada 8620* 
    86.23 Actividades odontológicas 8620* 
          
  86.9   Otras actividades sanitarias   
    86.90 Otras actividades sanitarias 8690 
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87     Asistencia en establecimientos residenciales   
          

  
87.1   Asistencia en establecimientos residenciales con 

cuidados de sanitarios 
  

    
87.10 Asistencia en establecimientos residenciales con 

cuidados de sanitarios 
8710 

          

  

87.2   Asistencia en establecimientos residenciales para 
personas con discapacidad intelectual, enfermedad 
mental y drogodependencia  

  

    

87.20 Asistencia en establecimientos residenciales para 
personas con discapacidad intelectual, enfermedad 
mental y drogodependencia 

8720 

          

  
87.3   Asistencia en establecimientos residenciales para 

personas mayores y con discapacidad física  
  

    
87.30 Asistencia en establecimientos residenciales para 

personas mayores y con discapacidad física 
8730 

          

  
87.9   Otras actividades de asistencia en establecimientos 

residenciales 
  

    
87.90 Otras actividades de asistencia en establecimientos 

residenciales 
8790 

          
88     Actividades de servicios sociales sin alojamiento   
          

  
88.1   Actividades de servicios sociales sin alojamiento 

para personas mayores y con discapacidad  
  

    
88.10 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 

para personas mayores y con discapacidad 
8810 

          

  
88.9   Otros actividades de servicios sociales sin 

alojamiento 
  

    88.91 Actividades de cuidado diurno de niños 8890* 

    
88.99 Otros actividades de servicios sociales sin 

alojamiento n.c.o.p. 
8890* 

          

    
  SECCIÓN R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, 

RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 
  

          
90     Actividades de creación, artísticas y espectáculos   
          
  90.0   Actividades de creación, artísticas y espectáculos   
    90.01 Artes escénicas 9000* 
    90.02 Actividades auxiliares a las artes escénicas 9000* 
    90.03 Creación artística y literaria 9000* 
    90.04 Gestión de salas de espectáculos 9000* 
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91 

  
  Actividades de bibliotecas, archivos, museos y 

otras actividades culturales 
  

          

  
91.0   Actividades de bibliotecas, archivos, museos y 

otras actividades culturales 
  

    91.01 Actividades de bibliotecas y archivos 9101 
    91.02 Actividades de museos 9102* 

    
91.03 Gestión de lugares y edificios históricos  9102* 

    
91.04 Actividades de los jardines botánicos, parques 

zoológicos y reservas naturales 
9103 

          
92     Actividades de juegos de azar y apuestas   
          
  92.0   Actividades de juegos de azar y apuestas   
    92.00 Actividades de juegos de azar y apuestas 9200 
          
93 

  
  Actividades deportivas, recreativas y de 

entretenimiento 
  

          
  93.1   Actividades deportivas   
    93.11 Gestión de instalaciones deportivas 9311* 
    93.12 Actividades de los clubes deportivos 9312 
    93.13 Actividades de los gimnasios 9311* 
    93.19 Otras actividades deportivas 9319 
          
  93.2   Actividades recreativas y de entretenimiento   

    
93.21 Actividades de los parques de atracciones y los 

parques temáticos 
9321 

    93.29 Otras actividades recreativas y de entretenimiento  9329 
     
      SECCIÓN S: OTROS SERVICIOS   
          
94     Actividades asociativas   
          

  
94.1   Actividades de organizaciones empresariales, 

profesionales y patronales 
  

    
94.11 Actividades de organizaciones empresariales y 

patronales 
9411 

    94.12 Actividades de organizaciones profesionales 9412 



 
 49 

  
 

n.c.o.p.: no clasificado en otra parte 
* en 
parte 

División Grupo Clase 
  CIIU 

rev. 4 
          
  94.2   Actividades sindicales   
    94.20 Actividades sindicales 9420 
          
  94.9   Otras actividades asociativas    
    94.91 Actividades de organizaciones religiosas 9491 
    94.92 Actividades de organizaciones políticas 9492 
    94.99 Otras actividades asociativas n.c.o.p. 9499 
     
95 

  
  Reparación de ordenadores, efectos personales y 

artículos de uso doméstico 
  

          

  
95.1   Reparación de ordenadores y equipos de 

comunicación 
  

    95.11 Reparación de ordenadores y equipos periféricos 9511 
    95.12 Reparación de equipos de comunicación 9512 
          

  
95.2   Reparación de efectos personales y artículos de 

uso doméstico 
  

    
95.21 Reparación de aparatos electrónicos de audio y 

vídeo de uso doméstico 
9521 

    
95.22 Reparación de aparatos electrodomésticos y de 

equipos para el hogar y el jardín 
9522 

    95.23 Reparación de calzado y artículos de cuero 9523 
    95.24 Reparación de muebles y artículos de menaje 9524 
    95.25 Reparación de relojes y joyería 9529* 

    
95.29 Reparación de otros efectos personales y artículos 

de uso doméstico 
9529* 

     
96     Otros servicios personales   
          
  96.0   Otros servicios personales   
    96.01 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 9601 
    96.02 Peluquería y otros tratamientos de belleza 9602 
    96.03 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 9603 
    96.04 Actividades de mantenimiento físico 9609* 
    96.09 Otros servicios personales n.c.o.p. 9609* 
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  SECCIÓN T: ACTIVIDADES DE LOS 
HOGARES COMO EMPLEADORES DE 
PERSONAL DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DE 
LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE 
BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO 

  

          
97 

  
  Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico 
  

          

  
97.0   Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico 
  

    
97.00 Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico 
9700 

          
98 

  
  Actividades de los hogares como productores de 

bienes y servicios para uso propio 
  

          

  
98.1    Actividades de los hogares como productores de 

bienes para uso propio 
  

  
 98.10 Actividades de los hogares como productores de 

bienes para uso propio 
9810 

          

  
98.2   Actividades de los hogares como productores de 

servicios para uso propio 
  

    
98.20 Actividades de los hogares como productores de 

servicios para uso propio 
9820 

          

  
   

    

  SECCIÓN U: ACTIVIDADES DE 
ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS 
EXTRATERRITORIALES 

  

99 
    

Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 

  

          

  
99.0   Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales 
  

    
99.00 Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales 
9900 
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI

20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

EL PRESIDENT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en 
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L’article 46 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els poders públics 
han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques 
basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix 
que les polítiques ambientals s’han de dirigir especialment a reduir les diferents 
formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció, articular 
mesures correctives de l’impacte ambiental, utilitzar racionalment els recursos 
naturals, prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alteren el règim atmosfèric 
i climàtic, i respectar els principis de preservació del medi.

D’acord amb aquests preceptes, l’article 144.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
estableix que corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria 
de medi ambient i la competència per a dictar normes addicionals de protecció. S’hi 
afegeix que aquesta competència inclou, entre d’altres, la prevenció, la restauració 
i la reparació de danys al medi ambient, la regulació de l’ambient atmosfèric i de 
les diverses formes de contaminació i l’establiment d’altres instruments de control 
de la contaminació.

La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental va establir a Catalunya el model de prevenció i control integrats de la 
contaminació instaurat per la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre 
de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC).

En els darrers anys, però, l’Estat ha aprovat un seguit de normes amb caràcter 
de legislació bàsica que, juntament amb la modificació recent i la substitució de 
la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 1996, per la Directiva 
1/2008, del 15 de gener, de prevenció i control integrats de la contaminació, obliguen 
a modificar la Llei 3/1998, del 27 de febrer, i a adequar els règims d’intervenció 
ambiental a la regulació establerta, concretament, a la Llei 16/2002, de l’1 de juliol, 
de prevenció i control integrats de la contaminació, a la Llei 27/2006, del 18 de 
juliol, reguladora dels drets d’accés a la informació, de participació pública i accés 
a la justícia en matèria de medi ambient, i al Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 
de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental 
de projectes.

Al mateix temps, aquesta llei vol superar les dificultats que s’han presentat arran 
de la regulació de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, i també vol incorporar altres re-
queriments derivats de modificacions recents de la legislació ambiental sectorial. 
L’execució de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, ha evidenciat la dificultat d’aplicar 
alguns dels preceptes i la complexitat del procediment d’intervenció administrativa 
per a determinades categories d’activitats. Per això, aquesta llei pretén racionalitzar 
i simplificar tràmits i corregir les determinacions que han generat dubtes i han 
originat pràctiques de gestió clarament millorables.

El sistema d’intervenció administrativa ambiental que estableix aquesta llei es 
basa, tal com s’instaurà en la Llei 3/1998, del 27 de febrer, en el fet que les autoritats 
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competents s’han d’assegurar, abans de concedir una autorització i una llicència 
ambientals, que s’han fixat les mesures adequades de prevenció i reducció de la 
contaminació en el medi, incloses l’atmosfera, l’aigua i el sòl. Amb aquesta finalitat 
es fixen en l’autorització ambiental els valors límit d’emissió i es consideren, si escau, 
les millors tècniques disponibles a cada moment. Aquestes millors tècniques ja 
estableixen els casos en què la situació especial de l’entorn de les activitats justifica 
l’aplicació de mesures addicionals de protecció.

Aquesta llei integra, amb una voluntat de simplificació administrativa clara, 
l’avaluació de l’impacte ambiental de les activitats relacionades en l’annex I de la 
mateixa llei en el procediment d’atorgament de l’autorització ambiental.

Aquesta integració de diferents règims d’intervenció administrativa ambiental 
s’emmarca en l’estratègia del Consell Europeu de Lisboa de l’any 2000, i té l’ob-
jectiu de compaginar la reducció necessària de càrregues administratives per a les 
persones que exerceixen activitats econòmiques amb el respecte i les garanties en 
la prevenció i el control del medi ambient que la societat demana.

Els objectius de facilitació de tràmits en l’activitat econòmica i de simplificació 
administrativa són presents, de fet, en el conjunt del sistema d’intervenció admi-
nistrativa ambiental que regula aquesta llei, en compliment dels compromisos 
adquirits per a millorar la competitivitat de l’economia catalana i eliminar les traves 
administratives innecessàries a què ens obliga la Unió Europea.

Per això, d’una banda, aquesta llei estableix un sistema d’intervenció integral, 
atenint-se a la major o a la menor incidència ambiental de les activitats, però 
limitat únicament als aspectes ambientals. La intervenció administrativa per 
raó d’altres matèries, com ara la seguretat i la salut de les persones, es regeix 
per la legislació de règim local i per la normativa sectorial corresponent. D’altra 
banda, encara que la llei regula règims d’intervenció de caràcter estrictament 
ambiental, també reconeix que cal establir mecanismes que permetin tramitar 
simultàniament el conjunt d’intervencions preceptives respecte a una mateixa 
activitat.

És també un objectiu d’aquesta llei establir, d’una manera clara, que la responsabi-
litat sobre les instal·lacions, i l’obertura i el funcionament de les activitats, correspon 
tant a les persones titulars i al personal tècnic de l’activitat com a les persones que 
n’han de controlar el funcionament.

La Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera 
ha derogat, d’una manera expressa, el Reglament d’activitats molestes, insalubres, 
nocives i perilloses, aprovat pel Decret 2414/1961, del 30 de novembre, declarat 
inaplicable a Catalunya per la disposició addicional sisena de la Llei 3/1998, del 27 
de febrer. Els conceptes tradicionals de perillositat, insalubritat, nocivitat i molèstia 
que s’hi definien, i també l’establiment de mesures d’allunyament de les activitats 
respecte als nuclis de població, van quedar substituïts a partir de la Llei 3/1998, per 
la utilització de les condicions i millors tècniques ambientals disponibles en cada 
cas per a garantir la protecció del medi ambient i la població.

Aquesta llei s’estructura en deu títols. El títol primer, relatiu a les disposicions 
generals, conté les finalitats de la Llei, l’àmbit d’aplicació i un quadre de definici-
ons ampli, i també les condicions generals de funcionament de les activitats i les 
obligacions generals dels titulars d’aquestes activitats. En aquest títol destaca la 
determinació dels règims d’intervenció administrativa als quals se sotmeten les 
diferents categories d’activitats, enumerades en els annexos I, II, III i IV de la Llei, 
atenint-se a la major o a la menor incidència ambiental. Finalment, el títol primer 
es completa amb les referències als valors límit d’emissió, la informació ambiental 
necessària per a gestionar els règims d’intervenció administrativa i l’ús de mitjans 
tècnics.
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El títol segon estableix el règim de l’autorització ambiental de les activitats amb 
l’avaluació de l’impacte ambiental i el règim de declaració de l’impacte ambiental 
de les activitats, conjuntament amb una autorització substantiva.

En el règim de l’autorització ambiental de les activitats amb l’avaluació de l’im-
pacte ambiental s’estableix la integració dels dos sistemes cabdals d’intervenció 
administrativa per a prevenir i reduir en origen la contaminació. Aquests sistemes 
són l’autorització ambiental i la declaració d’impacte ambiental i recauen sobre les 
activitats productives que tenen un potencial d’incidència ambiental elevat. L’Ad-
ministració de la Generalitat té la competència per a resoldre el procediment únic 
en el qual ara conflueixen aquests dos sistemes.

Tot i que la integració d’ambdós sistemes en un procediment únic pot tenir l’apa-
rença d’una complexitat major en la tramitació, aquesta llei, mitjançant l’establiment 
de llindars concrets i situacions determinades en les quals no cal avaluar les activitats 
establertes en l’annex II del Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, atorga 
més seguretat jurídica als titulars de les activitats afectades i, alhora, elimina la 
càrrega del procediment administratiu de consulta prèvia.

Cal remarcar el fet que el règim d’autorització és estrictament ambiental, llevat 
del cas de les activitats amb un risc d’accidents més grans, supòsit en el qual la 
participació de l’òrgan que té la competència substantiva sobre aquesta matèria 
s’integra en el procediment de l’autorització ambiental. El municipi en què es duu 
a terme l’activitat també participa en aquest procediment mitjançant un informe 
ambiental referit a les matèries sobre les quals té competència.

Pel que fa al règim de declaració d’impacte ambiental de les activitats amb una 
autorització substantiva, l’acció de prevenció ambiental s’integra en el procediment 
de l’autorització substantiva que és competència de l’òrgan que té la competència 
sectorial.

El títol tercer estableix el règim d’intervenció de la llicència ambiental de com-
petència municipal.

En aquest títol es regulen totes les activitats que, per la incidència que tenen en 
el medi ambient, s’han de sotmetre obligatòriament a algun règim d’intervenció 
preventiva ambiental, de competència municipal estricta. La participació de l’Admi-
nistració de la Generalitat en el procediment d’atorgament de la llicència ambiental 
es limita a l’emissió dels informes que són preceptius, d’acord amb aquesta llei o 
amb el desplegament reglamentari de la llei, o d’acord amb la normativa sectorial 
ambiental aplicable.

S’estableix, també, la intervenció dels consells comarcals, que han de donar la 
suficiència tècnica i jurídica als municipis i garantir, en tots els casos, un alt grau 
d’autonomia als ajuntaments per a definir llur relació amb l’ens comarcal.

Així mateix, es difereix a la regulació de les ordenances municipals la possibilitat 
de sotmetre algunes d’aquestes intervencions preventives al règim de comunicació, 
en funció de la ubicació urbanística, de les característiques ambientals del medi 
receptor i d’altres factors d’incidència ambiental, sempre que no ho impedeixi el 
compliment de la normativa sectorial ambiental.

El títol quart regula el règim de comunicació, que també és de competència 
municipal. La prevenció ambiental, en aquest cas, es duu a terme mitjançant 
l’acte de certificació tècnica del compliment de les normes ambientals. No hi ha 
la possibilitat de sotmetre aquestes activitats a un règim de llicència ambiental, 
al mateix temps que es reforça el compliment dels requeriments ambientals i 
l’obertura de l’activitat sota la responsabilitat de les persones o l’empresa titulars 
i del personal tècnic.
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El títol cinquè estableix els règims d’intervenció ambiental de les proves o de 
les actuacions dirigides a investigar, desenvolupar i experimentar productes i 
processos nous.

El títol sisè estableix els règims d’intervenció ambiental coordinats amb al-
tres intervencions municipals. En les activitats subjectes a la legislació sectorial 
d’espectacles públics i activitats recreatives i, si escau, altres activitats sotmeses 
a la llicència o comunicació municipal substantiva que es determini, l’avaluació 
ambiental de l’activitat s’integra en el procediment d’atorgament de la llicència o 
comunicació municipal substantiva.

Així mateix, l’avaluació ambiental dels projectes d’equipaments i serveis de titula-
ritat municipal s’integra en el procediment d’aprovació del projecte corresponent.

El títol setè conté les disposicions legals comunes a tots els règims d’intervenció 
ambiental regulats per la llei, entre les quals destaquen les disposicions referents a la 
intervenció administrativa de les modificacions, la caducitat i la revisió de l’autorit-
zació i la llicència ambientals, i les especificitats de les explotacions ramaderes.

El títol vuitè estableix el règim de control de les activitats que es regula per 
a les diferents categories d’activitats. Els trets més significatius són el foment 
dels sistemes d’autocontrol –especialment mitjançant el sistema d’ecogestió i 
ecoauditoria (EMAS)– i la necessitat de disposar de la informació de l’acció de 
control inicial que eviti les dilacions injustificades en dur a terme les activitats a 
causa del risc que comporta, per al medi ambient i per a la població, un període 
de posada en marxa molt perllongat. Aquest títol estableix la periodicitat dels 
controls, que, generalment, són de dos anys per a les activitats de l’annex I.1, de 
quatre anys per a les activitats dels annexos I.2 i I.3, i de sis anys per a les acti-
vitats dels annexos II i IV.

El títol novè regula els règims d’inspecció, sancionador i d’execució forçosa. En 
tant que aquesta llei és fonamentalment procedimental i no regula aspectes materials 
que desenvolupen les legislacions ambientals sectorials respectives, no estableix un 
règim sancionador en matèria de recursos naturals i agents contaminants. Aquesta 
llei remet, tant pel que fa als casos en què s’ha produït un dany o un deteriorament 
greu per al medi ambient com en els casos en què s’ha posat en risc greu la segu-
retat o la salut de les persones, als règims sancionadors, d’execució forçosa i de 
responsabilitat establerts per la normativa sectorial específica.

El règim sancionador que afecta les activitats subjectes a la legislació bàsica 
estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació s’exceptua, 
però, d’aquest criteri, ja que aquesta legislació estableix una tipificació d’infraccions 
procedimentals i materials que inclou els casos anteriors.

El títol desè determina l’establiment i l’ordenació de taxes per a prestar els serveis 
administratius relatius als procediments d’autorització, llicència o comunicació 
ambientals, i també els de la declaració d’impacte ambiental, de conformitat amb 
els principis de cost real o de cost previsible que estableix la legislació reguladora 
de les hisendes públiques.

La disposició addicional primera recull els principis de no-concurrència, simulta-
neïtat i coordinació, amb relació a les intervencions administratives dels ens locals 
i dels departaments competents en matèries de seguretat i salut de les persones que 
es tenen en compte en l’obertura d’activitats i que no estan regulades en aquesta llei. 
La intervenció en aquestes matèries s’ha d’exercir en els termes que determina, en 
cada cas, la legislació sectorial aplicable.

La disposició addicional segona mostra la necessitat que les normatives sectori-
als que incideixen en l’exercici de les activitats determinin la simultaneïtat de les 
tramitacions administratives.
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La disposició addicional tercera estableix que, en els casos en què s’han d’efectuar 
els controls inicials de les activitats segons les determinacions d’aquesta llei i, alhora, 
s’ha de fer una actuació de comprovació prèvia d’acord amb la Llei de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
es pot fer una única actuació de control.

La disposició addicional quarta crea la Comissió d’Avaluació i Seguiment per a l’apli-
cació d’aquesta llei. La complexitat de la intervenció administrativa ambiental i l’hetero-
geneïtat tant de les activitats com del medi receptor fan necessari un seguiment acurat i 
puntual de l’aplicació que permeti corregir amb eficàcia les disfuncionalitats eventuals 
que sorgeixin. En aquesta comissió hi participen les administracions i les agrupacions 
empresarials, sindicals i professionals que hi estan implicades més directament.

La disposició addicional cinquena encomana a la Comissió de Govern Local 
l’elaboració de propostes de procediments administratius i ordenances fiscals per 
a contribuir a l’harmonització en l’actuació dels ens locals.

La disposició addicional sisena estableix l’atorgament de bonificacions fiscals 
específiques a les empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i 
ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), ja que garanteixen l’excel·lència empre-
sarial en matèria ambiental.

La disposició addicional setena precisa que, als efectes del que estableix la lletra 
a, paràgraf segon, de l’article 7.1, s’entén que quan es produeix la modificació de 
les legislacions d’origen en resten modificats automàticament els annexos.

En les disposicions transitòries es regula el desenvolupament dels procediments 
iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el règim transitori de les entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental, i les actuacions de control i les revi-
sions de les autoritzacions i de les llicències ambientals existents per a ajustar-les a 
les condicions més beneficioses establertes en aquesta llei. També es determina un 
procediment marc regulador de la intervenció administrativa dels ens locals en els 
àmbits relacionats amb el control preventiu de les activitats que no disposen d’un 
procediment específic per a exercir-lo, amb la finalitat de donar cobertura legal a la 
intervenció administrativa dels ens locals en les matèries que no estan integrades, 
d’una manera procedimental, en la intervenció administrativa ambiental.

Finalment aquesta llei, a més dels annexos esmentats en els títols corresponents 
a les diverses activitats sotmeses en els diferents règims d’intervenció adminis-
trativa ambiental, recull l’annex V, relatiu als criteris de selecció del procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental de les activitats de l’annex II, i l’annex VI, relatiu 
als informes preceptius en matèria de medi ambient.

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

Aquesta llei té per objecte establir el sistema d’intervenció administrativa de les 
activitats amb incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració les afeccions 
sobre el medi ambient i les persones. Aquest sistema d’intervenció administrativa 
integra l’avaluació d’impacte ambiental de les activitats.

Article 2
Finalitats

Les finalitats d’aquesta llei són:
a) Assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en con-

junt, per a garantir-ne la qualitat de vida, mitjançant els instruments necessaris 
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que permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar la contaminació i fer un ús 
eficient dels recursos i de les matèries primeres.

b) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d’intervenció 
administrativa ambiental que harmonitzi el desenvolupament econòmic i social 
amb la protecció del medi ambient.

c) Contribuir a fer efectius els criteris d’eficiència i servei a la ciutadania en la 
instrucció dels procediments administratius, i garantir la col·laboració i la coordi-
nació de les administracions públiques que hi han d’intervenir.

d) Facilitar l’acció de l’activitat productiva d’una manera respectuosa amb la 
protecció del medi ambient.

Article 3
Àmbit d’aplicació

1. El sistema d’intervenció administrativa i, si escau, el sistema d’avaluació de 
l’impacte ambiental establerts en aquesta llei s’apliquen a les activitats de titularitat 
pública i privada emplaçades a Catalunya relacionades en els annexos d’aquesta 
llei.

2. Les activitats de caràcter temporal que, tot i que estan recollides en els annexos 
I.2, I.3 i II, estan vinculades amb la construcció d’obres d’infraestructures o instal-
lacions generals i d’interès públic, i que han estat determinades i avaluades en la 
declaració d’impacte ambiental del projecte de la infraestructura o la instal·lació 
corresponent, no estan subjectes als règims d’intervenció ambiental establerts en 
aquesta llei.

Article 4
Deinicions

Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
a) Autorització ambiental o llicència ambiental: la resolució de l’òrgan ambiental 

competent en matèria de medi ambient o de l’ens local corresponent per mitjà de la 
qual s’autoritza una activitat determinada o diverses activitats i les instal·lacions o 
part de les instal·lacions que ocupen, ubicades en un mateix centre o en un mateix 
establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, amb subjec-
ció a les condicions necessàries per a garantir el compliment dels objectius i les 
disposicions d’aquesta llei.

b) Autorització substantiva: l’autorització, la llicència, el permís o la concessió 
administrativa atorgat per un òrgan de l’Administració de la Generalitat en l’àmbit 
d’una intervenció sectorial.

c) Activitat: l’explotació que es duu a terme en un determinat centre o establiment 
ramader, industrial, miner, comercial, de serveis o altres i que està integrada per 
una instal·lació o més d’una.

d) Centre o establiment: el conjunt d’edificacions, instal·lacions i espais que 
constitueixen una unitat física diferenciada i en el qual una mateixa persona o 
empresa titulars exerceixen una activitat o més d’una.

e) Titular: la persona física o jurídica que exerceix o posseeix una activitat o 
diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder 
econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

f) Intervenció sectorial: la intervenció administrativa d’autorització, llicència, 
comunicació, control o registre a la qual està sotmesa una activitat de les que regula 
aquesta llei, de conformitat amb un ordenament jurídic diferent de l’ambiental. En 
particular, són intervencions sectorials, la intervenció urbanística, la industrial, la 
turística, la sanitària, l’energètica, la laboral, la comercial, i la relativa a establiments 
de concurrència pública.

g) Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat 
que, en aplicació dels criteris que estableix l’article 59, i també dels paràmetres 
determinats per via reglamentària, comporti repercussions perjudicials o impor-
tants per a les persones o per al medi ambient. Són modificacions substancials les 
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modificacions o les ampliacions que impliquen un canvi del codi en el qual ha estat 
classificada l’activitat, tant si aquest canvi es produeix amb relació al mateix annex 
com si es duu a terme amb relació a un annex diferent.

h) Modificacions no substancials:
1) La modificació de les característiques o del funcionament d’una activitat que, 

en aplicació dels criteris que estableix l’article 59, tot i que tingui conseqüències 
previsibles per a les persones o per al medi ambient, no pot ésser qualificada de 
substancial.

2) La modificació de les característiques o del funcionament d’una activitat que 
no té conseqüències previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient.

i) Contaminació: la introducció, directa o indirecta, a l’atmosfera, a l’aigua o al 
sòl, mitjançant l’activitat humana, de substàncies, vibracions, radiacions, calor o 
soroll que puguin tenir efectes perjudicials per a la salut o per al medi ambient, o 
que puguin causar danys en els béns materials, deteriorar o perjudicar el gaudi o 
altres usos legítims del medi ambient.

j) Substància: qualsevol element o compost químic, exceptuant les substàncies 
radioactives i els organismes modificats genèticament.

k) Emissió: l’expulsió, a l’atmosfera, a l’aigua o al sòl, de substàncies, vibraci-
ons, radiacions, calor o soroll procedents d’una manera directa o indirecta de fonts 
puntuals o difuses d’una activitat.

l) Valors límit d’emissió: la massa o l’energia expressada amb relació a determinats 
paràmetres específics, la concentració o el nivell d’una emissió el valor de la qual 
no s’ha de superar dins d’un o diversos períodes determinats.

m) Normes de qualitat ambiental: el conjunt de requisits dictats per la normativa 
ambiental aplicable que s’han de complir en un moment donat en un entorn concret 
o en una part determinada d’aquest entorn.

n) Paràmetres o mesures tècniques equivalents: els paràmetres o les mesures 
de referència que, amb caràcter supletori o complementari, s’apliquen quan les 
característiques de l’activitat no permeten una determinació adequada de valors 
límit d’emissió o quan no hi ha normativa aplicable.

o) Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç i avançada de desenvolupa-
ment de les activitats i de llurs modalitats d’explotació, que demostri la capacitat 
pràctica de determinades tècniques per a constituir, en principi, la base dels valors 
límit d’emissions destinats a evitar o, si això no fos possible, reduir en general les 
emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient. A aquests efectes, s’entén 
per:

1) Tècniques: la tecnologia utilitzada, juntament amb la manera en què està dis-
senyada, construïda, mantinguda, explotada i paralitzada l’activitat.

2) Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti 
l’aplicació en el context del sector industrial corresponent en condicions viables 
econòmicament i tècnicament, prenent en consideració els costos i els beneficis, 
sempre que la persona titular hi pugui tenir accés en unes condicions raonables.

3) Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a assolir un alt nivell general 
de protecció del medi ambient en conjunt.

p) Avaluació ambiental: l’anàlisi dels efectes i els resultats ambientals de l’acti-
vitat, que comprèn la descripció i, específicament, les instal·lacions, les matèries 
primeres i les auxiliars, els processos, els productes i el consum de recursos naturals 
i d’energia, i les emissions de tota mena i llurs repercussions en el medi considerat 
en conjunt.

q) Accident greu: un fet, com ara una emissió, un incendi o una explosió im-
portants, que resulta d’un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol 
establiment al qual són aplicables les disposicions determinades per les directives 
de la Unió Europea i per la normativa en matèria d’accidents greus.

r) Acord voluntari: l’acord subscrit entre l’Administració ambiental competent 
i la persona o les persones titulars d’una activitat o un grup d’activitats d’un sector 
industrial determinat, segons el qual ambdues parts es vinculen voluntàriament per 
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a complir uns objectius de qualitat del medi ambient determinats per la normativa 
específica o, si no n’hi ha, adoptant, si escau, paràmetres o mesures tècniques 
equivalents de conformitat amb les millors tècniques disponibles.

s) Activitat de caràcter temporal: la unitat tècnica destinada a exercir una activitat 
classificada en els annexos d’aquesta llei que s’instal·la en un emplaçament deter-
minat, d’una manera autònoma i independent, per a un període de temps concret 
no superior a dos anys, a la fi del qual cessa definitivament l’activitat.

t) Activitat mòbil: la unitat tècnica no fixa destinada a exercir una activitat con-
tinuada, però de caràcter itinerant, sempre que en un mateix emplaçament tingui 
una durada inferior a dos anys.

u) Programa de vigilància ambiental: el conjunt d’actuacions que permeten 
conèixer puntualment el compliment de les condicions i els requisits d’execució 
d’un projecte que s’han fixat en la declaració d’impacte ambiental.

v) Afecció per a la salut de les persones: la incidència negativa que les emissions d’una 
activitat o un conjunt d’activitats poden tenir sobre la salut individual o col·lectiva.

w) Públic: qualsevol persona física o jurídica, i també les associacions, organit-
zacions i grups constituïts de conformitat amb la normativa que els és aplicable.

x) Tècnic (o tècnica) competent: la persona que posseeix les titulacions acadèmica 
i professional habilitants.

Article 5
Condicions generals de funcionament de les activitats

Les persones titulars de les activitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei exerceixen aquestes activitats, sota llur responsabilitat, d’acord amb els prin-
cipis següents:

a) Prevenir la contaminació, mitjançant l’aplicació de les mesures adequades i, 
en especial, de les millors tècniques disponibles.

b) Prevenir la transferència de la contaminació d’un medi a un altre.
c) Reduir, en la mesura que sigui possible, la producció de residus mitjançant 

tècniques de minimització, gestionar-los correctament, preferentment valoritzant-
los i, en darrer terme, efectuar la disposició del rebuig dels residus, de manera que 
s’eviti o se’n redueixi l’impacte en el medi ambient, d’acord amb el que estableix 
la legislació sectorial.

d) Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries primeres d’una manera racional, 
eficaç i eficient.

e) Prendre les mesures que calguin per a prevenir els accidents greus i limitar-
ne els efectes.

f) Prendre les mesures que calguin per a evitar, en cessar l’activitat, qualsevol 
risc de contaminació i perquè el lloc on es duia a terme l’activitat quedi en un estat 
satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte 
a l’estat inicial.

Article 6
Obligacions generals de les persones o les empreses titulars de les activitats

1. Les activitats que són objecte d’aquesta llei i les instal·lacions que hi estan 
vinculades han d’ésser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i contro-
lades de manera que s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat 
que fixa la legislació.

2. Les activitats i les instal·lacions que estan vinculades a aquesta llei compleixen 
les obligacions generals fixades per l’article 6.1 si són desenvolupades i utilitzades, 
respectivament, d’acord amb la finalitat i l’ús que els són propis i si compleixen les 
condicions següents:

a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d’acord amb la 
reglamentació i les instruccions del departament competent de la Generalitat, i, 
si no hi ha reglamentació o instruccions específiques, quan s’ajusten a les normes 
tècniques de reconeixement general.
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b) Complir, si són preceptives, les condicions establertes per a l’autorització o la 
llicència, o les obligacions que deriven del règim de comunicació.

3. La persona o l’empresa titulars de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei han de:

a) Disposar de l’autorització, la llicència o la comunicació ambientals, i, en el 
cas de les activitats de l’annex I.3 i de les activitats regulades per la legislació d’es-
pectacles públics i activitats recreatives, de l’autorització substantiva.

b) Sotmetre l’activitat al control ambiental inicial, quan sigui preceptiu.
c) Sotmetre l’autorització o la llicència ambientals a la revisió periòdica esta-

blerta.
d) Complir les obligacions de control periòdic i de subministrament d’informació 

establertes en l’autorització o la llicència ambientals.
e) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals qual-

sevol modificació, substancial o no, que es proposi de dur a terme en l’activitat.
f) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals la 

transmissió de la titularitat.
g) Informar immediatament l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència 

ambientals de qualsevol incident o accident que pugui afectar el medi ambient o 
les persones.

h) Prestar l’assistència i la col·laboració necessàries a les persones que duguin a 
terme les actuacions de control, vigilància i inspecció.

i) Complir qualsevol altra obligació establerta en aquesta llei i en les altres 
disposicions aplicables.

Article 7
Règims d’intervenció administrativa

1. Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei resten sotmeses als 
règims d’intervenció administrativa següents:

a) Autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental. Hi són 
sotmeses les activitats incloses en els annexos I.1 i I.2. El capítol primer del títol 
segon recull la regulació del procediment d’intervenció administrativa d’aquestes 
activitats.

1) L’annex I.1 inclou les activitats especificades per la Llei de l’Estat 16/2002, de 
l’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

2) L’annex I.2 inclou activitats, no establertes en l’annex I.1, que s’ha considerat 
necessari de sotmetre a una autorització ambiental i a una declaració d’impacte 
ambiental, ja sigui pel fet que estan incloses en l’annex I del text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2008, de 
l’11 de gener, o en l’annex II de la dita llei. En tots els casos, per la incidència que 
tenen en el medi, s’han de sotmetre a una declaració d’impacte ambiental.

b) Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva. Hi són sotmeses 
les activitats incloses en l’annex I.3. El capítol segon del títol segon recull la regulació 
del procediment d’intervenció administrativa sobre aquestes activitats. La intervenció 
ambiental es duu a terme mitjançant la integració de la declaració d’impacte ambiental 
o l’informe ambiental, amb els valors límit d’emissió associats, els controls i altres 
requeriments ambientals, en l’autorització de l’òrgan competent per raó de la matèria 
substantiva, d’acord amb el procediment que s’estableix en aquesta llei.

c) Llicència ambiental. Hi són sotmeses les activitats incloses en l’annex II. 
Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a la llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia 
sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les 
que en l’epígraf corresponent a l’annex II es determina específicament la necessitat 
d’aquest procés. El capítol primer del títol tercer recull la regulació del procediment 
d’intervenció administrativa sobre aquestes activitats.

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s 
a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental. El capítol segon del títol tercer 
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recull la regulació del procediment d’intervenció administrativa sobre aquestes 
activitats.

d) Règim de comunicació. Hi són sotmeses les activitats de l’annex III. El títol 
quart conté la regulació del procediment d’intervenció administrativa d’aquestes 
activitats.

En cap cas les ordenances municipals no poden sotmetre al règim de llicència 
ambiental les activitats regulades per aquesta llei en el règim de comunicació.

Els ajuntaments poden establir que algunes activitats de l’annex II subjectes al 
règim de llicència ambiental, situades en determinades zones urbanes i amb una 
qualificació urbanística determinada se sotmetin al règim de comunicació establert 
en el títol quart.

Així mateix no es poden sotmetre al règim de comunicació les activitats se-
güents:

1) Les activitats sotmeses a la decisió prèvia de l’Administració respecte al fet 
d’ésser sotmeses o no ésser-ho a l’avaluació d’impacte ambiental.

2) Les activitats subjectes a un informe preceptiu dels òrgans ambientals com-
petents en matèria de medi ambient, en els casos determinats pels articles 42 i 43, 
ni les activitats ramaderes establertes per l’article 67.

e) Règim d’intervenció ambiental d’activitats temporals, mòbils i d’investigació 
establert en el títol cinquè.

f) Règim d’intervenció ambiental en activitats de competència municipal secto-
rial. Aquestes activitats no estan sotmeses a la llicència o al règim de comunicació 
ambiental, i la intervenció ambiental es duu a terme integrant, en la resolució de 
la llicència sectorial de l’activitat o en les condicions establertes per al règim de 
comunicació, l’informe ambiental corresponent. Així mateix es determina un règim 
d’intervenció ambiental per als projectes d’equipaments i serveis de titularitat mu-
nicipal. El títol sisè recull la regulació del procediment d’intervenció administrativa 
d’aquestes activitats.

2. Si una mateixa persona o una mateixa empresa sol·licita exercir diverses 
activitats en un mateix centre o en un mateix establiment subjectes a diferents 
règims d’intervenció establerts en aquesta llei, la sol·licitud s’ha de tramitar i 
resoldre en una sola autorització o llicència ambientals, i s’ha d’aplicar el rè-
gim que correspon a les activitats amb grau d’incidència ambiental més elevat. 
Tanmateix, s’exceptuen d’aquesta regla les activitats que, malgrat que es des-
envolupen conjuntament en un mateix centre, inclou la legislació d’espectacles 
públics i activitats recreatives. En aquest cas les sol·licituds es tramiten i es 
resolen d’una manera independent de conformitat amb el règim establert per 
l’article 56 del títol sisè.

Article 8
Distribució de competències sectorials en matèria ambiental

1. Les competències sectorials en matèria ambiental que corresponen als ajun-
taments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya són les que determina 
la normativa específica aplicable a cada matèria.

2. Els ajuntaments tenen una intervenció preceptiva pel que fa a contaminació 
per sorolls, vibracions, escalfor, olors, subministrament d’aigua, abocaments al 
sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal i gestió de residus mu-
nicipals, si no és que aquestes competències són delegades expressament a altres 
ens o organismes.

3. En el cas que el funcionament d’una activitat dels annexos II, III o IV tingui 
afeccions ambientals significatives sobre més d’un municipi, en matèries de com-
petència municipal, els ajuntaments han d’adoptar les mesures de col·laboració i 
coordinació que considerin pertinents i també poden sol·licitar, si escau, la col-
laboració del departament competent en matèria de medi ambient.

4. En el cas que el funcionament d’una activitat de l’annex I tingui afeccions 
ambientals significatives en matèries de competència municipal, els ajuntaments 
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i el departament competent en matèria de medi ambient han d’establir, quan sigui 
procedent, formes de coordinació i col·laboració en les actuacions que portin a 
terme.

Article 9
Valors límit d’emissió i prescripcions tècniques de caràcter general

1. Els valors límit d’emissió i les normes tècniques de caràcter general que de-
termina la legislació ambiental, per a la prevenció i la protecció de la contaminació, 
són aplicables a totes les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

2. Per a fixar el valor límit d’emissió d’una activitat determinada, cal tenir en 
compte:

a) Les condicions de qualitat del medi ambient potencialment afectat.
b) Les millors tècniques disponibles, pel que fa a les activitats de l’annex I.1 i, 

amb caràcter complementari, pel que fa a les activitats dels annexos I.2, I.3 i II.
c) Les característiques de les activitats afectades.
d) Les transferències de contaminació d’un medi a l’altre.
e) Les substàncies contaminants.
f) Les condicions climàtiques generals i els episodis microclimàtics.
g) Els plans que, si escau, s’hagin aprovat per a complir compromisos establerts 

en la normativa comunitària o en tractats internacionals subscrits per l’Estat espa-
nyol o per la Unió Europea.

h) La incidència de les emissions en el medi i en les persones.
i) Els valors límit d’emissió fixats, si escau, per la normativa en vigor en el mo-

ment de la intervenció administrativa.
3. Els valors límit d’emissió i les prescripcions tècniques es poden establir tam-

bé en un acord voluntari subscrit entre l’Administració competent i la persona o 
l’empresa titulars d’una activitat o un sector industrial determinat.

4. La mesura d’allunyament de les activitats respecte a nuclis de població no-
més s’estableix quan ho determina la normativa sectorial aplicable o, de manera 
excepcional, quan no es poden aplicar mesures o condicions tècniques que evitin 
les afeccions a l’entorn, sens perjudici del que disposa la normativa urbanística.

Article 10
Informació ambiental

1. El departament competent en matèria de medi ambient ha de designar la 
unitat responsable d’informació ambiental encarregada de gestionar la base de 
dades d’activitats ambientals i de satisfer el dret de la ciutadania a l’accés a aquesta 
informació.

2. L’òrgan ambiental competent ha de disposar d’informació suficient sobre:
a) La qualitat dels recursos naturals i les condicions del medi ambient en l’àmbit 

territorial de Catalunya.
b) Els objectius i les normes de qualitat sobre el medi ambient i, especialment, 

sobre els nivells màxims d’immissió fixats legalment.
c) Les fonts d’emissió de contaminants, amb l’expressió del contingut de les 

resolucions de l’autorització i la llicència ambientals.
d) Els nivells d’emissió i la resta de prescripcions tècniques establertes, amb 

caràcter general, i les millors tècniques disponibles que han servit de base per a 
establir-los.

3. La informació indicada en l’article 10.2 constitueix, juntament amb la infor-
mació que ha d’aportar la persona o l’empresa titulars, la referència per als estudis 
d’impacte ambiental i per a l’avaluació ambiental de les activitats. Aquesta infor-
mació és pública i és recollida en una base de dades ambientals, establerta amb la 
participació dels ens locals, els quals hi han de tenir accés lliure per a exercir llurs 
competències.

4. Als efectes del que estableix l’article 10.3, i per tal de garantir l’accés a la in-
formació ambiental, l’òrgan competent ha de crear bases de dades de la informació 
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ambiental disponible, amb indicacions clares sobre el lloc on es pot trobar aquesta 
informació, i adoptar les mesures necessàries per a difondre-les i posar-les a la 
disposició de la ciutadania, servint-se de mitjans telemàtics.

Article 11
Ús de mitjans tècnics

1. Les relacions interadministratives, i les de la ciutadania amb les adminis-
tracions ambientals, s’han de dur a terme amb tècniques i mitjans telemàtics, 
tot respectant les garanties i els requisits dictats per les normes de procediment 
administratiu.

2. El Govern ha d’establir per reglament els sistemes de gestió i comunicació 
necessaris per a fer efectiu l’ús dels mitjans tècnics i remoure els obstacles formals 
i materials que n’impedeixen o en dificulten la implantació. Amb aquest objectiu, i 
amb la consulta prèvia i el consens amb les entitats municipalistes, s’ha d’impulsar 
la normalització dels formats i els suports informàtics.

TÍTOL II
Règim d’autorització ambiental o d’autorització substantiva amb avaluació d’im-
pacte ambiental

CAPÍTOL I
Règim d’autorització ambiental amb avaluació d’impacte ambiental

SECCIÓ PRIMERA

Objecte i inalitat

Article 12
Activitats sotmeses a una autorització ambiental

1. L’activitat o les activitats, amb les instal·lacions o les parts de les instal·lacions 
corresponents, que estan ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment 
i que estan relacionades en els annexos I.1 i I.2, se sotmeten a l’autorització ambi-
ental amb l’avaluació d’impacte ambiental del departament competent en matèria 
de medi ambient.

2. Les modificacions substancials de les activitats esmentades en l’article 12.1 
se sotmeten igualment a l’autorització amb l’avaluació d’impacte ambiental.

Article 13
Finalitats de l’autorització ambiental

Les finalitats de l’autorització ambiental són les següents:
a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl 

que produeixen les activitats i, alhora, fixar les condicions per a gestionar 
correctament aquestes emissions, a més a més de prendre en consideració 
el consum dels recursos naturals i l’energia, i, particularment, pel que fa a 
les activitats de l’annex I.1, mitjançant l’aplicació de les millors tècniques 
disponibles.

b) Establir totes les condicions, mitjançant un procediment que asseguri la coor-
dinació de les diferents administracions públiques que intervenen en l’atorgament 
de l’autorització, per a garantir que les activitats sotmeses a la Llei en compleixen 
l’objecte.

c) Disposar d’un règim de prevenció i control de la contaminació que integri 
en un sol acte l’avaluació i la declaració d’impacte ambiental, les autoritzacions 
sectorials en matèria de producció i gestió dels residus; d’abocament a les aigües 
continentals, inclosos els abocaments al sistema públic de sanejament d’aigües 
residuals, i els abocaments des de terra cap al mar; les determinacions de caràcter 
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ambiental en matèria de contaminació atmosfèrica, i l’autorització d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle.

SECCIÓ SEGONA

Organització i procediment

Article 14
Ponència ambiental

1. La Ponència Ambiental és l’òrgan col·legiat adscrit al departament competent 
en matèria de medi ambient que, amb la participació de tots els sectors ambientals 
d’aquest departament i, si escau, de la dels departaments que es requereixi d’acord 
amb l’activitat sectorial de què es tracti, formula la declaració d’impacte ambiental 
i garanteix el caràcter integrat de l’autorització ambiental.

2. La composició, les funcions i el règim de funcionament de la Ponència Am-
biental s’han de determinar per reglament.

Article 15
Oicines de gestió ambiental uniicades

1. La Ponència Ambiental té el suport de les Oficines de Gestió Ambiental 
Unificada (OGAU), que actuen com a òrgans territorials.

2. La composició, les funcions i el règim de funcionament de les OGAU s’han 
de determinar per reglament.

Article 16
Procediment i tràmits

1. La sol·licitud de les autoritzacions ambientals d’activitats, juntament amb la 
documentació preceptiva, s’ha de dirigir a l’OGAU corresponent.

2. La sol·licitud d’autorització ambiental se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte, de l’estudi d’impacte am-

biental i de la resta de documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.
c) Informació pública i informes preceptius.
d) Declaració d’impacte ambiental i proposta de resolució provisional.
e) Tràmit d’audiència.
f) Proposta de resolució.
g) Resolució.
h) Notificació i comunicació.
i) Publicació de la declaració d’impacte ambiental.
j) Publicació de la resolució de l’autorització ambiental de les activitats de 

l’annex I.1.
3. Quan la declaració d’impacte ambiental correspongui a l’òrgan ambiental de 

l’Administració General de l’Estat, no es pot atorgar l’autorització ambiental sense 
que s’hagi formulat aquesta declaració, d’acord amb els instruments de col·laboració 
interadministrativa establerts entre aquest òrgan i el departament de l’Administració 
de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

Article 17
Sol·licitud

1. La sol·licitud d’autorització ambiental ha d’anar acompanyada de la docu-
mentació següent:

a) Estudi d’impacte ambiental del projecte, que ha de contenir, com a mínim, la 
informació que es detalla en l’article 18, signat pel personal tècnic competent.

b) Projecte bàsic, signat pel personal tècnic competent, que contingui la descripció 
detallada i l’abast de l’activitat i de les instal·lacions. Les normatives sectorials de 
les diferents administracions amb competències d’intervenció administrativa i, si 
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escau, les normes tècniques que estableixen el contingut del projecte de l’activitat, 
en determinen el contingut específic.

c) Documentació preceptiva sobre accidents greus que determini la legislació 
sectorial corresponent.

d) Informe urbanístic de l’ajuntament on s’ha d’ubicar l’activitat, establert per 
l’article 60, que acrediti la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic, 
i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l’activitat.

e) Característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que 
aquesta activitat estigui definida com a potencialment contaminant del sòl per la 
normativa específica aplicable.

f) Designació, per part de la persona titular de l’activitat, del personal tècnic 
responsable de l’execució del projecte.

g) Declaració de les dades que, a criteri de la persona que ho sol·licita, 
gaudeixen de confidencialitat de conformitat amb la disposició addicional 
cinquena del text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, aprovada 
pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, i amb la resta de legislació 
sobre la matèria.

h) Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui 
exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.

2. En el cas que, juntament amb l’autorització ambiental, també se sol·liciti 
l’autorització d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, cal adjuntar a la 
sol·licitud la documentació que estableix la Llei de l’Estat 1/2005, del 9 de març, 
per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle.

3. En el cas d’una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol-
licitud i la documentació s’han de referir a la part o a les parts de les instal·lacions, 
amb relació a tota l’activitat, i als aspectes del medi afectats per la modificació, 
sempre que la modificació parcial permeti una avaluació ambiental diferenciada 
del conjunt de l’activitat perquè no es produeixen efectes additius en el conjunt 
de les emissions.

4. La documentació necessària per a sol·licitar l’autorització o les modificacions 
que se’n fan posteriorment s’han de presentar en el format i el suport informàtic 
que fixa el departament competent en matèria de medi ambient.

Article 18
Estudi d’impacte ambiental

1. L’estudi d’impacte ambiental del projecte ha d’incloure, com a mínim, les 
dades següents:

a) Descripció general del projecte i exigències previsibles en el temps, amb relació 
a la utilització del sòl i altres recursos naturals. Estimació del tipus i la quantitat 
dels residus abocats i les emissions de matèria o energia resultants, i descripció del 
medi receptor.

b) Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució 
adoptada, atenent l’ús i l’aplicació de les millors tècniques disponibles i els efectes 
ambientals.

c) Avaluació dels efectes previsibles, directes i indirectes, del projecte 
sobre la població, la f lora, la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua, tant terrestres com 
marítims, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, inclòs el 
patrimoni cultural. Igualment, s’ha d’atendre la interacció entre tots aquests 
factors i els possibles efectes transfronterers, entre municipis o entre comu-
nitats autònomes.

d) Mesures establertes per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals 
significatius.

e) Programa de vigilància ambiental.
f) Estudi d’impacte acústic.
g) Descripció de les característiques de la il·luminació exterior.
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h) Resum de l’estudi i les conclusions en termes fàcilment comprensibles, i, 
si escau, de les dificultats informatives o de les tècniques trobades en el procés 
d’elaboració.

2. Les administracions públiques han de facilitar a la persona o a l’empresa sol-
licitant la informació ambiental i qualsevol altra documentació que sigui útil per a 
elaborar l’estudi d’impacte ambiental.

3. La persona o l’empresa sol·licitant, prèviament a la presentació de la sol·licitud, 
pot requerir a la Ponència Ambiental que es manifesti sobre el contingut mínim, 
l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte i de la 
informació bàsica necessària per a fer-ne l’avaluació ambiental. La Ponència ha de 
consultar les administracions afectades i, si escau, altres persones físiques i jurídi-
ques, públiques o privades, vinculades a la protecció del medi ambient. La Ponència 
Ambiental ha de donar una resposta en el termini màxim de tres mesos.

4. En el cas que l’activitat formi part d’un pla o d’un programa avaluats prèvia-
ment des del punt de vista ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha de recollir i 
respectar la informació i les determinacions contingudes en el pla o en el programa 
i, especialment, les especificades en la memòria ambiental.

5. L’estudi d’impacte ambiental caduca al cap de quatre anys d’haver estat for-
mulat, sense que s’hagi dut a terme la declaració d’impacte ambiental, sempre que 
no hi hagi causes no imputables a la persona o a l’empresa sol·licitant.

Article 19
Veriicació formal i suiciència de l’estudi d’impacte ambiental i del projecte

1. Un cop rebuda la sol·licitud, es procedeix a verificar formalment la documen-
tació presentada.

2. L’òrgan ambiental competent s’ha de pronunciar, en un termini màxim de 
trenta dies, sobre la suficiència i la idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental, del 
projecte i de la resta de documentació presentada en la consulta prèvia a les admi-
nistracions competents.

3. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat de l’estudi d’impacte ambien-
tal, del projecte o de la resta de documentació presentada a tràmit, si es considera 
que:

a) El projecte, l’estudi d’impacte ambiental o la documentació presentada, a causa 
de les insuficiències o les deficiències detectades, s’ha de tornar a formular.

b) Aquests documents no són idonis per a tramitar-los perquè no s’adeqüen a 
l’objecte o a les finalitats de l’autorització sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és 
admissible per raons legals o de planificació sectorial, territorial o per incompati-
bilitat urbanística.

4. La resolució que acorda la insuficiència o la no-idoneïtat s’ha d’adoptar mo-
tivadament i amb l’audiència prèvia a la part interessada. Aquesta resolució posa 
fi al procediment administratiu i s’arxiven les actuacions.

5. En cas que en el projecte o en la documentació presentada es detectin insufici-
ències o deficiències que siguin esmenables, cal informar-ne la persona o l’empresa 
sol·licitants perquè les esmeni. Transcorregut el termini de tres mesos, o el que es 
determini atenent les característiques de la documentació requerida, sense que 
s’hagin resolt les insuficiències o les deficiències, s’ha de declarar la caducitat de 
l’expedient i s’han d’arxivar les actuacions.

Article 20
Informació pública

1. Un cop efectuada la verificació de la suficiència i la idoneïtat de l’estudi d’im-
pacte ambiental, del projecte i de la resta de documentació presentada, cal sotmetre 
aquesta documentació a informació pública per a un període de trenta dies, mitjançant 
la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’ha de notificar 
a les administracions públiques afectades i a les persones interessades. També s’ha 
de difondre per mitjà de les xarxes telemàtiques d’informació. Així mateix, en la 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5524 – 11.12.200993070

Disposicions

publicació s’ha de fer constar el dret dels ciutadans a accedir a tota la informació 
disponible sobre el procediment concret i, especialment, a la informació gestionada 
per la unitat responsable d’informació ambiental del departament competent en 
matèria de medi ambient.

2. Simultàniament, l’estudi d’impacte ambiental i el projecte es posen a dispo-
sició de l’ajuntament del municipi en què es vol ubicar l’activitat, el qual els ha de 
sotmetre a exposició pública, i també a informació veïnal durant un període de 
deu dies, i s’ha d’informar l’òrgan del departament competent en matèria de medi 
ambient sobre el resultat obtingut.

3. En el cas que l’impacte ambiental del projecte pugui tenir efectes significatius 
en el medi d’altres municipis o altres comunitats autònomes, se’ls ha de comunicar 
i s’ha d’adjuntar una descripció del projecte i dels possibles efectes sobre el medi 
ambient, a fi que, en un termini de trenta dies, puguin manifestar si volen parti-
cipar en el procediment d’avaluació d’impacte ambiental mitjançant l’establiment 
de consultes bilaterals en la tramitació d’aquest procediment. Les al·legacions 
formulades en aquest procés de participació s’han de considerar motivadament en 
la declaració d’impacte ambiental.

4. Si l’impacte ambiental del projecte pot tenir efectes significatius sobre el medi 
d’un altre Estat, se segueix el procediment establert per la legislació bàsica en la 
matèria, i s’ha de comunicar, per mitjà del ministeri competent en matèria d’afers 
exteriors, per tal d’obrir un període de consultes bilaterals. Els terminis fixats per 
a concedir l’autorització ambiental i, si escau, la llicència ambiental, restaran en 
suspens fins que fineixi el procediment de consultes transfrontereres.

5. Les dades de la sol·licitud i de la documentació que l’acompanya emparades 
pel règim de confidencialitat s’exceptuen de la informació pública.

6. Les al·legacions rebudes en el tràmit d’informació pública, que han d’ésser 
valorades en la proposta de resolució, es comuniquen a la persona que ha sol·licitat 
l’autorització ambiental, la qual disposa d’un termini de deu dies per a manifestar 
el que consideri oportú.

Article 21
Intervenció en matèria d’accidents greus

1. En cas que l’activitat estigui afectada per la normativa en matèria d’accidents 
greus, l’òrgan ambiental competent ha de requerir un informe de caràcter vinculant 
al departament competent en la matèria.

2. L’òrgan competent en matèria d’accidents greus ha d’emetre els informes en 
el termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud.

Article 22
Informe municipal

1. L’ajuntament, en el termini màxim de trenta dies a comptar de la data de la 
sol·licitud, ha de trametre a l’òrgan ambiental un informe preceptiu i vinculant de 
tots els aspectes ambientals sobre els quals té competència i, específicament, sobre 
sorolls i vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema públic de sanejament o 
al clavegueram municipal.

2. L’ajuntament, quan el sistema públic de sanejament del municipi en què es vol 
exercir l’activitat és a càrrec d’un ens diferent del mateix ajuntament o de l’adminis-
tració hidràulica de Catalunya, sol·licita directament a aquest ens l’informe sobre 
l’abocament d’aigües residuals a aquest sistema de sanejament o al clavegueram 
municipal. L’informe s’ha d’emetre en un termini màxim de trenta dies.

Article 23
Altres informes

S’han de sol·licitar tots els altres informes que són preceptius per la naturalesa de 
l’activitat i els que són necessaris per a resoldre el procediment. Aquests informes 
s’han d’emetre en un termini de trenta dies.
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Article 24
Simultaneïtat en la sol·licitud dels informes

Els informes requerits d’acord amb els articles 20 a 23 s’han de sol·licitar si-
multàniament, per a evitar que hi hagi desajustos temporals en tramitar-los o en 
emetre’ls.

Article 25
Evacuació dels informes

Transcorreguts els terminis establerts sense que s’hagin tramès els informes 
corresponents, es poden prosseguir les actuacions, sens perjudici que els informes 
emesos fora de termini, però rebuts abans que es dictés la resolució, s’han d’incor-
porar a l’expedient.

Article 26
Declaració d’impacte ambiental i proposta de resolució provisional

1. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d’informació pública, 
dels informes emesos i de l’avaluació de l’impacte ambiental que comporta 
l’activitat, la Ponència Ambiental formula la declaració d’impacte ambiental, 
que s’incorpora a la proposta de resolució provisional que elabora la mateixa 
Ponència.

2. La declaració d’impacte ambiental ha de tenir el contingut mínim següent:
a) Descripció succinta del projecte i de l’estudi d’impacte ambiental.
b) Relació dels tràmits efectuats.
c) Relació de les entitats, les institucions, les organitzacions i les persones que 

han participat en el procediment.
d) Relació dels escrits de les al·legacions formulades a l’expedient i la consideració 

corresponent que en fa la Ponència Ambiental.
e) Descripció dels impactes significatius sobre el medi i la població apreciats 

per l’òrgan que formula la declaració d’impacte ambiental.
f) Qualificació de l’impacte ambiental.
g) Recomanació sobre l’autorització del projecte en un sentit favorable o des-

favorable.
h) Mesures correctores o compensatòries que cal aplicar.
3. En la proposta de resolució provisional s’inclouen els continguts determinats 

per l’article 29, i també els que es poden establir per reglament.
4. Si la proposta de resolució provisional determina la necessitat de fer 

modificacions significatives en el projecte i en la resta de documentació pre-
sentada, s’ha de requerir a la part sol·licitant que presenti un projecte o altres 
documents reformats en els termes i en el termini indicats en la proposta de 
resolució atenent les característiques de la documentació requerida. En cas que 
no es compleixi el requeriment en el termini fixat s’ha de declarar la caducitat 
de l’expedient.

Article 27
Tràmit d’audiència

1. S’ha d’informar de la proposta de resolució provisional les persones inte-
ressades que consten en l’expedient, les administracions afectades i l’ajuntament 
del municipi on es projecti emplaçar l’activitat, i donar-los audiència i vista de 
l’expedient, perquè en el termini màxim de quinze dies hi facin les al·legacions 
que considerin oportunes.

2. A la vista de les al·legacions rebudes en el tràmit d’audiència i, si és procedent, 
del projecte o els documents modificats, la Ponència Ambiental ha de demanar 
informe, si escau, als òrgans competents per a emetre informes vinculants perquè 
en un termini màxim de quinze dies s’hi pronunciïn. Finit aquest tràmit, l’informe 
s’eleva a l’òrgan del departament competent en matèria de medi ambient perquè 
n’elabori la proposta de resolució definitiva.
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3. Si no es presenten al·legacions a la proposta de resolució provisional o no 
s’han introduït modificacions en el projecte, aquesta proposta de resolució esdevé 
definitiva automàticament i s’eleva a l’òrgan competent perquè la resolgui.

Article 28
Termini per a resoldre

1. La resolució que dicta l’òrgan ambiental del departament competent en matèria 
de medi ambient sobre la sol·licitud d’autorització, amb el contingut establert per 
l’article 29, posa fi al procediment.

2. La resolució del procediment d’autorització ambiental de les activitats de 
l’annex I.1 s’ha de dictar i notificar en un termini màxim de deu mesos.

3. La resolució del procediment d’autorització ambiental de les activitats de 
l’annex I.2 s’ha de dictar i notificar en un termini màxim de vuit mesos.

4. El termini per a resoldre resta suspès en cas que es demani una esmena o 
una millora de la documentació, ja sigui en els tràmits de la verificació formal i 
de la suficiència o en la fase de la proposta de la resolució provisional. El còmput 
del termini es reprèn un cop les esmenes de documentació es presenten a l’Ad-
ministració.

5. La no-resolució i la notificació en el termini establert en aquest article per-
meten a la persona sol·licitant entendre desestimada la sol·licitud d’autorització i 
li permeten d’interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que 
sigui procedent.

6. L’Administració ha d’informar en tot moment de l’estat de la tramitació del 
procediment administratiu.

Article 29
Contingut de l’autorització ambiental

1. L’autorització ambiental té el contingut mínim següent:
a) Els valors límit d’emissió de substàncies contaminants, determinats de con-

formitat amb els paràmetres definits per l’article 9, les prescripcions de les normes 
europees i, si escau, els paràmetres o les mesures tècniques equivalents que els 
complementen o els substitueixen.

b) Les determinacions de la declaració d’impacte ambiental.
c) Els sistemes de tractament i control de les emissions, i, si escau, d’autocontrol, 

amb l’especificació del règim d’explotació i de la metodologia de mesurament, la 
freqüència, el procediment d’avaluació dels mesuraments i l’obligació de comunicar 
a l’òrgan ambiental competent, amb la periodicitat que es fixi, el control amb les 
dades que calgui per a comprovar el compliment del contingut de l’autorització.

d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d’explotació dife-
rents de les normals que poden afectar el medi ambient, com són, entre d’altres, 
la posada en funcionament, les fuites, les errades de funcionament, les aturades 
momentànies i el tancament definitiu de l’explotació.

e) La determinació, si cal, de les prescripcions que garanteixen la protecció 
del sòl i de les aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües 
residuals i dels residus generats per l’activitat.

f) La fixació, si escau, de mesures per a minimitzar la contaminació a llarga 
distància.

g) L’import de la garantia que cal constituir, d’acord amb la magnitud i les 
característiques de la instal·lació, per a respondre de les obligacions derivades de 
l’activitat autoritzada, de conformitat amb les normatives de responsabilitat ambi-
ental o altres normatives específiques.

h) Qualsevol altra mesura o condició que, d’acord amb la legislació, sigui ade-
quada per a protegir el conjunt del medi ambient afectat per l’activitat.

2. En el cas que la normativa ambiental requereixi condicions més rigoroses que 
les que es puguin assolir mitjançant les millors tècniques disponibles, l’autorització 
ha d’exigir l’aplicació de condicions complementàries.
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3. L’autorització ambiental pot incloure excepcions temporals als requeriments 
especificats per la lletra a de l’article 29.1 per als valors límit d’emissió, sempre que 
la persona titular acrediti documentalment que el medi receptor les pot assumir. A 
aquest efecte la persona titular de l’activitat ha de presentar alguna de les mesures 
que s’indiquen a continuació, les quals han d’ésser aprovades per l’òrgan ambiental 
del departament competent en matèria de medi ambient i han d’ésser incloses en 
l’autorització:

a) Un pla de rehabilitació que garanteixi el compliment dels valors límit d’emissió 
en el termini que fixi l’autorització, amb un màxim de sis mesos.

b) Un projecte que impliqui una reducció de la contaminació, en un termini 
màxim de sis mesos.

4. En el cas d’activitats subjectes a la Llei de l’Estat 1/2005, del 9 de març, per 
la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hi-
vernacle, l’autorització ambiental no ha d’incloure valors límit per a les emissions 
directes de diòxid de carboni (CO

2
), llevat que calgui per a garantir que no es provoca 

contaminació local significativa.
5. S’inclouen en l’autorització ambiental les determinacions preceptives sobre 

sorolls, vibracions, escalfors, olors, o els condicionants referents als abocaments al 
sistema de clavegueram i sanejament, o altres mesures ambientals, sobre les quals 
té competència, que hagi establert l’ajuntament, o bé les que, si escau, estableix la 
Ponència Ambiental per manca d’un informe municipal.

6. L’autorització ambiental també inclou els informes emesos pels òrgans com-
petents en matèria d’accidents greus, amb les condicions, les mesures correctores 
i el règim específic de controls periòdics.

Article 30
Notiicació i publicitat

1. La resolució per la qual s’atorga o es denega l’autorització ambiental es noti-
fica a les persones interessades, i es comunica a l’ajuntament del terme municipal 
en el qual es projecta emplaçar l’activitat i a les administracions que hagin emès 
un informe.

2. La part dispositiva de la resolució per mitjà de la qual s’atorga o es modifica 
l’autorització ambiental de les activitats de l’annex I i també, en tots els casos, la 
declaració d’impacte ambiental es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i s’incorporen a la base de dades ambientals d’activitats, amb la in-
formació determinada per reglament.

3. El contingut íntegre de les autoritzacions ambientals és d’accés públic, amb 
les limitacions establertes sobre el dret d’accés a la informació en matèria de medi 
ambient i altra normativa aplicable.

CAPÍTOL II
Règim de declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva

Article 31
Declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a una autorització subs-
tantiva

1. La intervenció ambiental en les activitats de l’annex I.3 s’integra en el proce-
diment corresponent d’autorització substantiva, en el qual s’han de tenir en compte 
les determinacions següents:

a) La persona o l’empresa sol·licitants, prèviament a la presentació de la sol·licitud 
de l’autorització davant l’òrgan del departament competent per a atorgar l’autorit-
zació substantiva, pot requerir a la Ponència Ambiental que es pronunciï sobre el 
contingut mínim de l’estudi d’impacte ambiental, i sobre l’amplitud i el nivell de 
detall que ha de tenir, del projecte i de la informació bàsica necessària per a dur-ne 
a terme l’avaluació ambiental. La Ponència ha de consultar prèviament les admi-
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nistracions afectades, tot i que la consulta es pot ampliar a altres persones físiques 
i jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció del medi ambient. La 
Ponència s’hi ha de pronunciar en un termini de tres mesos.

b) Un cop la Ponència Ambiental ha pres una determinació sobre la suficiència i la 
idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental i de la resta de documentació presentada a 
tràmit, l’òrgan del departament competent per a atorgar l’autorització sotmet la sol·licitud 
a informació pública, per a un termini mínim de trenta dies, especificant que aquesta 
exposició pública també té efecte en el procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

c) Transcorregut el termini d’informació pública, l’òrgan del departament 
competent en la matèria tramet les al·legacions a la Ponència Ambiental, la qual 
formula la declaració d’impacte ambiental, de conformitat amb el que estableix 
l’article 26.2.

d) El desplegament reglamentari d’aquest procediment ha de tenir en compte, 
així mateix, les determinacions que per a la declaració d’impacte ambiental s’esta-
bleixen en el capítol primer d’aquest títol.

2. Si la declaració d’impacte ambiental fixa limitacions pel que fa a les emissi-
ons, les prescripcions tècniques i els controls periòdics, l’òrgan del departament 
competent per raó de la matèria les ha d’incorporar en l’atorgament de l’autorització 
substantiva.

3. El Govern resol, en cas de discrepàncies entre l’òrgan del departament compe-
tent per raó de la matèria i la Ponència Ambiental, sobre la conveniència, a efectes 
ambientals, d’executar un projecte o sobre el contingut de les condicions establertes 
en la declaració d’impacte ambiental.

4. Per reglament es poden incorporar en l’annex I.3 altres activitats de l’annex 
I.2 que estiguin subjectes a una declaració d’impacte ambiental i, així mateix, a 
una autorització substantiva.

Article 32
Declaració d’impacte ambiental d’activitats de producció d’energia eòlica i foto-
voltaica, i d’activitats extractives

1. Les activitats de producció d’energia eòlica i fotovoltaica sotmeses a declara-
ció d’impacte ambiental es regeixen per les determinacions que s’estableixen en la 
regulació específica sobre el procediment i els òrgans competents. Les activitats de 
producció d’energia eòlica que no estan subjectes a la declaració d’impacte ambi-
ental resten subjectes a l’informe de la Ponència Ambiental que es determina en la 
regulació específica.

2. Les activitats extractives s’han de sotmetre a declaració d’impacte ambiental, i 
han de presentar un estudi d’impacte ambiental amb el contingut establert per l’article 
18.1. A l’efecte de la declaració d’impacte ambiental de les activitats extractives, els 
plans de restauració establerts per la legislació específica formen part dels documents 
d’avaluació d’impacte ambiental que s’han de presentar amb l’informe d’impacte ambi-
ental. En aquest cas cal presentar l’informe urbanístic que té en compte aquesta llei.

TÍTOL III
Règim de llicència ambiental

CAPÍTOL I
Règim de llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la declaració d’impacte 
ambiental

Article 33
Règim de llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la necessitat de decla-
ració d’impacte ambiental

1. La persona o l’empresa titulars de les activitats o de les instal·lacions no incloses 
en l’annex I, i que estan classificades en els annexos II, III o IV, han de formular una 
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consulta prèvia a l’Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d’impacte 
ambiental, en aplicació dels criteris fixats en l’annex V, quan aquestes activitats afectin 
directament els espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el 
Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals 
de protecció especial, declarats d’acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les 
àrees designades en aplicació de les directives 79/409/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); 
en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits 
que es determini legalment. Així mateix, s’ha de formular aquesta consulta prèvia a 
l’Administració respecte al fet de sotmetre les activitats de l’annex II a una avaluació 
d’impacte ambiental, quan es determina específicament en l’epígraf del dit annex.

2. La consulta prèvia se sotmet al procediment següent:
a) La persona o l’empresa titulars de l’activitat ha d’adreçar la sol·licitud a l’OGAU 

del territori on s’emplaça l’activitat projectada, acompanyada de l’informe municipal 
de compatibilitat urbanística i d’una memòria tècnica descriptiva de l’emplaçament 
de l’activitat i de les característiques ambientals bàsiques que té, amb el contingut 
mínim següent:

1) La definició, les característiques i la ubicació del projecte.
2) Les principals alternatives estudiades i la justificació de la solució adoptada.
3) Una anàlisi d’impactes potencials al medi ambient.
4) Les mesures preventives, correctores o compensatòries per a protegir adequa-

dament el medi ambient.
5) La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions 

i les mesures protectores.
b) La Ponència Ambiental de la Generalitat, havent fet les consultes prèvies a 

l’ajuntament i a altres administracions, persones i institucions afectades, i amb els 
informes ambientals, emet la resolució sobre la consulta, i també sobre l’amplitud 
i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, si escau, en el termini màxim 
de tres mesos.

c) La resolució que determina que no cal sotmetre el projecte a l’avaluació d’impac-
te ambiental s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. En cas que es determini que cal sotmetre l’activitat projectada a l’avaluació 
d’impacte ambiental s’ha de seguir el procediment establert per l’article 34.

Article 34
Declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a la llicència ambiental

1. L’estudi d’impacte ambiental s’ha d’acompanyar amb el contingut mínim 
determinat per l’article 18, en fer la sol·licitud de la llicència ambiental, si així ho 
resol prèviament la Ponència Ambiental de la Generalitat.

2. L’ajuntament ha de trametre a l’OGAU corresponent l’expedient de sol·licitud 
de la llicència ambiental una vegada ha conclòs el tràmit d’informació pública. 
Aquest tràmit ha d’ésser, com a mínim, de trenta dies. Cal trametre a l’OGAU les 
consultes i les al·legacions presentades.

3. La Ponència Ambiental ha de formular la declaració d’impacte ambiental 
corresponent en el termini màxim de tres mesos i l’ha de comunicar a l’ajuntament 
perquè la integri en la resolució de la llicència ambiental. Aquesta tramitació suspèn 
el termini per a resoldre la llicència ambiental.

4. La resolució de la llicència ambiental de l’ajuntament, que incorpora la decla-
ració d’impacte ambiental, s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent.

CAPÍTOL II
Objecte i inalitat de la llicència ambiental

Article 35
Activitats sotmeses a la llicència ambiental

Se sotmeten al règim de llicència ambiental l’activitat o les activitats ubicades en 
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un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona 
o empresa titulars, i que es relacionen en l’annex II.

Article 36
Finalitats de la llicència ambiental

Els objectius de la llicència ambiental són:
a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions contaminants a l’aire, l’aigua i el sòl 

que produeixen les activitats i que són susceptibles d’afectar el medi ambient, a més 
a més de prendre en consideració el consum de recursos naturals i energia.

b) Garantir que les activitats sotmeses a la Llei en compleixen l’objecte mitjan-
çant un procediment que asseguri la coordinació de les distintes matèries, inclosa 
l’autorització dels abocaments al sistema públic de sanejament d’aigües residuals 
existent, i la participació de les altres administracions públiques que han d’intervenir 
en l’atorgament de la llicència ambiental.

CAPÍTOL III
Organització i procediment

Article 37
Tràmits

La sol·licitud de la llicència ambiental se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambien-

tal.
c) Informació pública i veïnal.
d) Informes preceptius.
e) Proposta de resolució.
f) Tràmit d’audiència.
g) Resolució.
h) Notificació i comunicació.

Article 38
Òrgans ambientals municipals i comarcals

1. En els municipis de 50.000 habitants o més s’ha de constituir un òrgan tècnic 
ambiental amb la funció d’avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència am-
biental i formular la proposta de resolució.

2. Els municipis de menys de 50.000 i de més de 20.000 habitants poden constituir 
un òrgan tècnic ambiental per a exercir aquestes funcions. En cas contrari, aquestes 
funcions corresponen a l’òrgan tècnic ambiental competent del consell comarcal.

3. En els municipis de menys de 20.000 habitants, correspon a l’òrgan tècnic 
ambiental del consell comarcal o, si escau, a l’òrgan tècnic de l’ajuntament, avaluar 
les sol·licituds i els expedients i formular l’informe integrat. La Ponència Ambi-
ental de la Generalitat, amb l’informe previ del consell comarcal, pot habilitar els 
ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a constituir aquest 
òrgan tècnic ambiental propi, sempre que justifiquin una capacitat tècnica i de 
gestió suficients.

4. L’informe integrat de l’òrgan tècnic ambiental competent del consell comar-
cal és vinculant per a l’ajuntament tant si és desfavorable com si proposa mesures 
correctores. També és vinculant si la persona o l’empresa sol·licitants requereix la 
redacció d’un projecte o altres documents reformats.

Article 39
Sol·licitud

1. Prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud de la llicència ambiental 
es pot sol·licitar l’informe urbanístic de l’ajuntament del terme municipal on s’ha 
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d’ubicar l’activitat, acreditatiu de la compatibilitat de l’activitat amb el planejament 
urbanístic, regulat per l’article 60.

2. La sol·licitud de la llicència ambiental ha d’anar acompanyada de la docu-
mentació següent:

a) El projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic compe-
tent, amb el contingut de les lletres a, c, d, f i g de l’article 18 que sigui necessari 
en cada cas, atenent les característiques i la incidència de l’activitat en el medi 
ambient.

b) Les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre 
que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment 
contaminant del sòl.

c) La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.
d) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de 

confidencialitat d’acord amb la legislació.
e) Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui 

exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.
3. En el cas d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents 

greus, projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàn-
cies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixin 
en la normativa de seguretat industrial, és preceptiu l’informe que ha d’emetre el 
departament competent en aquesta matèria segons estableix l’article 60.

4. En el cas d’una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la 
sol·licitud i la documentació s’han de referir a la part o a les parts de l’activitat 
que es modifica amb relació a tota l’activitat i als aspectes del medi afectats per la 
modificació, sempre que la modificació parcial permeti una avaluació ambiental 
diferenciada del conjunt de l’activitat, perquè no es produeixin efectes additius en 
el conjunt de les emissions.

5. La documentació necessària per a sol·licitar la llicència o les modificacions 
posteriors de l’activitat s’han de presentar en el format i el suport informàtics que 
fixi l’ajuntament competent.

6. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’ajuntament del terme municipal en el qual es 
projecta dur a terme l’activitat.

7. En el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al 
procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental 
en els termes establerts per l’article 32.1.

Article 40
Veriicació formal i suiciència del projecte bàsic amb estudi ambiental

1. Un cop rebuda la sol·licitud, l’òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, 
segons que correspongui, procedeix a comprovar formalment la documentació 
presentada.

2. L’òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons que correspongui, 
s’ha de pronunciar sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi 
ambiental i la resta de documentació presentada.

3. En el cas d’activitats sotmeses als informes preceptius establerts pels articles 
42 i 43, els organismes del departament competent en matèria de medi ambient, en 
l’àmbit de llurs competències, s’han de pronunciar sobre la suficiència i la idoneïtat 
del projecte bàsic amb estudi ambiental.

4. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat del projecte bàsic amb estudi 
ambiental, o dels altres documents presentats, si es considera que:

a) El projecte bàsic amb estudi ambiental o la documentació presentada, a 
causa de les insuficiències o les deficiències detectades, ha d’ésser objecte d’una 
formulació nova.

b) El projecte no és idoni per a tramitar-se, perquè no s’adequa a l’objecte o a les 
finalitats de la llicència sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible per raons 
legals o de planificació sectorial, territorial o per la incompatibilitat urbanística.
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5. La resolució que acordi la insuficiència o la no-idoneïtat del projecte s’ha 
d’adoptar d’una manera motivada i amb l’audiència prèvia a la part interessada. 
Aquesta resolució posa fi al procediment administratiu i es procedeix a arxivar 
les actuacions.

6. En cas que en el projecte o en la documentació presentada es detectin insu-
ficiències o deficiències que siguin esmenables, se n’ha d’informar la persona o 
l’empresa sol·licitant perquè les esmeni. Transcorregut el termini de tres mesos sense 
que s’hagin resolt les insuficiències o les deficiències, s’ha de declarar la caducitat 
de l’expedient i s’han d’arxivar les actuacions.

Article 41
Informació pública

1. Un cop verificada la suficiència i la idoneïtat de l’estudi ambiental, i la resta 
de documentació presentada, s’ha de sotmetre a informació pública per a un pe-
ríode de trenta dies i, simultàniament, s’ha de sotmetre a informació veïnal en un 
termini de deu dies. També s’ha de difondre per mitjà de les xarxes telemàtiques 
d’informació. En tots els casos, en la publicació hi ha constar el dret dels ciutadans 
a accedir a la informació sobre el procediment concret.

2. Les dades de la sol·licitud i la documentació que l’acompanyi, emparades pel 
règim de confidencialitat, s’exceptuen de la informació pública.

Article 42
Informes preceptius en matèria de medi ambient

1. Cal un informe preceptiu de l’administració hidràulica i de l’administració de 
residus de Catalunya, i també del departament competent en matèria de protecció 
del medi ambient, en l’àmbit de les competències respectives, per a les activitats 
enumerades en l’annex VI.

2. Quan el sistema públic de sanejament del municipi on es pretén exercir l’acti-
vitat sigui a càrrec d’un altre ens gestor diferent de l’ajuntament o de l’administració 
hidràulica de Catalunya, l’informe sobre l’abocament d’aigües residuals a aquest 
sistema o al clavegueram municipal l’ha de sol·licitar l’ajuntament, directament, 
a l’ens gestor.

3. S’han de sol·licitar també tots els altres informes que siguin preceptius per la 
normativa sectorial ambiental.

Article 43
Informe preceptiu en matèria de prevenció d’incendis forestals

S’ha de sol·licitar un informe als òrgans competents amb relació a les mesures 
de prevenció d’incendis forestals per a les activitats situades a una distància de la 
massa forestal inferior a cinc-cents metres, i també per a les activitats situades als 
municipis declarats d’alt risc d’incendis forestals.

Article 44
Termini d’emissió i caràcter dels informes

Els informes regulats pels articles 42 i 43 s’han d’emetre en un termini màxim de 
trenta dies, i tenen caràcter vinculant si són desfavorables o imposen condicions. 
Transcorregut el termini establert sense que s’hagin tramès els informes precep-
tius, poden prosseguir les actuacions, sens perjudici que s’hagi de considerar, per 
a atorgar la llicència ambiental, els informes emesos fora de termini, però rebuts 
abans que es dicti la resolució.

Article 45
Proposta de resolució provisional

1. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d’informació pública, 
dels informes emesos i de l’avaluació de la incidència ambiental o, si escau, del que 
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resulti de la declaració d’impacte ambiental, l’òrgan tècnic ambiental municipal o 
comarcal emet l’informe integrat i l’òrgan competent municipal elabora la proposta 
de resolució provisional.

2. En la proposta de resolució provisional s’inclouen continguts que es determinen 
en l’article 49, i també els que es puguin establir per reglament.

3. Si la proposta de resolució provisional determina la necessitat de modificar 
significativament el projecte i la resta de documentació presentada, s’ha de requerir 
a la part sol·licitant que presenti un projecte o altres documents modificats en els 
termes i el termini indicats en la proposta de resolució. En cas que el requeriment 
no es compleixi en el termini fixat s’ha de declarar la caducitat de l’expedient.

Article 46
Audiència a les parts interessades

1. S’ha d’informar les parts interessades sobre la proposta de resolució provisi-
onal, perquè en el termini màxim de quinze dies puguin presentar les al·legacions, 
els documents i les justificacions que considerin oportuns.

2. L’ajuntament, si escau, ha d’informar els òrgans competents sobre les al·legacions 
rebudes en el tràmit d’audiència per a emetre informes preceptius perquè en el ter-
mini màxim de quinze dies s’hi pronunciïn. Finit aquest tràmit s’ha d’elaborar la 
proposta de resolució definitiva, que s’eleva a l’òrgan municipal competent perquè 
n’emeti la resolució.

3. En el cas que no es presentin al·legacions o no s’hagin introduït modificacions 
en el projecte, la proposta de resolució provisional esdevé definitiva automàticament 
i s’eleva a l’òrgan municipal competent perquè n’emeti la resolució.

Article 47
Resolució

La resolució que dicta l’ajuntament sobre la sol·licitud de llicència ambiental 
posa fi al procediment.

Article 48
Termini

1. La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar 
de la data de presentació de la sol·licitud.

2. El termini per a resoldre resta suspès si es demana una esmena o una millora 
de la documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència o en la 
fase de proposta de resolució provisional. El còmput del termini es reprèn un cop 
esmenada o millorada la documentació.

3. La no-resolució i la notificació en el termini establert en aquest article permet 
a la persona sol·licitant entendre desestimada la sol·licitud de llicència, i li permet 
d’interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui pro-
cedent.

4. L’Administració ha d’informar en tot moment de l’estat de tramitació del 
procediment administratiu.

Article 49
Contingut de la llicència ambiental

1. La llicència ambiental ha de detallar:
a) Els valors límit d’emissió de substàncies contaminants, que es determinen de 

conformitat amb els paràmetres definits per l’article 9, i, si escau, els paràmetres o 
les mesures tècniques equivalents que els complementen o que els substitueixen.

b) Les determinacions de la declaració d’impacte ambiental, si escau.
c) Els sistemes de tractament i control de les emissions i, si escau, d’autocontrol, 

amb l’especificació del règim d’explotació i de la metodologia de mesurament, la 
freqüència, el procediment d’avaluació dels mesuraments i l’obligació de comu-
nicar a l’òrgan ambiental municipal competent, amb la periodicitat que es fixi, els 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5524 – 11.12.200993080

Disposicions

controls amb les dades que calguin per a comprovar el compliment del contingut 
de la llicència.

d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d’explotació diferents 
de les normals que poden afectar el medi ambient, com són, entre altres, la posada 
en funcionament, les fuites, les errades de funcionament, les aturades momentànies 
i el tancament definitiu de l’explotació.

e) La determinació, si cal, de les prescripcions que garanteixin la protecció del sòl 
i de les aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües residuals 
i dels residus que genera l’activitat.

f) La determinació de la garantia suficient, en funció de la magnitud i les caracte-
rístiques de la instal·lació, per a respondre de les obligacions derivades de l’activitat 
autoritzada, de conformitat amb les normatives específiques en aquesta matèria.

g) Qualsevol altra mesura o condició que, d’acord amb la legislació vigent, sigui 
adequada per a protegir el conjunt del medi ambient afectat per l’activitat.

2. La llicència ambiental es pot tramitar simultàniament i, si escau, atorgar con-
juntament amb la resta de llicències sectorials de competència municipal.

Article 50
Notiicació i publicitat

1. La resolució que posa fi al procediment s’ha de notificar a la persona o l’em-
presa sol·licitant i s’ha de comunicar a l’òrgan ambiental del consell comarcal, si és 
aquest l’òrgan que ha formulat la proposta de resolució, i als òrgans del departament 
competent en matèria de medi ambient que han emès els informes preceptius.

2. Per a fer publicitat de la resolució, s’ha d’incorporar a una base de dades de 
llicències ambientals d’activitats accessible telemàticament.

TÍTOL IV
Règim de comunicació

Article 51
Activitats sotmeses a comunicació

1. L’exercici de les activitats compreses en l’annex III resta sotmès a comunicació 
de la persona o l’empresa titulars.

2. La comunicació presentada a l’ajuntament, amb la documentació que esta-
bleix aquesta llei i el desplegament reglamentari, acredita el compliment del règim 
d’intervenció ambiental d’aquestes activitats.

Article 52
Formalització de la comunicació

1. La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions 
necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística correspo-
nent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també 
per la resta de llicències sectorials necessàries, fixades per llei o pel desplegament 
reglamentari d’una llei, per a dur a terme l’activitat.

2. Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense 
ús específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l’ajun-
tament, en els termes que regula l’article 60. Si aquest informe no s’ha lliurat en el 
termini de vint dies es pot procedir a executar-lo.

3. La comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambi-

ental, excepte en els casos en què per reglament es determini que només cal una 
memòria ambiental.

b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser 
el director o la directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les 
instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica 
presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.
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4. En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de compro-
var emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat 
i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, cal acompanyar 
també la comunicació d’una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de 
l’Administració ambiental o pels serveis tècnics municipals.

5. Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota 
l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat 
les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es 
refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de 
disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb 
la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.

6. En el cas que l’activitat inclogui abocament d’aigües residuals a la llera pública 
o al mar, resta sotmesa al règim d’autorització d’abocaments.

7. En el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés 
de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.

8. La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, 
facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

Article 53
Certiicació ambiental

La certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental 
o pels serveis tècnics municipals, en els casos establerts per l’article 52.4, acredita 
que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques de-
terminades per la normativa ambiental. Si aquesta certificació no és favorable no 
es pot presentar la comunicació a l’Administració ni exercir l’activitat.

TÍTOL V
Règim d’intervenció ambiental d’activitats temporals, mòbils i d’investigació

Article 54
Règim de comunicació d’activitats mòbils de caràcter temporal

Les activitats mòbils i de caràcter temporal de l’annex II, associades a obres 
d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus o 
similars, que, com a activitat independent i per les característiques que tenen, no 
estan associades a un emplaçament fix ni tenen la condició d’activitats estables, 
resten sotmeses al règim de comunicació amb el procediment i les garanties espe-
cífiques determinades per reglament.

Article 55
Règim d’intervenció ambiental de les activitats dirigides a investigar, desenvolupar 
i experimentar productes i processos nous

La pràctica de les actuacions dirigides a investigar, desenvolupar i experimentar 
productes i processos nous s’ha de comunicar al departament competent en matèria 
de medi ambient, per a determinar les condicions, els requeriments i els controls 
ambientals que calguin.

TÍTOL VI
Règims d’intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial

Article 56
Règim d’intervenció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives i 
altres activitats de competència municipal sectorial

1. Les activitats que ja estan subjectes a un règim de llicència o comunicació de 
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conformitat amb la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, amb 
caràcter general, no estan sotmeses al règim de llicència ni al règim de comuni-
cació ambiental. Tampoc no estan subjectes al règim de llicència o comunicació 
ambiental les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives que estan 
exemptes de llicència municipal de conformitat amb l’article 29.7 de la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives.

2. La intervenció ambiental d’aquestes activitats s’integra en el procediment 
d’atorgament de les llicències sectorials mitjançant un informe ambiental de l’òrgan 
tècnic municipal o comarcal o, si escau, en les condicions establertes per al règim 
de comunicació. L’informe ambiental ha de contenir les determinacions establertes 
per l’article 49, i també el control ambiental inicial i, si escau, els controls ambientals 
periòdics de l’activitat.

3. Únicament les activitats que específicament es determinen en l’annex IV, que 
en la normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives 
no estan subjectes a un règim de llicència, a l’efecte d’aquesta llei, estaran subjectes 
al règim de llicència ambiental del títol III.

4. Les activitats incloses en la legislació d’espectacles públics i activitats recrea-
tives que se situïn en un espai natural protegit estan sotmeses al procés de consulta 
prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.

5. Les activitats regulades per la legislació d’espectacles públics i activitats re-
creatives que estan incloses en altres activitats o establiments que figuren en altres 
annexos d’aquesta llei, o que en formen part, resten sotmeses al règim d’intervenció 
ambiental determinat per aquest article.

6. Les activitats de l’annex II es poden incorporar, per reglament, al règim esta-
blert per aquest article, sempre que estiguin subjectes a la concessió d’una llicència 
sectorial que permeti incorporar la intervenció ambiental.

Article 57
Règim d’intervenció ambiental en projectes d’equipaments i serveis de titularitat 
municipal

1. Les activitats de l’annex II, de titularitat municipal subjectes a l’aprovació d’un 
projecte, no estan sotmeses al règim de llicència ambiental. L’avaluació ambiental 
de l’equipament o l’activitat que duu a terme l’òrgan tècnic municipal o comarcal 
s’integra en la tramitació del projecte corresponent. En la resolució d’aprovació del 
projecte s’hi ha d’incorporar les determinacions fixades en l’avaluació ambiental.

2. En les ordenances municipals reguladores del procediment d’aprovació del 
projecte hi ha de figurar un tràmit d’informació pública, i l’ajuntament hi pot in-
corporar un tràmit d’informació veïnal.

TÍTOL VII
Disposicions comunes als règims d’intervenció ambiental

Article 58
Efectes

L’autorització i la llicència ambientals tenen caràcter operatiu en matèria am-
biental per al funcionament de les activitats i no generen drets més enllà dels que 
s’estableixen en l’autorització o la llicència mateixes i en aquesta llei.

Article 59
Intervenció administrativa en les modiicacions de les activitats

1. Se sotmeten a una intervenció administrativa les modificacions substancials 
de les activitats ja autoritzades, i també les modificacions no substancials amb 
efectes sobre el medi ambient.
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2. S’han de definir, per reglament, els paràmetres per a qualificar les modifica-
cions com a substancials o no substancials, tenint en compte la major incidència 
de la modificació projectada i segons els criteris següents:

a) La dimensió de l’activitat o les activitats afectades.
b) La producció.
c) Els recursos naturals emprats i, concretament, el consum d’aigua i energia.
d) El volum, el pes i el tipus dels residus generats.
e) La qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos naturals de les àrees geo-

gràfiques que poden ésser afectades o les limitacions derivades de la declaració de 
zones de protecció especial per a la capacitat i la vulnerabilitat del medi.

f) El grau de contaminació produïda.
g) El risc d’accident.
h) La incorporació de substàncies perilloses o el fet d’augmentar-ne l’ús.
i) L’acumulació de modificacions no substancials.
3. La modificació substancial d’activitats de l’annex I està subjecta a l’autorització 

i a la declaració d’impacte ambiental.
4. La modificació substancial d’activitats incloses en l’annex II està subjecta a 

la llicència ambiental.
5. La persona o l’empresa titulars d’una activitat que pretén dur a terme alguna 

modificació no substancial que té efectes sobre les persones o el medi ambient ho 
ha de comunicar a l’òrgan ambiental competent perquè atorgui l’autorització o la 
llicència ambientals, o bé a la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats dels 
annexos I.3 i IV. Aquesta modificació es pot dur a terme si l’òrgan ambiental la 
considera no substancial, o si aquest òrgan no manifesta el contrari en el termini 
d’un mes.

6. Si l’òrgan ambiental competent, o bé la persona o l’empresa titulars, conside-
ra substancial la modificació projectada, no es pot dur a terme fins que no s’hagi 
atorgat una nova autorització, llicència ambiental o autorització substantiva, de 
conformitat amb el procediment determinat per aquesta llei. L’avaluació pot ésser 
parcial o total, segons si la modificació afecta una de les instal·lacions que integren 
l’activitat, n’afecta diverses o les afecta totes. La modificació substancial només 
pot ésser parcial si permet una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de 
l’activitat.

7. Les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les per-
sones ni per al medi ambient han de figurar en les actes de controls periòdics.

8. S’ha d’informar l’ajuntament de les modificacions de les activitats sotmeses 
al règim de comunicació, llevat del cas de modificacions que comportin un canvi 
d’annex de l’activitat, les quals resten sotmeses al que estableix aquest article.

Article 60
Informe urbanístic

1. L’informe urbanístic establert per aquesta llei s’ha de sol·licitar a l’ajuntament 
presentant la documentació fixada per reglament.

2. L’ajuntament ha de lliurar l’informe urbanístic, en el termini màxim d’un mes, 
amb el contingut que es determini per reglament. En el cas que no s’hagi lliurat en 
el termini indicat, qui sol·licita l’autorització ambiental ho pot justificar amb una 
còpia de la sol·licitud de l’informe urbanístic i de la documentació presentada a 
l’ajuntament amb constància de la data de presentació, per a continuar la tramitació 
de l’expedient.

3. Si l’informe urbanístic és desfavorable, independentment del moment en què 
s’ha emès, sempre que s’hagi rebut abans que s’atorgués l’autorització ambiental, 
l’òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi ambient ha de 
dictar una resolució que posi fi al procediment i arxivar les actuacions.

4. En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen 
algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt 
tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els 
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llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de con-
tenir la informació que determini aquesta legislació.

5. En el cas de l’article 60.4, l’ajuntament ha de demanar un informe al de-
partament competent en matèria de seguretat industrial. Aquest informe, que 
ha d’acompanyar l’informe urbanístic, s’ha d’emetre en un termini màxim de 
quinze dies.

6. En el cas que es vulgui ubicar l’activitat en sòl no urbanitzable, l’informe urba-
nístic s’ha de pronunciar sobre la possibilitat d’autoritzar l’activitat de conformitat 
amb la legislació d’urbanisme i el planejament urbanístic aplicables. L’ajuntament 
ha de fer constar en l’informe si el projecte urbanístic, o el pla especial correspo-
nent, ha estat aprovat o no, per a condicionar l’eficàcia de l’autorització ambiental 
a l’aprovació esmentada.

7. L’informe urbanístic caduca en el termini que es fixa en el mateix informe, 
amb un mínim de sis mesos, i, si no n’hi ha, al cap de dos anys d’haver estat expedit, 
per a presentar la sol·licitud o la comunicació corresponents.

Article 61
Caducitat de l’autorització i de la llicència ambientals

1. L’autorització i la llicència ambientals caduquen quan l’activitat no se sotmet 
a un control ambiental inicial:

a) En el termini establert per l’autorització o la llicència ambientals.
b) Si l’autorització o la llicència ambientals no estableixen el termini, transcor-

reguts quatre anys des de la data en què es va atorgar.
2. La persona o l’empresa titulars d’una autorització o llicència ambiental té 

dret a obtenir una pròrroga del termini de control ambiental inicial i la posada en 
funcionament, si en justifica els motius i la necessitat.

3. Un cop caducada l’autorització o la llicència ambientals, l’òrgan ambiental 
competent ha de declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, amb l’au-
diència prèvia a la persona o l’empresa titulars.

Article 62
Revisió de l’autorització i de la llicència ambientals

1. L’autorització ambiental, a l’efecte de renovar-la, resta subjecta a una revisió 
periòdica cada vuit anys, en el cas de les activitats de l’annex I.1, i cada dotze anys 
en el cas de les activitats de l’annex I.2. Aquesta revisió periòdica es pot fer coin-
cidir, si per motius d’eficàcia i economia resulta possible, amb el control periòdic 
immediatament anterior a la data màxima fixada per a revisar l’autorització.

2. La llicència ambiental de les activitats de l’annex II està subjecta a les revi-
sions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o 
residus.

3. En el cas de les activitats amb la certificació del sistema d’ecogestió i eco-
auditoria de la Unió Europea (EMAS), la revisió periòdica ha de coincidir amb la 
renovació del registre de l’EMAS.

4. S’ha de revisar anticipadament l’autorització i la llicència ambientals i modi-
ficar-les en els supòsits següents:

a) Si la contaminació produïda per l’activitat fa convenient revisar els valors límit 
d’emissió fixats en l’autorització o la llicència, o incloure’n de nous.

b) Si hi ha una variació important del medi receptor respecte de les condicions 
que presentava en el moment que es va atorgar l’autorització o la llicència.

c) Si l’aparició de modificacions importants en les millors tècniques disponibles, 
validades per la Unió Europea, fa possible reduir significativament les emissions 
sense imposar costos excessius.

d) Si la seguretat de funcionament de l’activitat fa necessari utilitzar altres 
tècniques.

e) Si així ho exigeix la normativa ambiental aplicable.
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Article 63
Procediment i abast de la revisió

1. La revisió periòdica de l’autorització i de la llicència ambientals s’inicia a 
instància de part, i la revisió anticipada s’inicia d’ofici o a instància de part, si així 
ho disposa la norma sectorial ambiental que estableix aquesta revisió.

2. El procediment de revisió periòdica ha d’atendre les especificacions se-
güents:

a) La sol·licitud de la revisió de l’autorització ambiental s’ha de presentar amb 
una antelació mínima de deu mesos abans de la data de finiment de la vigència de 
l’autorització.

b) La sol·licitud de revisió de la llicència ambiental s’ha de presentar sis mesos 
abans de la data de caducitat dels permisos regulats per la legislació sectorial que 
afecti l’activitat.

c) La sol·licitud de la revisió de l’autorització o de la llicència ambientals ha 
d’anar acompanyada d’una avaluació ambiental, total o parcial, de l’activitat, amb 
el contingut determinat per reglament, verificada per una entitat col·laboradora 
de l’Administració ambiental degudament acreditada, que es pot substituir per la 
darrera acta de control ambiental periòdic en la part que correspongui, sempre que 
s’hagi dut a terme amb una antelació màxima de sis mesos a comptar de la data de 
presentació de la sol·licitud de revisió.

3. El procediment de revisió anticipada s’inicia d’ofici amb una resolució mo-
tivada de les causes de la revisió, amb l’audiència a la persona o l’empresa titulars 
de l’activitat.

4. El procediment de revisió periòdica s’ha de desenvolupar per reglament i 
ha de respectar el principi de simplificació administrativa. S’ha de resoldre en el 
termini màxim de sis mesos, en el cas de revisió de l’autorització ambiental, i de 
quatre mesos en el cas de revisió de la llicència ambiental.

5. En la resolució dels procediments de revisió es poden modificar els valors 
límit d’emissió i la resta de condicions específiques de l’autorització o la llicència 
ambientals, i afegir-n’hi de noves, sense que això generi cap dret a indemnitzar la 
persona titular de l’activitat.

Article 64
Transferibilitat

1. L’autorització i la llicència ambientals són transferibles amb la comunicació, 
dirigida a l’òrgan ambiental competent, en què s’acrediti subrogar els titulars nous 
en els drets i els deures derivats de l’autorització o la llicència ambientals.

2. El canvi de titularitat de les activitats incloses en l’annex III s’ha de comunicar 
a l’ajuntament corresponent.

3. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels 
titulars antics són assumides pels titulars nous.

4. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, 
tant els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d’una manera solidària 
a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de l’autorització ambiental, 
de la llicència ambiental o de la comunicació.

Article 65
Clausura d’activitats

1. L’òrgan competent per a atorgar les activitats, amb la instrucció prèvia del 
procediment administratiu corresponent, pot clausurar les activitats que s’exerceixen 
sense l’autorització ambiental, la llicència ambiental o la comunicació exigibles 
en aplicació d’aquesta llei. Aquest procediment és independent de la instrucció de 
l’expedient sancionador que correspongui.

2. Iniciat el procediment establert per l’article 65.1, en el cas que es constati 
que, d’una manera imminent, hi ha afecció o risc d’afecció per al medi i per a les 
persones, l’òrgan competent pot acordar de suspendre provisionalment l’activitat 
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d’una manera immediata, tenint en compte que s’ha de confirmar o aixecar aquesta 
mesura cautelar un cop escoltada la persona titular de l’activitat.

Article 66
Cessament d’activitats

1. El cessament definitiu o temporal de les activitats incloses en els annexos 
I, II i III s’ha de comunicar a l’òrgan ambiental competent, llevat que el reguli la 
legislació sectorial.

2. En la comunicació, la persona titular de l’activitat ha d’acreditar que ha pres les 
mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència 
ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim.

Article 67
Especiicitats de les explotacions ramaderes

1. Les explotacions ramaderes incloses en els annexos I i II resten subjectes a 
les especificitats següents:

a) Les sol·licituds de llicències i autoritzacions ambientals han d’aportar el pla 
de gestió de les dejeccions ramaderes de l’explotació, el qual s’ha de trametre al 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia perquè emeti un 
informe preceptiu i vinculant sobre la gestió de les dejeccions ramaderes prèvia-
ment a la concessió de l’autorització o la llicència ambientals. Per a elaborar aquest 
informe, quan el pla de gestió de les dejeccions afecta zones vulnerables per a la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, es té en compte el programa 
d’actuació corresponent que es desenvolupi per reglament.

b) Les prescripcions sobre la gestió i el control de les dejeccions ramaderes i dels 
residus que s’estableixin en l’autorització o la llicència ambientals s’han d’adequar a 
les particularitats que resulten de les modalitats pràctiques de la gestió, de la capacitat 
de l’explotació, de l’espècie animal allotjada i de l’emplaçament, tot ponderant els 
costos i els avantatges de les mesures prescrites.

c) Corresponen a l’òrgan del departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia, en l’àmbit de les potestats de l’ordenació de la producció agrícola i rama-
dera, les funcions inspectora, de control ordinari i sancionadora de l’incompliment 
de les determinacions dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes, sens perjudici 
de les funcions que corresponen a l’òrgan competent en matèria d’aigües.

d) S’ha de determinar, per reglament, un procediment simplificat, a més del 
contingut del projecte i, si escau, de l’estudi d’impacte ambiental adaptat a les par-
ticularitats a les quals es refereixen les lletres a, b i c de l’article 67.1.

2. Les activitats ramaderes de l’annex III subjectes al règim de comunicació 
han de presentar, a més de la documentació establerta per l’article 52.3, el pla de 
dejeccions ramaderes, d’acord amb les prescripcions i a l’efecte que es determini 
per reglament.

TÍTOL VIII
Sistema de control

CAPÍTOL I
Control de les activitats sotmeses a autorització, llicència ambiental o autorització 
substantiva

Article 68
Prevenció i control integrats

1. Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada 
en funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, per a garantir-ne 
l’adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinacions 
fixades específicament en l’autorització o llicència ambientals.
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2. L’autorització i la llicència ambientals o, si escau, l’autorització substantiva dels 
annexos I.3 i IV, estableixen el règim del control inicial i la modalitat, els terminis i 
els continguts dels controls periòdics a què se sotmet l’exercici de l’activitat.

3. El control en matèria de risc d’accidents greus es regeix per la normativa 
específica.

4. S’han de desenvolupar per reglament la inscripció i el seguiment de les acti-
vitats subjectes al règim de comunicació, i també els règims de control específics 
de les activitats ramaderes i altres activitats que ho requereixin.

Article 69
Actuacions de control ambiental inicial

1. En el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat, 
el control inicial té per objecte verificar:

a) L’adequació de l’activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant 
una certificació del tècnic director o tècnica directora de l’execució.

b) La conformitat del compliment de les condicions de l’autorització o la llicència 
ambientals, mitjançant l’acta de control d’una entitat col·laboradora de l’Adminis-
tració ambiental, llevat que, per a les activitats dels annexos II i IV, l’ajuntament 
encomani els controls inicials als serveis tècnics municipals.

c) Si escau, la documentació referida a assegurances obligatòries segons la 
legislació sectorial o la relativa a responsabilitat ambiental.

2. El període de posada en marxa s’inicia en el moment que l’entitat col·laboradora 
de l’Administració ambiental encarregada del control inicial, o, si escau, el personal 
tècnic municipal, comunica a l’òrgan ambiental competent la data d’inici de l’actu-
ació de control acordada amb la persona titular de l’activitat, i també les actuacions 
que cal dur a terme durant el procediment de posada en marxa de l’activitat, perquè 
l’Administració competent i les persones interessades en tinguin coneixement. 
La durada màxima del període de funcionament en proves ha d’ésser adequada i 
proporcional a les característiques de l’establiment.

3. Finit el període de posada en marxa, si no s’ha dut a terme el control inicial 
de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat ha 
de cessar. En aquests supòsits es poden establir nous períodes de posada en marxa 
sempre que no hagi transcorregut el termini de caducitat de l’autorització o la 
llicència ambientals.

4. L’entitat col·laboradora de l’Administració ambiental ha d’emetre l’acta de 
control inicial que habilita la persona titular per a exercir l’activitat. En cas que 
l’entitat col·laboradora no pugui emetre l’acta de control favorable, ha d’emetre un 
informe per a justificar els incompliments detectats i no corregits, d’acord amb les 
disposicions que es determinin per reglament.

5. En el cas que es detecti que la posada en funcionament de l’activitat pot compor-
tar una afecció ambiental per al medi o per a les persones, l’entitat col·laboradora de 
l’Administració ambiental ho ha de comunicar a l’Administració competent perquè 
s’adoptin les mesures provisionals que calguin i la suspensió del control.

Article 70
Acta de control ambiental inicial

1. L’acta de control ambiental inicial verifica el compliment de les condicions 
de l’autorització o la llicència ambientals.

2. L’acta de control, que ha d’ésser presentada a l’Administració competent 
en el termini màxim d’un mes a comptar del finiment del control, habilita per a 
l’exercici de l’activitat i comporta la inscripció d’ofici en els registres ambientals 
corresponents.

Article 71
Actuacions de control ambiental periòdic

1. L’acció de control periòdic té per objecte garantir l’adequació permanent de 
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les activitats als requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments 
fixats en l’autorització o la llicència ambientals, amb la incorporació de les modi-
ficacions no substancials.

2. Les activitats s’han de sotmetre als controls periòdics que fixen l’autorització 
o la llicència ambientals, o l’autorització substantiva corresponent. Els terminis 
dels controls periòdics s’han d’establir tenint en compte els terminis determinats 
en altres declaracions o controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat 
per l’autorització o la llicència, s’estableixen, amb caràcter indicatiu, els terminis 
següents:

a) Les activitats de l’annex I.1, cada dos anys.
b) Les activitats dels annexos I.2 i I.3, cada quatre anys.
c) Les activitats dels annexos II i IV, cada sis anys.
La conformitat del compliment de les condicions de llicència ambiental o secto-

rial es duu a terme, per a les activitats dels annexos II i IV, mitjançant una entitat 
col·laboradora de l’Administració ambiental, llevat que en la llicència ambiental o 
sectorial l’ajuntament encomani els controls periòdics als serveis tècnics municipals, 
d’acord amb les ordenances municipals. Així mateix, les ordenances municipals 
poden establir que sigui innecessari efectuar controls periòdics de determinades 
tipologies d’activitats.

3. Les activitats inscrites en el registre del sistema d’ecogestió i ecoauditoria 
de la Unió Europea (EMAS) resten exemptes de control periòdic, llevat dels con-
trols específics de determinades emissions en els quals s’hagin establert terminis 
particulars. La informació necessària respecte al compliment de l’autorització o la 
llicència ambientals s’ha d’aportar juntament amb l’actualització de la renovació 
de l’acreditació del sistema de gestió ambiental, segons el model determinat per 
reglament, i se n’ha de presentar una còpia a l’ajuntament corresponent, excepte 
pel que fa a les actuacions en què s’hagin establert altres terminis.

4. Són objecte de control ambiental les determinacions fixades en l’autorització 
o en la llicència ambientals i, específicament, les següents:

a) Les emissions.
b) La producció i la gestió de residus.
c) Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sane-

jament.
d) Les mesures i les tècniques d’estalvi energètic, d’aigua i de matèries primeres 

que s’han pres en consideració.
e) El funcionament dels sistemes d’autocontrol d’emissions i d’immissions, 

si escau. Els contaminants mesurats en continu i que estan connectats, per a llur 
seguiment, amb l’òrgan del departament competent en matèria de medi ambient 
resten exempts de controls.

f) Les immissions, si escau, en els termes que figurin en l’autorització o en la 
llicència ambientals.

g) La vigència de la garantia i de la pòlissa d’assegurança de la responsabilitat 
civil, en les condicions fixades en l’autorització o en la llicència ambientals.

5. El resultat del control periòdic de les activitats de l’annex I s’ha de presentar a 
l’òrgan del departament competent en matèria de medi ambient, i s’ha de comunicar 
a l’ajuntament del municipi en el qual s’exerceix l’activitat.

6. Si una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental duu a terme el 
control periòdic de les activitats de l’annex II, s’ha de presentar el resultat d’aquest 
control a l’ajuntament corresponent.

Article 72
Modalitats de control ambiental periòdic

1. Els controls periòdics es poden dur a terme per mitjà d’alguna de les moda-
litats següents:

a) Control extern: l’executa un ens col·laborador de l’Administració ambiental 
o l’ajuntament, els quals han de comprovar l’adequació de les activitats al projecte 
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autoritzat i dur a terme les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament de 
les emissions i altres proves necessàries.

b) Control intern: l’executa la persona titular de l’activitat mitjançant l’establiment 
d’un sistema d’autocontrols.

c) Mixta: si el sistema d’autocontrols és parcial, s’ha de completar amb un control 
extern dut a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental.

2. El sistema d’autocontrols de les activitats de l’annex I ha d’estar verificat per 
una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental degudament acreditada, 
per a certificar la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels autocontrols.

CAPÍTOL II
Control de les activitats sotmeses a comunicació

Article 73
Règim dels controls periòdics

Les activitats incloses en l’annex III es poden sotmetre al règim d’autocontrols 
periòdics, atenent la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, 
com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització 
de determinats residus, el resultat dels quals es verifica de conformitat amb el que 
estableix l’ordenança municipal.

TÍTOL IX
Règims d’inspecció, sancions i execució forçosa

CAPÍTOL I
Funció d’inspecció

Article 74
Acció inspectora

1. Les activitats que regula aquesta llei resten subjectes a l’acció inspectora de 
l’ens corresponent del departament competent en matèria de medi ambient o de 
l’ajuntament, de conformitat amb les competències que té, sens perjudici de l’apli-
cació del principi de col·laboració interadministrativa.

2. Sens perjudici de les atribucions que la normativa sectorial atorga a l’òrgan 
competent per a emetre l’autorització substantiva, el departament competent en ma-
tèria de medi ambient pot inspeccionar el compliment de les condicions ambientals 
fixades en la declaració d’impacte ambiental, i també les accions de restitució o 
restauració que hagin estat incloses en l’autorització substantiva. En tots els casos 
és preceptiva una inspecció en finir les accions de restitució o restauració.

3. L’acció inspectora es pot dur a terme en qualsevol moment, amb independència 
de les accions específiques de control inicial i periòdic de les activitats, de revisió 
de les autoritzacions o de les llicències ambientals i de la funció inspectora regulada 
per la legislació ambiental sectorial.

Article 75
Obligacions de la persona o l’empresa titulars de les activitats

1. Les persones o empreses titulars de les activitats han de prestar l’assistència 
necessària al personal degudament habilitat de l’Administració que dugui a ter-
me l’actuació inspectora per a facilitar-los el desenvolupament de llurs tasques, 
especialment pel que fa a la recollida de mostres i a l’obtenció de la informació 
necessària.

2. En el cas que la persona titular de l’activitat no permeti l’accés a les seves instal-
lacions, l’Administració ha d’adoptar les actuacions necessàries per a entrar-hi.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5524 – 11.12.200993090

Disposicions

3. Els resultats de les actuacions inspectores tenen valor probatori, sens perjudici 
d’altres proves que pugui aportar la persona interessada.

Article 76
Facultats del personal inspector

El personal que inspecciona i el personal tècnic que exerceix les tasques ins-
pectores, en l’exercici de llurs funcions, són considerats agents de l’autoritat i són 
autoritzats a:

a) Accedir, en qualsevol moment i sense avisar prèviament, als establiments de 
les empreses a les quals es desenvolupa l’activitat, i romandre-hi.

b) Fer-se acompanyar en les visites d’inspecció per la persona titular o la persona re-
presentant de l’activitat i pel personal expert i tècnic de l’empresa o l’establiment.

c) Fer-se acompanyar pel personal habilitat oficialment que estimi necessari per 
a desenvolupar més bé la funció inspectora.

d) Practicar qualsevol diligència d’investigació, examen o prova que consideri 
necessaris per a comprovar que s’observen correctament les disposicions legals i 
reglamentàries.

e) Practicar les mesures que resulten del funcionament de les instal·lacions que 
integren l’activitat.

f) Prendre les mostres dels agents contaminants que produeix l’activitat.
g) Assistir, amb altres agents de l’autoritat competent, al precintament, al tancament 

o a la clausura d’instal·lacions i d’activitats, ja sigui d’una manera parcial o total.
h) Requerir tota la informació de la persona titular o del personal de l’empresa, 

sols o davant de testimonis, que es jutgi necessària amb la intenció d’aclarir els fets 
que són objecte d’inspecció.

i) Aixecar acta, per exemplar triplicat, de les actuacions practicades, la qual 
s’ha d’emetre, sempre que sigui possible, davant la persona titular o la persona 
representant de l’activitat afectada.

Article 77
Deures del personal d’inspecció

1. Les persones que duen a terme les tasques d’inspecció, per a accedir als esta-
bliments o a les activitats en els quals han d’exercir llurs tasques, han d’acreditar llur 
condició mitjançant un document lliurat amb aquesta finalitat per l’Administració 
competent.

2. El personal que inspecciona està obligat a guardar secret sobre els assumptes 
que conegui per raó de la funció que exerceix.

3. El personal que inspecciona ha d’observar, en compliment de les obligacions 
que té, el respecte i la deferència deguts, i ha de facilitar a les persones inspecciona-
des la informació que necessitin per a complir la normativa aplicable a les activitats 
que són objecte de les inspeccions.

CAPÍTOL II
Règim sancionador

Article 78
Responsabilitat solidària

La responsabilitat és solidària quan no es pot determinar el grau de participació 
de les diferents persones que han intervingut en la comissió d’una infracció.

Article 79
Infraccions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que 
contravenen a les obligacions que estableix aquesta llei.
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2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, de conformitat 
amb la tipificació establerta pels articles 80, 81 i 82.

3. L’aplicació del règim sancionador és independent del tancament de l’activitat 
per manca d’autorització o llicència regulat per l’article 65.

Article 80
Tipiicació de les infraccions amb relació a les activitats de l’annex I.1

1. Són infraccions molt greus:
a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense l’autorització 

ambiental preceptiva, o, finit el termini del control inicial, si no és favorable, sempre 
que s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi 
posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.

b) Incomplir les condicions establertes en l’autorització ambiental, sempre que 
s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat 
en perill greu la seguretat o la salut de les persones.

c) Incomplir les obligacions derivades de les mesures provisionals que estableix 
aquesta llei.

d) Exercir l’activitat incomplint les obligacions fixades en les disposicions que 
hagin establert l’exigència de notificació, sempre que s’hagi produït un dany o un 
deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o 
la salut de les persones.

2. Són infraccions greus:
a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense l’autorització 

ambiental preceptiva o finit el termini del control inicial si no és favorable, sense 
que s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o sense 
que s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.

b) Incomplir les condicions establertes en l’autorització ambiental, sense que 
s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o sense que 
s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.

c) Amagar o alterar maliciosament la informació exigida en els procediments 
que regula aquesta llei.

d) Transmetre la titularitat de l’autorització ambiental sense comunicar-ho a 
l’òrgan competent per a atorgar-la.

e) No comunicar a l’Administració competent les modificacions efectuades en 
la instal·lació, sempre que no tinguin el caràcter de substancials.

f) No informar immediatament l’Administració competent de qualsevol incident 
o accident que afecti d’una manera significativa el medi ambient.

g) Impedir, endarrerir o obstruir l’activitat d’inspecció o de control.
h) No dur a terme la revisió periòdica de l’autorització ambiental.
i) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim d’autorització ambiental als controls 

periòdics preceptius.
j) Falsejar, per acció o omissió, els certificats tècnics i altres actes de control o 

de verificació ambientals.
3. Són infraccions lleus:
a) No efectuar les notificacions preceptives a les administracions competents, 

establertes en les normes corresponents, sense que s’hagi produït cap tipus de dany 
o de deteriorament per al medi ambient ni s’hagi posat en perill la seguretat o la 
salut de les persones.

b) No complir les prescripcions que estableixen aquesta llei o les normes 
aprovades d’acord amb aquesta, quan no estigui tipificat com a infracció molt 
greu o greu.

c) No informar l’Administració competent de qualsevol situació anòmala que 
sorgeixi en l’execució o en el desenvolupament d’un projecte d’activitat sotmesa a 
la declaració d’impacte ambiental.
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Article 81
Tipiicació de les infraccions amb relació a l’avaluació d’impacte ambiental de 
les activitats dels annexos I i II

1. Són infraccions molt greus:
a) Iniciar l’execució del projecte d’activitat que s’ha de sotmetre a avaluació 

d’impacte ambiental, d’acord amb l’annex I, sense haver obtingut prèviament la 
declaració d’impacte ambiental corresponent.

b) Iniciar l’execució del projecte d’activitat inclosa en l’annex II que s’hagi 
de sotmetre a l’avaluació d’impacte ambiental, sense haver obtingut prèviament 
la declaració d’impacte ambiental corresponent o sense sotmetre’s a l’avaluació 
d’impacte ambiental.

2. Són infraccions greus:
a) Ocultar, falsejar o manipular dades d’una manera maliciosa en el procediment 

d’avaluació d’impacte ambiental.
b) Incomplir les ordres de suspendre l’execució del projecte de l’activitat.
3. És una infracció lleu incomplir qualsevol de les obligacions o dels requisits 

continguts en aquesta llei referits a la declaració d’impacte ambiental, quan no 
estigui tipificat com a molt greu o greu.

4. Un cop iniciat el procediment sancionador per incompliments relacionats amb 
la declaració d’impacte ambiental, l’òrgan competent per a resoldre pot, en qualse-
vol moment i mitjançant un acord motivat, disposar la suspensió de l’execució del 
projecte d’activitat i adoptar altres mesures de caràcter provisional que assegurin 
l’eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

Article 82
Tipiicació de les infraccions amb relació a les activitats dels annexos I.2, II, III 
i IV

1. Són infraccions molt greus:
a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense disposar de l’au-

torització ambiental o sense disposar de l’acta de control inicial favorable.
b) No dur a terme la revisió periòdica de l’autorització ambiental.
c) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim d’autorització ambiental als controls 

periòdics preceptius.
d) Ocultar o alterar dades aportades als expedients administratius per a l’auto-

rització o la llicència ambientals o qualsevol de llurs revisions o modificacions.
e) Falsejar, per acció o per omissió, els certificats tècnics i altres actes de control 

o verificació ambientals.
2. Són infraccions greus:
a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense disposar de la 

llicència ambiental o sense disposar de l’acta de control inicial favorable.
b) Exercir l’activitat sense haver fet la comunicació, en el cas de les activitats 

sotmeses a aquest règim.
c) No dur a terme la revisió periòdica de la llicència ambiental.
d) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim de llicència ambiental als controls 

periòdics preceptius.
e) Transmetre l’autorització ambiental o la llicència ambiental sense comunicar-

ho a l’òrgan ambiental competent.
f) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d’inspecció ordenats per les auto-

ritats competents.
g) No dur a terme les comunicacions preceptives exigides per l’autorització o la 

llicència ambientals a l’Administració competent.
h) No comunicar a l’Administració competent qualsevol situació anòmala que 

sorgeixi en l’execució o el desenvolupament d’un projecte d’activitat.
i) Incomplir les determinacions de l’autorització o la llicència ambientals no 

establertes per la legislació sectorial ambiental.
3. Són infraccions lleus:
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a) No comunicar a l’Administració competent les modificacions no substancials 
que poden afectar les condicions de l’autorització o les característiques o el funci-
onament de l’activitat.

b) Incórrer en demora no justificada en l’aportació de documents sol·licitats per 
l’Administració competent.

c) No notificar a l’Administració competent el canvi de titularitat de les activitats 
compreses en l’annex III.

d) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinaci-
ons d’aquesta llei i de la reglamentació que la desplegui i que no sigui qualificada 
d’infracció molt greu o greu.

4. A les activitats sotmeses a l’obligació de notificació i registre establerta en la 
disposició final cinquena de la Llei de l’Estat 16/2002, de l’1 de juliol, de prevenció 
i control integrats de la contaminació, se’ls aplica la tipificació d’infraccions i les 
sancions establertes en l’esmentada llei.

Article 83
Sancions

1. Les infraccions tipificades per l’article 80 poden donar lloc a la imposició de 
les sancions següents:

a) En el cas d’infracció molt greu:
1) Multa de 200.001 euros a 2.000.000 d’euros.
2) Clausura definitiva, total o parcial, de les instal·lacions, o bé clausura temporal, 

total o parcial, de les activitats per a un període no inferior a dos anys ni superior 
a cinc.

3) Inhabilitació per a exercir l’activitat per a un període no inferior a un any ni 
superior a dos.

4) Revocació o suspensió de l’autorització per a un temps no inferior a un any 
ni superior a cinc.

5) Publicació, servint-se dels mitjans que es considerin oportuns, de les sancions 
imposades, una vegada hagin adquirit fermesa per procediment administratiu o, 
si escau, jurisdiccional, i també del nom, els cognoms o la denominació o la raó 
social de les persones físiques o jurídiques responsables i l’índole i la naturalesa 
de les infraccions.

b) En el cas d’infracció greu:
1) Multa de 20.001 euros a 200.000 euros.
2) Clausura definitiva, total o parcial, de les instal·lacions, o bé clausura temporal, 

total o parcial, de les activitats per a un període màxim de dos anys
3) Inhabilitació per a exercir l’activitat per a un període màxim d’un any.
4) Revocació o suspensió de l’autorització per a un període màxim d’un any.
c) En el cas d’infracció lleu:
1) Multa de 2.000 euros a 20.000 euros.
2. Les infraccions tipificades per l’article 81 poden donar lloc a la imposició de 

les sancions següents:
a) En cas d’infraccions molt greus, multa de 240.405 euros a 2.404.049 euros.
b) En cas d’infraccions greus, multa de 24.041 a 240.405 euros.
c) En cas d’infraccions lleus, multa de fins a 24.041 euros.
d) Un cop iniciat el procediment sancionador, l’òrgan competent per a resoldre 

pot, en qualsevol moment i mitjançant un acord motivat, disposar la suspensió de 
l’execució del projecte d’activitat i adoptar altres mesures de caràcter provisional 
que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

3. Les infraccions tipificades per l’article 82 poden donar lloc a la imposició de 
les sancions següents:

a) Les infraccions molt greus són sancionades amb multes de 50.001 euros a 
150.000 euros.

b) Les infraccions greus són sancionades amb multes de 5.001 euros a 50.000 
euros.
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c) Les infraccions lleus són sancionades amb multes de 500 euros a 5.000 eu-
ros.

4. Si la quantia de la multa és inferior al benefici obtingut per haver comès la 
infracció, s’ha d’augmentar la sanció, com a mínim, fins al doble de l’import amb 
què s’ha beneficiat la persona infractora.

5. Sens perjudici de la sanció que s’imposi, la persona que comet una infracció 
està obligada a reposar o a restaurar les coses a l’estat anterior a la infracció comesa, 
i també, si escau, a abonar la indemnització corresponent pels danys i els perjudicis 
causats de conformitat amb la legislació de responsabilitat ambiental. La indem-
nització pels danys i els perjudicis causats a les administracions públiques s’ha de 
determinar i recaptar per via administrativa.

6. Quan la persona infractora no compleixi l’obligació de reposar o restaurar 
establerta per l’article 83.5, l’òrgan de l’Administració competent pot acordar d’im-
posar multes coercitives la quantia de les quals no pot superar un terç de la multa 
establerta per al tipus d’infracció comesa.

Article 84
Mesures de caràcter provisional

1. Quan s’hagi iniciat un procediment sancionador, si l’òrgan de l’Administració 
competent per a imposar la sanció constata el risc d’una afecció greu per al medi 
ambient, la seguretat o la salut de les persones, pot acordar, entre d’altres, algunes 
de les mesures provisionals següents:

a) Mesures de correcció, seguretat o control per a impedir la continuïtat en la 
producció del risc o del dany.

b) Precintament d’aparells o equips.
c) Clausura temporal, parcial o total de les instal·lacions.
d) Aturada de les instal·lacions.
e) Suspensió temporal de l’autorització ambiental per a exercir l’activitat.
2. Les mesures fixades per l’article 84.1 poden ésser acordades abans que s’iniciï 

el procediment administratiu sancionador, en les condicions que estableix l’article 
72.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 85
Graduació de les sancions

En la imposició de les sancions s’ha d’adequar la gravetat del fet constitutiu de la 
infracció amb la sanció aplicada. Per a graduar la sanció, s’han de tenir en compte, 
d’una manera especial, els aspectes següents:

a) L’existència d’intencionalitat o de reiteració.
b) Per a les activitats de l’annex I.1, segons els danys causats al medi ambient o 

a la salut de les persones o el perill creat per a llur seguretat.
c) La reincidència per haver comès més d’una infracció tipificada en aquesta 

llei, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.
d) El benefici obtingut per haver comès la infracció.
e) El grau de participació en el fet per un títol diferent que el d’autor o autora.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.

Article 86
Potestat sancionadora i òrgans competents

1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades en aquesta llei cor-
respon a l’òrgan del departament competent en matèria de medi ambient i dels ens 
locals, segons l’àmbit de les competències respectives atribuïdes per aquesta llei.

2. En cas que s’hagi produït un dany real o potencial, un deteriorament greu per 
al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones, 
tal com estableix la lletra a de l’article 80.1, i també la vulneració de les emissions 
o de les condicions imposades en l’autorització ambiental establertes per les lletres 
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b i d de l’article 80.1, la lletra b de l’article 80.2 i la lletra c de l’article 80.3, l’exer-
cici de la potestat sancionadora correspon a l’òrgan específic de l’Administració 
que determini la legislació ambiental reguladora en matèria d’aigües, de residus, 
de contaminació atmosfèrica, acústica, de fauna, de flora o la que correspongui 
segons el medi afectat.

Article 87
Concurrència de sancions

Les conductes tipificades d’infracció administrativa per aquesta llei també po-
den ésser sancionades en aplicació d’altres normes sectorials, llevat que s’apreciï 
identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer cas, s’ha d’aplicar el règim 
que sancioni amb més gravetat la conducta infractora.

CAPÍTOL III.
Execució forçosa

Article 88
Multes coercitives

Les administracions públiques, perquè es compleixin els actes dictats en aplicació 
d’aquesta llei, a més dels altres mitjans d’execució forçosa legalment establerts, 
poden imposar multes coercitives amb una quantia màxima de 3.000 euros i amb 
un màxim de tres multes consecutives.

TÍTOL X
Taxes

Article 89
Establiment i ordenació

1. La prestació dels serveis administratius relatius als procediments d’au-
torització ambiental, declaració d’impacte ambiental, llicència ambiental 
i comunicació, i també els relatius als procediments de modificació de les 
activitats i revisió de l’autorització i la llicència ambientals, merita les taxes 
corresponents.

2. De conformitat amb la legislació tributària aplicable a cada Administració 
pública, l’import de les taxes ha de tendir a cobrir el cost del servei que en consti-
tueixi el fet imposable.

Article 90
Taxes locals

De conformitat amb les ordenances fiscals corresponents, l’import de les taxes 
per als serveis prestats pels ens locals, en aplicació d’aquesta llei, no pot excedir, 
en conjunt, del cost real o previsible del servei o de l’activitat de què es tracti o, en 
cas que hi manqui, del valor de la prestació rebuda.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Intervenció dels ens locals en l’obertura d’activitats per raons de seguretat i salut 
de les persones

La intervenció dels ens locals en l’obertura d’activitats per raons de seguretat i salut 
de les persones és compartida amb l’Administració de la Generalitat i s’exerceix en 
els termes que en cada cas estableixi la legislació sectorial aplicable, d’acord amb 
els principis de no-concurrència, simultaneïtat i coordinació.
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Segona
Simultaneïtat de les tramitacions

El Govern ha de promoure, en els casos que sigui possible, les modificacions 
normatives necessàries per a garantir que es tramitin simultàniament les diverses 
autoritzacions de competència dels departaments que concorrin sobre l’exercici 
d’una mateixa activitat.

Tercera
Actuació única de control inicial ambiental i comprovació prèvia en matèria de 
prevenció d’incendis

En els casos en què, prèviament a l’inici d’una activitat o de la posada 
en funcionament d’un establiment, s’hagi de dur a terme un control inicial 
segons les determinacions d’aquesta llei i, alhora, s’hagi de fer una actuació 
de comprovació prèvia d’acord amb la normativa de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la 
persona titular de l’autorització o de la llicència ambiental pot sol·licitar una 
única actuació de control d’una entitat col·laboradora de l’Administració en 
la qual s’acrediti el compliment dels requisits exigibles en matèria de preven-
ció i seguretat pel que fa a incendis, i també les determinacions ambientals 
exigibles.

Quarta
Comissió d’Avaluació i Seguiment per a l’aplicació d’aquesta llei

1. Es crea la Comissió d’Avaluació i Seguiment per a l’aplicació d’aquesta 
llei adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge. La composició, 
el funcionament i el règim jurídic de la Comissió s’han d’establir per regla-
ment.

2. El nombre de membres de la Comissió, no superior a vint, ha d’ésser represen-
tatiu dels diferents departaments, dels ens locals, de les agrupacions empresarials, 
sindicals i organitzacions professionals agràries més representatives, dels col·legis 
professionals, i de les enginyeries i consultories ambientals, i s’ha de procurar la 
paritat entre dones i homes.

3. La Comissió ha de formular una memòria anual que contingui els resultats de 
l’avaluació i el seguiment de l’aplicació de la Llei, i també les propostes de correcció 
i millora de l’execució de la Llei que consideri necessàries.

Cinquena
Harmonització del règim jurídic i iscal de les llicències ambientals

La Comissió del Govern local, en exercici de les seves funcions, està facultada 
per a elaborar propostes de procediments administratius, criteris tendents a la 
unificació en l’aplicació de les taxes i ordenances fiscals tipus reguladores de les 
taxes per tal d’harmonitzar el règim jurídic i fiscal de les llicències.

Sisena
Boniicacions per a les activitats amb sistemes d’ecogestió i ecoauditoria de la 
Unió Europea

La legislació i les ordenances que regulin les taxes establertes per l’article 89 han 
de fixar l’atorgament d’una bonificació específica a les empreses que disposin del 
certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS).

Setena
Modiicació automàtica dels annexos

Als efectes del que estableix la lletra a, paràgraf segon, de l’article 7.1, s’entén que 
quan es produeix la modificació de les legislacions d’origen en resten modificats 
automàticament els annexos.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5524 – 11.12.2009 93097

Disposicions

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei

1. Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei relatius a 
les activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’Administració ambiental, que continuen inclosos en els 
annexos I i II d’aquesta llei, se sotmeten al règim legal vigent en el moment que 
s’inicia el procediment.

2. Els procediments de llicència ambiental o d’obertura d’establiments compresos 
en els annexos II i III de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, iniciats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, però que en aquesta resten subjectes al règim de 
comunicació de l’annex III, es resolen mitjançant la notificació a la persona inte-
ressada que l’activitat queda sotmesa al règim de comunicació segons determina 
aquesta llei.

Segona
Determinació dels procediments en el marc dels quals s’efectua la intervenció 
administrativa dels ens locals si no hi ha procediments especíics

1. Per a fer efectiu el principi d’harmonització de la legislació reguladora dels 
diferents sectors materials de l’acció pública que atribueixen competències espe-
cífiques d’intervenció administrativa als ens locals en àmbits relacionats amb el 
control preventiu de les activitats que no disposin de procediment específic per a 
exercir aquest control, cal dur a terme un únic procediment marc.

2. Mentre la normativa de règim local no articuli el procediment marc i a fi 
d’aplicar el que determina aquesta llei, i en tot allò que no la contradigui, s’ha de 
seguir els procediments establerts pel Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, del 13 de juny, o la norma que el substitueixi 
pel que fa a la regulació de l’activitat local d’ordenació i intervenció administrativa, 
respecte a les atribucions que per a l’obertura d’activitats fixi l’esmentada legislació 
sectorial i la potestat normativa i d’autoorganització que correspon als ens locals. 
Les remissions de l’article 92.1 del dit reglament al règim d’activitats classificades 
com a molestes, nocives, insalubres i perilloses s’han d’entendre fetes als règims 
d’intervenció establerts per aquesta llei i per les legislacions sectorials en matèria 
de seguretat, prevenció d’incendis i salut. Pel que fa a l’article 92.3 del Reglament, 
s’han de verificar les condicions dels locals en les matèries en què s’atribueixi la 
competència als ens locals, de conformitat amb el principi de no-concurrència amb 
altres administracions.

3. Mentre no es disposi del procediment marc, els ens locals, en exercici de llurs 
competències, han de facilitar:

a) Que les persones interessades a obrir o modificar una activitat puguin pre-
sentar una única sol·licitud davant de l’Administració competent, que ha d’ésser 
suficient per a instar les diverses intervencions administratives concurrents en 
l’activitat de què es tracti.

b) Informació a les persones interessades sobre l’estat de la tramitació de llurs 
sol·licituds.

c) Que els diferents tràmits administratius que concorren en una mateixa activitat 
es puguin dur a terme d’una manera simultània.

Tercera
Règim jurídic transitori de les entitats col·laboradores de l’Administració ambi-
ental

Mentre no s’aprovi la regulació general de les entitats col·laboradores de l’Ad-
ministració establerta en aquesta llei, els és aplicable el Decret 170/1999, del 29 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional regulador dels ens ambientals 
de control.
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Quarta
Actuacions de control periòdiques

1. Per a les activitats de l’annex I i II amb autorització o llicència ambientals 
existents en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, i classificades en l’annex I o 
II.1 de la Llei 3/1998, regeixen els terminis fixats per a les actuacions de controls 
específics de l’autorització o la llicència ambientals.

2. Per a les activitats de l’annex II que disposen de llicència ambiental en la data 
d’entrada en vigor d’aquesta llei, i classificades en l’annex II.2 de la Llei 3/1998, 
s’apliquen els terminis de controls periòdics fixats per a les actuacions de controls 
específics de la llicència ambiental, amb l’excepció de les activitats existents amb 
anterioritat a la Llei 3/1998, subjectes a la Llei 4/2004, de l’1 de juliol, reguladora 
del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental, per a les quals 
l’inici dels controls es fixa segons els requeriments i els terminis establerts per la 
Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, i sempre que la 
llicència no determini controls específics en l’àmbit de les competències ambientals 
de control dels ens locals.

3. Per a les activitats de l’annex III d’aquesta llei, se segueixen les determinacions 
de l’article 73.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades les disposicions següents:
a) La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 

ambiental.
b) La Llei 1/1999, del 30 de març, de modificació de la disposició final quarta 

de la Llei 3/1998, del 27 de febrer.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Desplegament reglamentari

1. El Govern ha d’aprovar el desplegament reglamentari d’aquesta llei en un 
termini de vuit mesos comptats des que es publica oficialment. Fins que no 
entri en vigor aquest desplegament són aplicables les disposicions reglamen-
tàries que no contradiguin aquesta llei, que no s’hi oposin i que no hi siguin 
incompatibles.

2. S’habilita el Govern per a adaptar les activitats de l’annex I.1 d’aquesta llei a 
les prescripcions determinades per les directives europees i per la legislació bàsica 
estatal en matèria de avaluació d’impacte ambiental i en matèria de prevenció i 
control integrat de la contaminació.

3. S’habilita la persona titular del Departament de l’Administració de la Ge-
neralitat competent en matèria de medi ambient per a incorporar noves tipologies 
d’activitats en els annexos I.2, II, III i IV o per a adaptar les existents. Aquestes 
incorporacions o modificacions s’han de dur a terme a proposta de la Comissió 
d’Avaluació i Seguiment per a l’aplicació d’aquesta llei regulada per la disposició 
addicional cinquena.

Segona
Actualització de la quantia de les sancions

Les quanties de les sancions fixades per aquesta llei s’han d’actualitzar d’acord 
amb el que estableixen la Llei de pressupostos o la Llei de mesures fiscals i admi-
nistratives o una disposició del Govern dictada a aquest efecte.
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Tercera
Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de vuit mesos d’haver estat publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEXOS

1. Els valors llindar establerts en aquests annexos es refereixen, amb caràcter 
general, a capacitats o a rendiments de producció. Si un mateix titular exerceix 
diverses activitats de la mateixa categoria en la mateixa instal·lació o en el mateix 
emplaçament, s’han de sumar les capacitats respectives.

2. També s’inclouen en l’àmbit d’aquesta llei les instal·lacions de processos 
secundaris compresos en els annexos de la mateixa llei.

3. Els annexos I, II i III s’estructuren en dotze grups d’activitats. Cada grup 
s’ha desenvolupat en diversos nivells de desagregació quan aquest grau de detall 
és necessari per a identificar clarament l’activitat que s’ha de tractar. El codi que 
correspon a cada activitat apareix al marge esquerre del text i es manté en tots els 
annexos; com a conseqüència de l’absència d’activitats, en alguns casos hi ha salts 
de numeració.

ANNEX I

I.1. Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització 
ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de setembre de 
1996, de prevenció i control integrats de la contaminació

1. Energia
1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió 

superior a 50 megawatts (MW). S’hi inclouen les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial en les quals es produeix 
la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa, i també les instal·lacions 
de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament 
o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és llur activitat 
principal com si no ho és.

1.2. Refineries de petroli i de gas.
1.3. Coqueries.
1.4. Instal·lacions per a la gasificació i la liqüefacció del carbó.
3. Producció i transformació de metalls
3.1. Instal·lacions per a la calcinació o per a la sinterització de minerals metàl·lics, 

inclòs el mineral sulfurós.
3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers en brut (fusió primària 

o secundària), incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua, amb una 
capacitat de més de 2,5 tones per hora.

3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:

3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat superior a 20 tones per hora d’acer 
en brut.

3.3.b) Forja amb martells amb una energia d’impacte superior a 50 quilojoules 
(kJ) per martell quan la potència tèrmica utilitzada és superior a 20 MW.

3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tracta-
ment de més de 2 tones per hora d’acer en brut.

3.4. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de més de 20 
tones per dia.

3.9. Instal·lacions per a:
3.9.a) La producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de con-

centrats o de matèries primeres secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, 
químics o electrolítics.
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3.9.b) La fusió de metalls no ferrosos, inclòs l’aliatge, i inclosos els productes 
de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de 
més de 4 tones per dia, per al plom i el cadmi, i de 20 tones per dia, per a la resta 
de metalls.

3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics 
mitjançant un procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o 
de les línies completes destinades al tractament utilitzat és superior a 30 metres 
cúbics (m3).

4. Indústries minerals i de la construcció
4.1. Instal·lacions per a:
4.1.a) La fabricació de ciment i de clínquer en forns rotatoris, incloses les instal-

lacions dedicades a moldre clínquer, amb una capacitat de producció de ciment o 
clínquer superior a 500 tones per dia.

4.1.b) La fabricació de ciment i de clínquer en forns d’un altre tipus, amb una 
capacitat de producció superior a 50 tones per dia.

4.1.d) La fabricació de calç en forns, amb una capacitat de producció superior a 
50 tones per dia.

4.4. Instal·lacions per a l’obtenció d’amiant i per a la fabricació de productes a 
base d’amiant.

4.5. Instal·lacions per a la fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una 
capacitat de fusió superior a 20 tones per dia.

4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de 
fibres minerals, amb una capacitat de fosa superior a 20 tones per dia.

4.7. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant l’en-
fornada, en particular, de teules, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic o 
porcellanes amb una capacitat de producció superior a 75 tones per dia, o una 
capacitat d’enfornar de més de 4 m3 i de més de 300 kg/m3 de densitat de càr-
rega per forn.

5. Indústria química
La fabricació, als efectes de les categories d’activitats d’aquesta llei, designa la 

fabricació a escala industrial, mitjançant transformació química, dels productes o 
dels grups de productes esmentats a continuació:

5.1. Instal·lacions químiques per a fabricar productes químics orgànics de base, 
en particular:

5.1.a) Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics 
alicíclics o aromàtics).

5.1.b) Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, 
èsters, acetats, èters, peròxids, resines epoxídica.

5.1.c) Hidrocarburs sulfurats.
5.1.d) Hidrocarburs nitrogenats, en particular amines, amides, compostos nitrosos, 

nítrics o nitrats, nitrils, cianats i isocianats.
5.1.e) Hidrocarburs fosforats.
5.1.f) Hidrocarburs halogenats.
5.1.g) Compostos organometàl·lics.
5.1.h) Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de 

cel·lulosa).
5.1.i) Cautxús sintètics.
5.1.j) Colorants i pigments.
5.1.k) Tensioactius i agents de superfície.
5.2. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics 

de base, com ara:
5.2.a) Gasos, en particular l’amoníac, el clor o el clorur d’hidrogen, el fluor o 

el fluorur d’hidrogen, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de 
nitrogen, l’hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil.

5.2.b) Àcids, en particular l’àcid cròmic, l’àcid fluorhídric, l’àcid fosfòric, l’àcid 
nítric, l’àcid clorhídric, l’àcid sulfúric, l’àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurats.
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5.2.c) Bases, en particular l’hidròxid d’amoni, l’hidròxid potàssic, l’hidròxid 
sòdic.

5.2.d) Sals com ara el clorur d’amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic 
(potassa), el carbonat sòdic, els perborats, el nitrat d’argent.

5.2.e) No-metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com ara el carbur 
de calci, el silici, el carbur de silici.

5.3. Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, 
de nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos).

5.4. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitosanitaris 
i biocides.

5.5. Instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la 
fabricació de medicaments de base.

5.7. Instal·lacions químiques per a la fabricació d’explosius.
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, 

merceritzatge) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de trac-
tament és superior a 10 tones per dia.

6.2. Instal·lacions per a l’adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), quan 
la capacitat de tractament és superior a 12 tones per dia de productes acabats.

7. Indústria alimentària i del tabac
7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones 

per dia.
7.2. Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a 

partir de:
7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d’elaboració 

de productes acabats superior a 75 tones per dia.
7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes 

acabats superior a 300 tones per dia (valor mitjà trimestral).
7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda su-

perior a 200 tones per dia (valor mitjà anual).
9. Indústria del paper
9.1. Instal·lacions industrials per a la fabricació de pasta de paper a partir de 

fusta o altres matèries fibroses.
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una ca-

pacitat de producció de més de 20 tones per dia.
9.4. Instal·lacions per a la producció i el tractament de la cel·lulosa, amb una 

capacitat de producció superior a 20 tones per dia.
10. Gestió de residus
10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa la gestió 

d’olis usats, o per a l’eliminació d’aquests residus en llocs que no siguin els dipòsits 
controlats, amb una capacitat superior a 10 tones per dia.

10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, amb una capacitat 
superior a 3 tones per hora.

10.5. Instal·lacions per a l’eliminació dels residus no perillosos en llocs que no 
siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat superior a 50 tones per dia.

10.6. Dipòsits controlats que rebin més de 10 tones per dia o que tinguin una 
capacitat total superior a 25.000 tones, amb l’exclusió dels dipòsits controlats de 
residus inerts.

11. Activitats agroindustrials i ramaderes
11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de:
11.1.a) 40.000 emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines 

ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus.
11.1.b.i) 2.000 places per a porcs d’engreix (de més de 30 kg)
11.1.b.ii) 2.500 places per a porcs d’engreix (de més de 20 kg)
11.1.c.i) 750 places per a truges reproductores.
11.1.c.ii) 530 places per a truges reproductores en cicle tancat.
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11.1.c.iii) En el cas d’explotacions mixtes, en què coexisteixin animals dels apar-
tats 11.1.b i 11.1.c, el nombre d’animals per incloure l’establiment en aquest annex 
es determinarà d’acord amb les equivalències en Unitat de bestiar gros (UBG) dels 
diferents tipus de bestiar porcí, recollides a la legislació vigent sobre ordenació de 
les explotacions porcines.

11.3. Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o restes d’animals, 
amb una capacitat de tractament superior a 10 tones per dia.

12. Altres activitats
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o 

productes, amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-
los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, 
lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum 
superior a 150 kg de dissolvent per hora o superior a 200 tones per any.

12.8. Instal·lacions per a la fabricació de carboni sinteritzat o electrografiat per 
a la combustió o la grafitació.

I.2. Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització 
ambiental, no subjectes a la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 
1996, de prevenció i control integrats de la contaminació

1. Energia
1.8. Fabricació industrial de briquetes d’hulla i de lignit.
1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la producció d’electricitat, 

vapor i aigua calenta, amb una potència tèrmica superior a 100 MW, que no estiguin 
incloses al codi 1.1 de l’annex I.1.

3. Producció i transformació de metalls
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de trac-

tament de més de 2 tones per hora, exclòs l’acer en brut.
3.30. Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per 

a vehicles, amb una superfície total superior a 30.000 metres quadrats (m2).
3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total superior 

a 30.000 m2.
3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d’aeronaus, amb una su-

perfície total superior a 30.000 m2.
3.34. Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o reactors que estiguin 

situades fora de polígons industrials o a menys de 500 metres d’una zona residen-
cial.

4. Indústries minerals i de la construcció
4.1.a) Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de 

producció superior a 200 tones per dia i fins a 500 tones per dia.
4.1.d) Fabricació de guix en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 

tones per dia.
4.8. Aglomerats de minerals.
4.9. Instal·lacions per a la calcinació i la sinterització de minerals metàl·lics, amb 

una capacitat superior a 5.000 tones per any de mineral processat.
4.10. Fabricació de perlita expandida.
4.11. Calcinació de la dolomita.
4.12. Plantes d’aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció superior a 

250 tones per hora.
9. Indústria del paper
9.3. Instal·lacions industrials per a la fabricació de cel·lofana.
10. Gestió de residus
10.1. Instal·lacions per a l’eliminació de residus perillosos, amb una capacitat 

fins a 10 tones per dia.
10.2. Centre per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una 

capacitat superior a 30 tones per dia.
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos, amb una capacitat 

superior a 100.000 tones per any.
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11. Activitats agroindustrials i ramaderes
Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin:
11.1.d) Per sobre de 600 places de vacum d’engreix.
11.1.e) Per sobre de 300 places de vacum de llet.
11.1.f) Per sobre de 2.000 places d’oví i de cabrum.
11.1.i) Places per a més d’una de les espècies animals especificades en qualsevol 

dels annexos d’aquesta llei, o places de la mateixa espècie d’aptituds diferents, la 
suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP) i no 
estigui inclosa a l’apartat 11.1.c.iii de l’annex I.1, definides a partir de les equivalències 
de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent 
com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal el 
sistema en què l’alimentació es basa fonamentalment en la pastura, però els animals 
estan estabulats durant un cert període de l’any, normalment l’hivern, o bé durant 
la nit. La capacitat d’aquestes explotacions, per a classificar-les a cadascun dels 
annexos, es calcula proporcionalment als períodes en què els animals romanen 
a les instal·lacions, i d’una manera genèrica equival al 33 % de la capacitat de les 
instal·lacions de cria intensiva.

11.1.m) Per sobre de 20.000 places de conills.
11.1.n) Per sobre de 55.000 places de pollastres d’engreix (i per sota de 85.000).
11.2. Instal·lacions per a l’aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció 

superior a 1.000 tones per any.
12. Altres activitats
12.1. Activitats i instal·lacions afectades per la legislació d’accidents greus.
12.16. Construcció i reparació naval en drassanes, amb una superfície total 

superior a 20.000 m2.
12.37. Càmpings amb un nombre d’unitats d’acampada superior a 1.500.
12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb 

una superfície superior a 5 hectàrees.
12.53. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes petrolífers, amb una 

capacitat superior a 100.000 tones.
12.54. Parcs temàtics amb una superfície superior a 20 hectàrees.
I.3. Activitats sotmeses al règim de declaració d’impacte ambiental amb una 

autorització substantiva
1. Energia
1.11. Parcs eòlics amb un nombre d’aerogeneradors superior a 5 o de potència 

instal·lada superior a 10 MW, o bé que estiguin a menys de 2 quilòmetres d’un 
altre parc eòlic.

1.13. Instal·lacions fotovoltaiques de superfície superior a 6 hectàrees ubicades 
en sòl no urbanitzable.

2. Mineria
2.1. Activitats extractives i les instal·lacions dels recursos explotats.
2.4. Explotacions mineres subterrànies, operacions connexes i perforacions 

geotèrmiques.
2.5. Explotacions ubicades en terreny de domini públic hidràulic per a extrac-

cions superiors a 20.000 m3/any o en zona de policia de llera la superfície de les 
quals superi les 3 hectàrees.

ANNEX II

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental

1. Energia
1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió 

superior a 2 MW i fins a 50 MW. S’hi inclouen les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les quals es produeix 
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la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa, i també les instal·lacions 
de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament 
o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és llur activitat 
principal com si no ho és.

1.6. Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones de vapor per hora.
1.7. Generadors de calor de potència calorífica superior a 2.000 tèrmies per 

hora.
1.10. Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d’una activitat fixa 

extensiva.
1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la producció d’electricitat, 

vapor i aigua calenta amb una potència tèrmica fins a 100 MW i superior a 0,2 MW, 
que no estiguin incloses al codi 1.1 de l’annex I.1.

2. Mineria
2.3. Extracció de sal marina.
3. Producció i transformació de metalls
3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers en brut (fusió primària o 

fusió secundària), incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua, amb 
una capacitat fins a 2,5 tones per hora.

3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat de fins a 20 tones per hora d’acer 

en brut.
3.3.b) Forja amb martells, amb una energia d’impacte fins a 50 kJ, o quan la font 

tèrmica utilitzada sigui de fins a 20 MW.
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de trac-

tament de fins a 2 tones per hora de metall base.
3.4. Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció superior a 2 

tones per dia i de fins a 20 tones per dia.
3.6. Tractament d’escòria siderúrgica i de fosa.
3.8. Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, manu-

tenció i transport de minerals dins de les plantes metal·lúrgiques.
3.9.b) Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l’aliatge i els 

productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de 
fusió de fins a 4 tones per dia, per al plom i el cadmi, i de fins a 20 tones per dia 
per a altres metalls.

3.11. Electròlisi de zenc.
3.12. Instal·lacions per a l’aïllament o el recobriment de fils, superfícies i con-

ductors de coure o similars, mitjançant resines o processos d’esmaltatge.
3.13. Aliatges de metall amb injecció de fòsfor.
3.17. Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització.
3.19. Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics.
3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques 

per un procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades o 
de les línies completes destinades al tractament sigui de fins a 30 m3.

3.25. Fabricació d’armes i municions.
3.26. Fabricació d’electrodomèstics.
3.28. Instal·lacions per a la fabricació d’acumuladors elèctrics, piles i bateries.
3.30. Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per 

a vehicles, amb una superfície total fins a 30.000 m2.
3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total fins a 

30.000 m2.
3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d’aeronaus, amb una su-

perfície total fins a 30.000 m2.
4. Indústries minerals i de la construcció
4.1. Instal·lacions de:
4.1.a) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de 

producció fins a 200 tones per dia.
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4.1.b) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns d’altres tipus, amb una capacitat 
de producció fins a 50 tones per dia.

4.1.c) Fabricació de ciment sense forns a partir de clínquer.
4.1.d) Fabricació de calç o guix en forns, quan la capacitat dels forns sigui fins 

a 50 tones per dia.
4.2. Fabricació de formigó i/o d’elements de formigó, guix i ciment.
4.3. Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin ami-

ant.
4.5. Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una 

capacitat de fusió de fins a 20 tones per dia.
4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de 

fibres minerals, amb una capacitat de fosa de fins a 20 tones per dia i superior a 1 
tona per dia.

4.7. Fabricació de productes ceràmics per a construcció, refractaris, porcellana, 
gres, argila plàstica i similars en forns amb una capacitat de fins a 75 tones per 
dia.

4.9. Instal·lacions de calcinació i de sinterització de minerals metàl·lics, amb una 
capacitat de fins a 5.000 tones per any de mineral processat.

4.12. Plantes d’aglomerat asfàltic, amb una capacitat de producció de fins a 250 
tones per hora.

4.13. Plantes de preparació i ensacada de ciments especials i/o morters.
4.14. Instal·lacions d’emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, 

amb una capacitat superior a 1.000 tones.
4.16. Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques 

i pedres naturals, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.
4.17. Fabricació de materials abrasius a base d’alúmina, carbur de silici i altres 

productes similars.
4.19. Tractaments superficials del vidre per mètodes químics.
4.21. Activitats de classificació i tractament d’àrids quan l’activitat es desenvolupa 

fora d’un recinte miner.
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 contenen 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 foto-

grafia.
5.14. Oxidació d’olis vegetals.
5.15. Sulfitació i sulfatació d’olis.
5.16. Extracció química sense refinar d’olis vegetals.
5.17.a) Fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables.
5.17.b) Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques.
5.20. Fabricació o preparació d’altres productes químics que no estiguin inclosos 

a l’annex I.
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, 

merceritzatge) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de trac-
tament és de fins a 10 tones per dia.

6.2. Instal·lacions per a l’adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), amb 
una capacitat de tractament del producte acabat de fins a 12 tones per dia.

7. Indústria alimentària i del tabac
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7.1. Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals de fins a 50 
tones per dia i superior a 2 tones per dia.

7.2. Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a 
partir de:

7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d’elaboració 
de productes acabats de fins a 75 tones per dia i superior a 10 tones per dia.

7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de productes aca-
bats de fins a 300 tones per dia (mitjana trimestral) i superior a 5 tones per dia.

7.4. Producció de midó.
7.8. Tractament, manipulació i processament de productes del tabac.
7.9. Instal·lacions industrials per a elaborar greixos i olis vegetals i animals, 

instal·lacions industrials per a elaborar cervesa i malta, instal·lacions industrials 
per a fabricar fècules, instal·lacions industrials per a elaborar confitures i almívars, 
instal·lacions industrials per a fabricar farina de peix i oli de peix, sempre que a la 
instal·lació es donin, d’una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que 
estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 
m d’una zona residencial, c) que ocupi una superfície d’almenys 1 hectàrea. Les 
activitats incloses en aquest epígraf s’han de sotmetre prèviament a la sol·licitud 
de la llicència a la decisió de l’òrgan ambiental competent del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge respecte de la necessitat de sotmetre’s o no a l’avaluació 
d’impacte ambiental.

8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles
8.2. Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà.
9. Indústria del paper.
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una capa-

citat de producció de fins a 20 tones per dia i superior a 5 tones per dia.
9.4. Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa, amb una capacitat de 

producció de fins a 20 tones per dia.
9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de paper i cartró, amb una 

capacitat de producció superior a 20 tones per dia.
10. Gestió de residus
10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, amb una capacitat 

de fins a 10 tones per dia.
10.2. Centres per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una 

capacitat de fins a 30 tones per dia.
10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, amb una capacitat 

de fins a 3 tones per hora.
10.5. Instal·lacions per a l’eliminació dels residus no perillosos en llocs que no 

siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat de fins a 50 tones per dia.
10.6.a) Dipòsits controlats de residus que reben fins a 10 tones per dia i que tenen 

una capacitat total de fins a 25.000 tones, amb exclusió dels dipòsits controlats de 
residus inerts.

10.6.b) Monodipòsits de residus de la construcció.
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat 

de fins a 100.000 tones per any.
10.8. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus no perillosos.
10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides (pu-

rins).
10.10. Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals 

no recollits selectivament.
10.11. Instal·lacions per al tractament biològic de residus d’alta fermentabilitat.
11. Activitats agroindustrials i ramaderes
11.1. Instal·lacions per a la cria intensiva que disposin de:
11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores, 

o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a 
40.000 i superior a 2.000 caps de bestiar.
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11.1.b.i) Places de porc d’engreix (de més de 30 kg), amb una capacitat de fins a 
2.000 i superior a 200 caps de bestiar.

11.1.b.ii) Places de porc d’engreix (de més de 20 kg), amb una capacitat de fins a 
2.500 i superior a 200 caps de bestiar.

11.1.c.i) Places de truges reproductores, amb una capacitat de fins a 750 i superior 
a 50 caps de bestiar.

11.1.c.ii) Places de truges reproductores en cicle tancat, amb una capacitat de fins 
a 530 i superior a 50 caps de bestiar.

11.1.d) Places de vacum d’engreix, amb una capacitat de fins a 600 i superior a 
50 caps de bestiar.

11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat de fins a 300 i per sobre de 50 
caps de bestiar.

11.1.f) Places d’oví i de cabrum, amb una capacitat de fins a 2.000 i per sobre de 
500 caps de bestiar.

11.1.g) Places d’equí, amb una capacitat per sobre de 50 caps de bestiar.
11.1.h) Places per a qualsevol altra espècie animal, no especificades en els annexos 

d’aquesta llei, equivalents a 50 unitats ramaderes (UR) o més, prenent com a base 
de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.j) Places de bestiar porcí i boví, de diferents aptituds, tant si tenen places per a 
altres espècies animals com si no, excepte si disposen de places d’aviram, la suma de 
les quals sigui superior a 33 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències 
de procediment entre les instal·lacions que estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent 
com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.k) Places d’aviram i d’altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i el 
boví, la suma de les quals sigui superior a 25 i fins a 500 URP, definides a partir 
de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 
96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de 
vacum de llet).

11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal 
el sistema en què l’alimentació es fa fonamentalment en pastura, però els animals 
estan estabulats durant un cert període de l’any, normalment l’hivern, o bé durant 
la nit. La capacitat d’aquestes explotacions per a classificar-les en cada un dels 
annexos es calcula proporcionalment als períodes en què els animals s’estiguin 
a les instal·lacions, i d’una manera genèrica equival al 33 % de la capacitat de les 
instal·lacions de cria intensiva.

11.1.m) Places de conills, amb una capacitat per sobre de 1.000 i fins a 20.000 
caps de bestiar.

11.2 Instal·lacions d’aqüicultura:
11.2.a) Intensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1.000 tones per any 

i superior a 5 tones per any.
11.2.b) Extensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1.000 tones per any 

i superior a 5 tones per any.
11.3. Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o restes d’ani-

mals, amb una capacitat de tractament de fins a 10 tones per dia i superior a 1 tona 
per dia.

11.4. Deshidratació artificial de farratges.
11.7. Assecatge de gra i altres matèries vegetals per mitjà de procediments arti-

ficials, amb una superfície superior a 500 m2.
11.8. Desmuntatge del cotó, amb una superfície superior a 500 m2.
12. Altres activitats
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o pro-

ductes, amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, 
estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-
los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de 
fins a 150 kg de dissolvent per hora i de fins a 200 tones per any, amb una superfície 
superior a 500 m2.
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12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre 
qualsevol suport, i la cuita i l’assecat corresponents, quan la quantitat emmagatze-
mada d’aquestes substàncies en els tallers és superior a 1.000 kg i/o la superfície 
és superior a 500 m2.

12.4. Instal·lacions per a l’assecat amb llit fluid, forn rotatori i d’altres, quan la 
potència de la instal·lació és superior a 1.000 tèrmies per hora.

12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen més d’1 tona 
per any d’aquests dissolvents.

12.7. Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport.
12.9. Fabricació de gel.
12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, 

productes petrolers, gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una 
capacitat superior a 50 m3, a excepció de les instal·lacions expressament excloses 
de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable.

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.

12.16. Construcció i reparació naval en drassanes i escars, amb una superfície 
total fins a 20.000 m2.

12.18.a) Tallers de reparació mecànica que disposen d’instal·lacions de pintura i 
tractament de superfícies.

12.19.a) Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que 
fan operacions de pintura i tractament de superfície.

12.20. Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.
12.22. Indústria de manufactura de cautxú i similars.
12.23. Laboratoris d’anàlisi i de recerca amb una superfície superior a 75 m2 

(excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).
12.24. Laboratoris industrials de fotografia.
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb un nombre superior 

a 100 llits per a l’hospitalització o l’ingrés de pacients.
12.26. Centres d’assistència primària i hospitals de dia amb una superfície 

superior a 750 m2.
12.31. Forns crematoris en hospitals i cementiris.
12.35. Camps de golf.
12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i especialitats 

amb un nombre d’habitacions superior a 400.
12.37. Càmpings amb un màxim de 1.500 unitats d’acampada.
12.39. Bugaderia industrial.
12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície superior a 500 

m2.
12.42. Fabricació de circuits integrats i circuits impresos.
12.44.a) Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en demarcació 

urbana o en espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural, o que, d’acord amb 
el planejament urbanístic municipal, són qualificats de protecció especial.

12.47. Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles.
12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb 

una superfície de fins a 5 hectàrees.
12.54. Parcs temàtics amb una superfície de fins a 20 hectàrees.

ANNEX III

Activitats sotmeses al règim de comunicació

1. Energia
1.1. Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió de fins a 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5524 – 11.12.2009 93109

Disposicions

2 MW. S’hi inclouen les instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica en règim 
ordinari o en règim especial, en les quals es produeix la combustió de combustibles 
fòssils, i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor 
o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, 
tant si aquesta és llur activitat principal com si no ho és.

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

1.7. Generadors de calor amb una potència calorífica de fins a 2.000 tèrmies 
per hora.

1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la fabricació d’energia elèc-
trica, vapor i aigua calenta, amb una potència tèrmica de fins a 0.2 MW.

1.13. Instal·lacions fotovoltaiques amb una superfície inferior a 6 hectàrees i una 
potència superior a 100 kW.

3. Producció i transformació de metalls
3.4. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de fins a 2 

tones per dia.
3.5. Fabricació de tubs i perfils.
3.7. Indústria per a la transformació de metalls ferrosos.
3.10. Producció i primera transformació de metalls preciosos.
3.14. Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleri-

es.
3.15. Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d’aigua 

calenta).
3.16. Fabricació de generadors de vapor.
3.18. Tractament tèrmic de metall.
3.20. Afinament de metalls.
3.23. Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars.
3.24. Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picat o mòlta.
3.27. Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òp-

tics.
3.32. Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars.
4. Indústries minerals i de la construcció
4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de 

fibres minerals, amb una capacitat de fosa de fins a 1 tona per dia.
4.14. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, 

amb una capacitat de fins a 1.000 tones.
4.16. Instal·lacions per al tall, la serradura i el poliment, per mitjans mecànics, de 

roques i pedres naturals, amb una capacitat de producció de fins a 50 tones per dia.
4.18. Instal·lacions per al sorrejat amb sorra, grava menuda o altres abrasius.
4.20. Tractaments superficials del vidre per mitjà de mètodes físics.
5. Indústria química
5.19. Emmotllament per a la fusió d’objectes parafínics.
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.3. Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides.
6.4. Filatura de fibres.
6.5. Fabricació de teixits.
6.6. Acabats de la pell.
6.7. Obtenció de fibres vegetals per procediments físics.
6.8. Amaratge del lli, del cànem i d’altres fibres tèxtils.
6.9. Filatura del capoll del cuc de seda.
6.10. Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars.
7. Indústria alimentària i del tabac
7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals de fins a 2 tones 

per dia.
7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d’elaboració 

de productes acabats de fins a 10 tones per dia.
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7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de 5 tones per 
dia (mitjana trimestral) de productes acabats.

7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de 200 tones per 
dia (valor mitjà anual) de llet rebuda.

7.5. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de gra i de farina.
7.6. Carnisseries amb obrador.
7.7. Fleques amb forns amb una potència superior a 7.5 kW.
8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles
8.3. Fabricació de mobles.
8.4. Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules 

aglomerades o amb fibres, i fabricació d’altres taulons i plafons.
8.5. Tractament del suro i producció d’aglomerats de suro i linòleums.
8.6. Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de 

suro.
8.7. Serradura i especejament de la fusta i del suro.
8.8. Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro.
8.9. Fusteries, ebenisteries i similars.
9. Indústria del paper
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una ca-

pacitat de producció de fins a 5 tones per dia.
9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de paper i cartró, amb una 

capacitat de producció de fins a 20 tones per dia.
11. Activitats agroindustrials i ramaderes
11.1. Instal·lacions per a la cria intensiva que disposin de:
11.1.a) Places, per sobre de 30 i fins a 2.000, per a aviram, entenent que es tracta 

de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus.
11.1.b) Places de porcs d’engreix, per sobre de 10 i fins a 200.
11.1.c) Places de truges, per sobre de 5 i fins a 50.
11.1.d) Places de vacum d’engreix, per sobre de 5 i fins a 50.
11.1.e) Places de vacum de llet, per sobre de 5 i fins a 50.
11.1.f) Places d’oví i de cabrum, per sobre de 10 i fins a 500.
11.1.g) Places d’equí, per sobre de 5 i fins a 50.
11.1.h) Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en cap dels 

annexos d’aquesta llei, per sobre de 5 unitats ramaderes (UR) i fins a 50, prenent 
com a base de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.j) Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tant si tenen places 
per a altres espècies animals com si no en tenen, excepte si disposen de places 
d’aviram, la suma de les quals sigui per sobre de 3 URP i fins a un màxim de 33 
URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que 
estableix la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet 
(1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.k) Places d’aviram i d’altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i/o 
el boví, la suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 25 URP, definides a partir 
de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 
96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de 
vacum de llet).

11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal 
el sistema en què l’alimentació es fa fonamentalment en pastura, però els animals 
estan estabulats durant un cert període de l’any, normalment l’hivern, o durant la 
nit. La capacitat d’aquestes explotacions a l’efecte de classificar-les en cada un dels 
annexos es calcula proporcionalment als períodes en què els animals romanen a les 
instal·lacions; d’una manera genèrica, equival al 33 % de la capacitat de les instal-
lacions de cria intensiva.

11.2. Instal·lacions d’aqüicultura:
11.2.a) Intensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1 tona per dia.
11.2.b) Extensiva, amb una capacitat de producció de fins a 1 tona per dia.
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11.3. Instal·lacions per a l’eliminació i l’aprofitament de canals o restes d’animals, 
amb una capacitat de tractament de fins a 1 tona per dia.

11.5. Assecat del pòsit del vi.
11.6. Assecat del llúpol amb sofre.
11.7. Assecat de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials, amb 

una de superfície de fins a 500 m2.
11.8. Desmuntatge del cotó, amb una superfície de fins a 500 m2.
12. Altres activitats
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o pro-

ductes amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, 
estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-
los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvent de fins 
a 150 kg per hora i de 20 tones per any i una superfície de fins a 500 m2.

12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre 
qualsevol suport, i la cuita i l’assecat corresponents, quan la quantitat emmagatze-
mada d’aquestes substàncies en els tallers és de fins a 1.000 kg com a màxim i la 
superfície de fins a 500 m2.

12.4. Instal·lacions d’assecat amb llit fluid, forn rotatori i d’altres, quan la potència 
de la instal·lació és de fins a 1.000 tèrmies per hora.

12.5. Argentat de miralls.
12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 tona 

per any d’aquests dissolvents.
12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, 

productes petrolers, gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una 
capacitat de fins a 50 m3.

12.13. Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents.
12.15. Envasament d’aerosols, no inclosos en l’apartat 12.14.
12.18.b) Tallers de reparació mecànica, llevat dels que disposen d’instal·lacions 

de pintura i tractament de superfícies.
12.19.b) Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport, 

llevat dels que fan operacions de pintura i tractament de superfície.
12.23. Laboratoris d’anàlisi i de recerca, amb una superfície de fins a 75 m2 

(excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris, amb un nombre de fins 

a 100 llits per a l’hospitalització o l’ingrés de pacients.
12.26. Centres d’assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície de 

fins a 750 m2.
12.27. Centres geriàtrics.
12.28. Centres de diagnosi per la imatge.
12.29. Serveis funeraris.
12.30. Cementiris.
12.32. Centres veterinaris.
12.33. Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen 

animals.
12.34. Centres de cria i subministrament, i centres usuaris d’animals d’experi-

mentació.
12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i especia-

litats, amb un nombre d’habitacions de fins a 400.
12.38. Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut.
12.40. Bugaderies no industrials.
12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície de fins a 500 

m2.
12.43. Fabricació de fibra òptica.
12.44.b) Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en una demarcació 

no urbana. Instal·lacions per a la radiocomunicació incloses en l’epígraf 12 de l’an-
nex II, quan així ho acordi l’ajuntament en el terme municipal del qual s’emplacen, 
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sempre que en les instal·lacions la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) 
sigui inferior a 100 watts.

12.45. Campaments juvenils.
12.46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles, amb una superfície su-

perior a 100 m2.
12.48. Centres docents.
12.49. Establiments comercials amb una superfície total superior a 400 m2.
12.56. Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats.
12.57. Establiments d’apartaments turístics.
12.58. Activitats d’emmagatzematge de productes de roca ornamental.
12.59. Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 

legislació específica que regula aquesta matèria, en els termes que s’estableixi per 
reglament.

ANNEX IV

Activitats que, en el supòsit de no-subjecció al règim de llicència establert per la 
normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten 
subjectes al règim de llicència ambiental establert pel títol III d’aquesta llei

a) Activitats recreatives:
1. Bars musicals.
2. Discoteques.
3. Sales de ball.
4. Restaurants musicals.
5. Sales de festes amb espectacle.
6. Discoteques de joventut.
b) Activitats de naturalesa sexual:
1. Locals amb servei de bar i ambientació musical.
2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.
c) Activitats i instal·lacions esportives amb una capacitat superior a 150 persones 

o amb una superfície superior a 500 m2.

ANNEX V

Criteris de selecció del procediment d’avaluació d’impacte ambiental de les ac-
tivitats de l’annex II

1. Característiques dels projectes
Les característiques dels projectes s’han de tenir en compte, en particular, des 

del punt de vista de:
a) La dimensió de l’activitat projectada.
b) L’acumulació amb altres activitats.
c) La utilització de recursos naturals.
d) La generació de residus.
e) La contaminació i altres efectes negatius possibles.
f) El risc d’afectació al medi en cas d’accidents.
2. Ubicació dels projectes
Cal tenir en compte la sensibilitat mediambiental de les àrees geogràfiques que 

poden estar afectades pels projectes; en particular per:
a) L’ús existent del sòl.
b) La relativa abundància, la qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos 

naturals de l’àrea.
c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb una atenció especial a les àrees 

següents:
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- Zones humides.
- Zones costaneres.
- Àrees de muntanya i de bosc.
- Reserves naturals i parcs.
- Àrees classificades o protegides per la legislació de l’Estat o de les comunitats 

autònomes; àrees de protecció especial designades en aplicació de la Directiva 
79/409/CEE i la Directiva 92/43/CEE.

- Àrees en què s’han ultrapassat els objectius de qualitat mediambiental que 
estableix la legislació comunitària.

- Àrees de densitat demogràfica.
- Paisatges amb significació històrica, cultural i/o arqueològica.
3. Característiques de l’impacte potencial.
Els potencials efectes significatius dels projectes s’han de considerar amb relació 

als criteris establerts pels punts 1 i 2 anteriors i tenint en compte, en particular:
a) L’extensió de l’impacte (àrea geogràfica i mida de la població afectada).
b) El caràcter transfronterer de l’impacte.
c) La magnitud i la complexitat de l’impacte.
d) La probabilitat de l’impacte.
e) La duració, la freqüència i la reversibilitat de l’impacte.

ANNEX VI

Informes preceptius en matèria de medi ambient

1. Se sotmeten a un informe de l’administració hidràulica de Catalunya les 
activitats que comporten:

a) Abocaments directes o indirectes a les aigües subterrànies.
b) Abocaments directes a les aigües superficials.
c) Abocaments directes al domini marítim i terrestre.
d) Abocaments no domèstics a sistemes de sanejament que siguin a càrrec de 

l’administració hidràulica de Catalunya, sempre que l’activitat que els genera estigui 
compresa en les seccions c, d i e del Codi de classificació de les activitats, o siguin 
potencialment contaminants o el cabal abocat sigui superior a 6.000 m3 per any.

e) Centrals hidroelèctriques de qualsevol mida.
2. Se sotmeten a un informe de l’administració de residus de Catalunya les 

activitats de gestió de residus següents:
a) Dipòsits controlats de residus de la construcció per a garantir l’adequació de 

l’activitat al Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
b) Instal·lacions per a la gestió dels residus municipals, que no consisteixin en deixalleries, 

per a garantir-ne l’adequació al Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i al 
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.

c) Les activitats compreses en l’annex II, en els apartats 10.9, 10.10 i 10.11, que 
tinguin una capacitat igual o superior a 2.000 tones.

3. Se sotmeten a un informe de l’òrgan ambiental del departament competent en 
matèria de protecció del medi ambient les activitats sotmeses a un règim d’interven-
ció i control específics per la legislació de referència de qualitat de l’aire i protecció 
atmosfèrica i en les activitats següents que s’indiquen en l’annex II:

a) Les activitats incloses en els grups A i B del catàleg d’activitats potencialment 
contaminants de l’atmosfera incloses en l’article 13.2 de la Llei de l’Estat 34/2007, 
del 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

b) Les activitats afectades per la normativa de comerç de drets d’emissió de 
diòxid de carboni (CO

2
).

c) Les activitats amb instal·lacions que, segons el Decret 319/1998, del 15 de 
desembre, sobre límits d’emissió per a instal·lacions industrials de combustió de 
potència tèrmica inferior a 50 MW i instal·lacions de cogeneració, hagin de disposar 
d’un pla de vigilància de llurs emissions mitjançant mesurament continu.
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d) Les activitats afectades pel Reial decret 117/2003, del 31 de gener, sobre limi-
tació d’emissions de compostos orgànics volàtils causades per l’ús de dissolvents 
en determinades activitats.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la 
facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de desembre de 2009

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(09.336.035)
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