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Barcelona

ANUNCI D�APROVACIÓ INICIAL

Exp. 05P0159
El Primer Tinent d�Alcalde, per delegació

efectuada per decret de l�Alcaldia de 15 de
desembre de 2003, el 27 d�octubre 2005, ha
resolt:

Aprovar inicialment el Projecte d�urbanit-
zació d�una part del passatge entre carrer Llo-
bregós i carrer Sigüenza, per import de
106.161,18 EUR, el 16% de l�impost del
valor afegit inclòs, formulat per TanGenCial
1998, S.L., d�acord amb les condicions esta-
blertes en l�informe de la Direcció de Plans i
Projectes urbans de data 10 d�octubre de
2005, el qual figura a l�expedient i es dona
per reproduït; sotmetre l�expedient a informa-
ció pública durant el termini d�un mes mit-
jançant anuncis al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en un diari dels de més circulació
de Catalunya; i notificar-lo als interessats en

aquest procediment.
El document restarà exposat al públic pel

termini d�un mes en el Departament d�Infor-
mació i Documentació del Sector d�Urbanis-
me (avinguda Diagonal, núm. 230, planta
segona, de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 h
i de 16:00 a 18:00 h, divendres de 9:00 a
14:00 h.).

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l�última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), podeu examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que considereu perti-
nents.

Barcelona, 4 de novembre de 2005.
La Secretària delegada, p.d., Natalia

Amorós i Bosch.

022005027139
A

Barcelona

ANUNCI

En compliment del que s�estableix en l�ar-
ticle 93.2 del Reial Decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s�aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes de les Administra-
cions Públiques (TRLCAP), es fa públic que el
Gerent del Sector de Serveis Generals va
adjudicar a l�empresa que s�indica, el següent
contracte: resolució:

Contracte núm. 05003467 (Exp. 1081/05).
Descripció: l�Auditoria d�Inspecció de la
Qualitat de la Via Pública al Districte de Ciu-
tat Vella. Import: 212.494,60 EUR; Adjudica-
tari: Sgs Tecnos, S.A. Data aprovació:
15/11/2005.

Barcelona, 29 de novembre de 2005.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022005027747
A

Barcelona

CORRECIÓ D�ERRADA MATERIAL

Exp. núm. 04E00092.
En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de

Barcelona núm. 231 de 27 de setembre de
2005, va publicar-se la normativa de la
Modificació dels annexos de l�Ordenança

Municipal d�Activitats i Intervenció integral
de l�Administració Ambiental (OMAIIAA),
d�iniciativa municipal.

L�esmentada modificació es va aprovar
definitivament per la Comissió de Govern en
sessió celebrada en data 13 d�abril de 2005,
l�acord de la qual va publicar-se en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bacelona
núm.101 de 28 d�abril de 2005, data en què

va entrar en vigor aquesta modificació.
Atès que en la publicació de la normativa

d�aquesta modificació, va produir-se una erra-
da material gràfica, es procedeix ara a la
publicació només de la part gràfica corregida.

Barcelona, 22 de novembre de 2005
El Secretari general (p.d. 15/7/02), Jordi

Cases i Pallarès

1 ENERGIA

1.1
Instal·lacions de combustió, incloses les de cicle combinat, amb una potència
tèrmica de combustió (MW)

> 50 <= 50

1.2 Refineries de petroli i de gas
1.3 Coqueries
1.4 Instal·lacions de gasificació i liqüefacció del carbó
1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica (MW) > 50 <= 50 i >15 <= 15 i > 8 <= 8
1.6 Generadors de vapor de capacitat (t/h) >20 <=20 i > 4 <= 4

1.7 Generadors de calor de potència calorífica (tèrmies/h) >15.000
<=15.000
i > 3.000

<= 3.000
i > 20

<= 20

1.8 Fabricació d'aglomerats i briquetes de carbó, i altres combustibles

1.9
Instal·lacions de condicionament i tractament del carbó (picolament, mòlta i
garbellament)

1.10
Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d'una activitat fixa
extensiva

1.11 Parcs eòlics

1.12
Altres tipus de fabricació d’energia elèctrica no inclosos en altres epígrafs, com
ara grups electrògens, amb una potència (kW)

> 200
<= 200
i > 10

<=10

2 MINERIA (N 2.1)

2.1

Extracció i/o tractament (picolament, esmicolament, trituració, polvorització,
mòlta, tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament, assecatge,
manutenció i transport) de recursos minerals, com per exemple roques, graves,
argiles i sorres, quan requereixin una avaluació d’ impacte ambiental

2.2

Extracció i/o tractament de pedres, graves, carbó, sorres, còdols, i altres
productes minerals (picolament, esmicolament, trituració, polvorització, mòlta,
tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament i assecatge), quan no
requereixin una avaluació d’ impacte ambiental

2.3 Extracció de sal marina

(N 2.1) Les activitats extractives o mineres no son autoritzables dins del terme municipal de Barcelona, segons Art 8.c de l’OMAIIAA
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3 PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS

3.1
Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el
mineral sulfurós

3.2
Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers bruts (fusió primària o
secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d'una
capacitat (t/h)

> 2,5 <= 2,5

3.3 Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
3.3.a Laminatge en calent, amb una capacitat d’acer en brut (t/h) > 20 <= 20

Energia d'impacte per martell (kj) > 50 <= 50
3.3.b Forja amb martells, amb

Potència tèrmica utilitzada (MW ) > 20 <= 20

Capacitat (t/h) > 2 <= 2
3.3.c

Aplicació de capes de protecció de metall fos,
amb una capacitat de tractament d'acer brut o
d'un altre metall base Capacitat (t/a) > 10 <=10

3.4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció (t/d) > 20 <= 20 i > 2 <= 2
3.5 Fabricació de tubs i perfils
3.6 Tractament d'escòria siderúrgica i de fosa
3.7 Indústria de la transformació de metalls ferrosos

3.8
Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, manutenció i
transport de minerals, dins les plantes metal·lúrgiques

3.9.a
Instal·lacions per a la producció de metalls en brut no ferrosos a partir de
minerals, de concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant
procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics

Plom (Pb) + cadmi (Cd) > 4 <= 4

3.9.b

Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos,
inclòs l'aliatge, i també els productes de
recuperació (refinatge, emmotllament en fosa),
amb una capacitat de fusió de (t/d)

Resta de metalls > 20 <= 20

3.10 Producció i primera transformació de metalls preciosos
3.11 Electròlisi de zenc

3.12
Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors
de coure o similars, mitjançant resines o processos d'esmaltatge

3.13 Aliatges de metall amb injecció de fòsfor

3.14
Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos, no inclosos en altres
epígrafs, amb una capacitat de producció (t/d) > 50 <= 50 i > 5 <= 5

3.15 Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes
d'aigua calenta)

3.16 Fabricació de generadors de vapor
3.17 Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització
3.18 Tractament tèrmic de metall
3.19 Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics
3.20 Afinament de metalls

3.21
Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics per
procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les línies
completes destinades al tractament utilitzat sigui (m3)

> 30 <= 30

3.22 Taller de serralleria
3.23 Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars
3.24 Instal·lacions per a la producció de pols metàl.lica per picament o mòlta
3.25 Fabricació d'armes i municions
3.26 Fabricació d'electrodomèstics
3.27 Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics
3.28 Instal·lacions de fabricació d'acumuladors elèctrics, piles i bateries
3.30 Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars
3.31 Fabricació de material ferroviari mòbil

Superfície de taller (m2) > 200
<= 200
i > 150

<= 150

Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50
Potència total en motors fixos (kW) > 3 <= 3

3.32

Fabricació d’articles
de joieria, orfebreria,
argenteria, bijuteria i
similars, amb una

Potència del motor fix més gran (kW) > 1 <= 1

CODI DESCRIPCIÓ I II.1 II.2 III.1 III.2 III.3
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4 INDÚSTRIES MINERALS I DE LA CONSTRUCCIÓ

4.1.a Instal·lacions de fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, quan
la suma de les capacitats de producció de ciment o clínquer sigui de (t/d)

> 200 <= 200

4.1.b
Fabricació de ciment en forns d'altre tipus, quan la suma de les capacitats dels
forns sigui de (t/d)

> 50 <= 50

4.1.c
Fabricació de ciment, sense forns, a partir de clínquer amb una capacitat de
producció (t/d)

> 200 <= 200

4.1.d
Fabricació de calç o guix en forns, quan la suma de les capacitats dels forns sigui
(t/d)

> 50 <= 50

4.2 Fabricació de formigó i/o elements de formigó, guix i ciment
4.3 Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant

4.4
Instal·lacions per a l'obtenció d'amiant i per a la fabricació de productes a base
d'amiant

vidre > 20 <= 20 i > 1 <= 1
4.5

Instal·lacions de
fabricació de fibra de vidre

amb capacitat de fusió (t/d)
> 20 <= 20 i > 0 = 0

4.6
Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres
minerals, amb una capacitat de fosa (t/d)

> 20 <= 20 i > 1 <= 1

Capacitat de producció (t/d) > 75 <= 75 i > 10 <= 10 i > 1 <= 1
Capacitat d'enfornar (m3) > 4 <= 4 <= 4

4.7

Instal·lacions per a la fabricació de
productes ceràmics mitjançant
enfornada, en particular de teules,
totxos refractaris, rajoles, gres ceràmic
o porcellanes, amb

Densitat màxima de càrrega de forns
(kg/m3)

> 300 <= 300 <= 300

Capacitat de producció (t/d) <= 1 <= 1
Superfície de taller (m2) > 150 <= 150
Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50
Potència total en motors fixos (kW) > 3 <= 3

4.7/1
Taller artesanal de
producció de ceràmica,
amb

Potència del motor fix més gran (kW) > 1 <= 1
4.8 Aglomerats de minerals
4.9 Torrada, calcinació, aglomeració i sinterització de minerals
4.10 Fabricació de perlita expandida
4.11 Calcinació de la dolomita
4.12 Plantes d'aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció (t/h) > 250 <= 250

4.13 Plantes de preparació i ensacament de ciments especials

4.14
Instal·lacions d'emmagatzematge de productes minerals pulverulents o granulats
(t)

> 1.000 <= 1.000

4.15 Indústries de la pedra

4.16
Instal.lacions industrials de tall, serradura i poliment, per mitjans
mecànics, de roques i pedres naturals, amb una capacitat de producció
(t/d)

> 50 <= 50 i > 5 <= 5

4.16/1 Taller d’artesania en pedra natural, sense instal.lacions industrials de tall,
serradura o poliment, amb una superfície de taller (m2)

> 400 <= 400

4.17 Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres
productes similars

4.18 Instal.lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o d’altres abrasius
4.19 Tractaments superficials del vidre per mètodes químics
4.20 Tractaments superficials del vidre per mètodes físics

Superfície de taller (m2) > 400
<= 400
i > 150

<= 150

Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50
Potència total en motors fixos (kW) > 1,5 <= 1,5

4.20/1

Taller de tall i
manipulació de
cristall i vidre, sense
tractaments de
superfícies, amb Potència del motor fix més gran (kW) > 0,5 <= 0,5

CODI DESCRIPCIÓ I II.1 II.2 III.1 III.2 III.3
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5 INDÚSTRIA QUÍMICA
5.1 Instal.lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en particular :

5.1.a Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics)

5.1.b
Hidrocarburs oxigenats, com ara anhídrids, alcohols, aldehids, cetones, àcids
orgànics, èsters, acetats, èters, peròxids, resines i epòxids

5.1.c Hidrocarburs sulfurats

5.1.d
Hidrocarburs nitrogenats, en particular, amines, amides, compostos nitrosos,
nítrics o nitrats, nitrits, nitrils, cianats i isocianats

5.1.e Hidrocarburs fosforats
5.1.f Hidrocarburs halogenats
5.1.g Compostos organometàl.lics

5.1.h
Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de
cel.lulosa)

5.1.i Cautxús sintètics
5.1.j Colorants i pigments
5.1.k Tensioactius i agents de superfície
5.2 Instal.lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base com :

5.2.a

Gasos i, en particular: l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o el
fluorur d'hidrogen o altres derivats del fluor, els òxids de carboni, els compostos
de sofre, els òxids de nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de
carbonil

5.2.b
Àcids i, en particular: l'àcid cròmic, l'àcid fluorhídric, l'àcid fosfòric, l'àcid nítric,
l'àcid clorhídric, l'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurosos, l'àcid
cianhídric

5.2.c Bases i, en particular: l'hidròxid d'amoni, l'hidròxid potàssic, l'hidròxid
sòdic

5.2.d
Sals com el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el
carbonat sòdic, els perborats, el nitrat d'argent; les sals de cianur, l'arsènic i les
seves sals

5.2.e
No metalls, òxids metàl.lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci,
el silici, el carbur de silici, el fòsfor, els pigments inorgànics

5.3
Instal.lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de
nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos)

5.4 Instal.lacions químiques per a la fabricació de productes de base
fitosanitaris i de biocides

5.5
Instal.lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la
fabricació de medicaments de base

5.6 Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries
5.7 Instal.lacions químiques per a la fabricació d'explosius
5.8 Producció de mescles bituminoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees

5.9
Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o
aminoplàstiques, llevat dels que continguin amiant

5.10 Producció de coles i gelatines
5.11 Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars

5.12.a Fabricació de sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament
5.12.b Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
5.13 Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia
5.14 Oxidació d'olis vegetals
5.15 Sulfitació i sulfatació d'olis
5.16 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
5.19 Emmotllament per fusió d'objectes parafínics, amb superfície (m2) >500 <=500
5.20 Fabricació o preparació d'altres productes químics

6 INDUSTRIA TÈXTIL, DE LA PELL i CUIRS

6.1
Instal.lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig,
mercerització, formació de xantogenats) o per al tint de fibres o
productes tèxtils quan la capacitat de tractament sigui de (t/d)

> 10 <= 10 i > 4 <= 4

6.2
Instal.lacions per a l'adob, quan la capacitat de tractament de productes acabats
sigui de (t/d)

> 12 <= 12

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 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 amb

CODI DESCRIPCIÓ I II.1 II.2 III.1 III.2 III.3
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7 INDUSTRIA ALIMENTÀRIA I  DEL TABAC
7.1 Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals  (t/d) > 50 <= 50 i > 2 <= 2
7.2 Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de :

7.2.a Matèria primera animal (que no sigui la llet) d'una capacitat d'elaboració
de productes acabats (t/d)

> 75 <= 75 i > 5 <= 5

7.2.b
Matèria primera vegetal d'una capacitat de producció de productes acabats
(mitjana trimestral) (t/d)

> 300 <= 300 i > 5 <= 5

7.3
Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda (valor
mitjà anual) (t/d)

> 200
<= 200
i > 10

<= 10 i > 1 <= 1

7.4 Producció de midó

7.5 Instal.lacions d'emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat (t) >10.000
<=10.000
i > 1.000

<= 1.000

7.6 Carnisseries amb obrador

7.7
Paneteries amb forns de potència superior a 7,5 kW, d'una capacitat
d'elaboració de productes acabats (t/d)

> 300 <= 300 i > 5 <= 5

7.8 Tractament, manipulació i processament de productes del tabac

8 INDÚSTRIA DE LA FUSTA, DEL SURO I  DELS MOBLES
8.1 Combustió de la pols de suro
8.2 Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà

Capacitat de producció (t/d) > 5 <= 5 <= 5
8.3

Fabricació de mobles de fusta o
derivats, amb (t/d) Superfície (m2) > 500 <= 500

Capacitat de producció (t/d) > 5 <= 5 <= 5
8.4

Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i
d’enllistonats amb partícules aglomerades o
amb fibres, i fabricació d’altres taulons i
plafons, amb Superfície (m2) > 500 <= 500

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, amb una superfície (m2) > 500 <= 500
8.8 Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro

8.9 Fusteries, ebenisteries i similars de qualsevol superfície si disposen
d'instal.lacions de pintura, envernissament o lacatge

Superfície de taller + magatzem (m2) > 500
<= 500
i > 200

<= 200

Superfície de taller (m2) > 400
<= 400
i > 150

<= 150

Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50
Potència total en motors fixos (kW) > 1,5 <= 1,5

8.9/1

Fusteries, ebenisteries i
similars sense instal.lacions
de pintura, envernissament o
lacatge

Potència del motor fix més gran (kW) > 0,5 <= 0,5

Superfície de taller + magatzem (m2) > 500
<= 500
i > 200

<= 200

Superfície de taller (m2) > 400
<= 400
i > 150

<= 150

Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50
Potència total en motors fixos (kW) > 1,5 <= 1,5

8.9/2

Taller de muntatge de marcs i
quadres, sense instal.lacions
de pintura, envernissament o
lacatge

Potència del motor fix més gran (kW) > 0,5 <= 0,5

9 INDÚSTRIA DEL PAPER

9.1 Instal.lacions industrials destinades a la fabricació de pasta de paper a
partir de fusta o d'altres matèries fibroses

9.2
Instal.lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró, amb una
capacitat de producció (t/d)

> 20 <= 20 i >5 <= 5

9.3 Instal.lacions industrials destinades a la fabricació de cel.lofana

9.4
Instal.lacions de producció i tractament de cel.lulosa amb una capacitat de
producció (t/d)

> 20 <= 20

Capacitat de producció (t/d) > 20 <= 20 i > 1 <= 1
Superfície de taller (m2) > 150 <= 150
Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50
Potència total en motors fixos (kW) > 1,5 <= 1,5

9.5

Instal.lacions industrials
destinades a la
manipulació de paper i
cartró amb una

Potència del motor fix més gran (kW) > 0,5 <= 0,5
Capacitat de producció (t/d) > 20 <= 20 i > 1 <= 1
Superfície de taller (m2) > 150 <= 150
Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50
Potència total en motors fixos (kW) > 1,5 <= 1,5

9.5/1 Taller d’enquadernació

Potència del motor fix més gran (kW) > 0,5 <= 0,5

CODI DESCRIPCIÓ I II.1 II.2 III.1 III.2 III.3



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

6 / 12 / 2005 Núm. 291 / Pàg. 19

10 GESTIÓ DE RESIDUS

10.1

Instal.lacions per a la gestió de residus perillosos, com es defineixen a la
Llista europea de residus, amb excepció de les instal.lacions
d’emmagatzematge temporal de residus perillosos fins a una capacitat de
30 t, i amb excepció de les instal.lacions de valorització en origen de
residus perillosos fins a una capacitat de 10 t/d

10.2 Instal.lacions d'emmagatzematge de residus perillosos fins a una capacitat de 30 t

10.3
Instal.lacions de valorització en origen de residus perillosos fins a una capacitat
de 10 t/d

10.4
Instal.lacions per a la incineració dels residus municipals (N 10.1), d'una
capacitat de (t/h)

> 3 <= 3

Operacions D8, D9, D10 i D11
(N 10.3)

> 50 <= 50
10.5

Instal.lacions per a la disposició del
rebuig dels residus no perillosos (t/d)
(N 10.2) Resta d’operacions (N 10.3)

10.6 Dipòsits controlats de residus :
Que rebin (t/d) > 10 <= 10

10.6.a
Dipòsits controlats de residus no
perillosos Amb capacitat (t) > 25.000 <=25.000

10.6.b Dipòsits controlats de residus inerts, tal com es defineixen al Reial decret
1481/2001, d’eliminació de residus en dipòsit controlat

10.7 Instal.lacions per a la valorització (N 10.4) de residus no perillosos

10.8
Instal.lacions per a l’emmagatzematge de residus no perillosos, tal com es
defineixen a la Llista europea de residus (t)

> 20 <= 20

 (N 10.1) Tal com es defineixen a la Llei 6/1993, reguladora dels residus.
 (N 10.2) Tal com es defineixen a l’annex I de la Llei 6/1993, reguladora dels residus.
 (N 10.3) Operacions de disposició del rebuig dels residus (annex I de la Llei 6/1993, reguladora dels residus): Veure descripció a la pàgina final.
 (N 10.4) Tal com es defineixen a l’annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus.

11 ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I  RAMADERES
11.1 Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva (N 11.1):

11.1.a
Aus de corral, entenent que es tracta de gallines ponedores o d’un nombre
equivalent d’altres espècies d’aus amb un nombre de places de

> 40.000
<=40.000
i > 2.000

<= 2.000
i > 30

11.1.b Porcs d’engreix (> 30 kg) amb un nombre de places de > 2.000
<= 2.000
i > 200

<= 200
i > 10

11.1.c Truges amb un nombre de places de > 750
<= 750
i > 50

<= 50
i > 5

11.1.d Vacum d’engreix (vedells) amb un nombre de places de > 750
<= 750
i > 50

<= 50
i > 5

11.1.e Vacum de llet amb un nombre de places de > 500
<= 500
i > 50

<= 50
i > 5

11.1.f Oví i cabrum amb un nombre de places de > 500
<= 500
i > 10

11.1.g Equí amb un nombre de places de > 50
<= 50
i > 5

11.1.h
Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en d’altres epígrafs, en
URP (N 11.2)

> 50
<= 50
i > 5

11.1.i
Places per a més d’una de les espècies animals especificades en qualsevol dels
epígrafs, i/o places de la mateixa espècie d’aptituds diferents, la suma de les
quals sigui superior a 500 (URP1)

11.1.j
Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tinguin o no places per a
altres espècies animals, excepte si disposen de places d’aus de corral, la suma de
les quals sigui en URP (N 11.2)

<= 500
i > 33

<= 33
i > 3

11.1.k
Places d’aus de corral i d’altres espècies animals, incloses porcina i/o
bovina, la suma de les quals sigui en URP (N 11.2)

<= 500
i > 25

<= 25
i > 1

(N 11.1) Les activitats ramaderes no son autoritzables dins del terme municipal de Barcelona, segons Art 8.b de l’OMAIIAA
(N 11.2) URP = Unitats ramaderes procedimentals definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions previstes en 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 destinades a la cria semiintensiva, entenent com a tal,
aquell sistema en què l’alimentació es realitza fonamentalment a pastura, però els
animals es troben estabulats durant un cert període de l’any, normalment
l’hivern, o bé durant la nit. La capacitat d’aquestes explotacions als efectes de la
seva classificació en cada un dels annexos es calcularà proporcionalment als
períodes en què els animals romanguin a les instal.lacions i de manera genèrica
equival al 33% de la capacitat de les instal.lacions de cria intensiva

quan resulti del
càlcul

quan resulti del
càlcul

Quan resulti
del càlcul

11.2 Instal.lacions d’aqüicultura :
11.2.a Intensiva amb una capacitat de producció de (t/d) > 5 <= 5 i > 1 <= 1
11.2.b Extensiva amb una capacitat de producció de (t/d) > 1 <= 1

Activitats agroindustrials :

11.3 Instal.lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o restes
d'animals, amb una capacitat de tractament de (t/d)

> 10 <= 10 i > 1 <= 1

11.4 Deshidratació artificial de farratges d'una producció de (t/d) > 200 <= 200
11.5 Assecatge del pòsit del vi
11.6 Assecatge del llúpol amb sofre

11.7
Assecatge de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials, amb una
superfície (m2)

> 500 <= 500

11.8 Desmotatge del cotó, amb una superfície (m2) > 500 <= 500
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12 ALTRES ACTIVITATS

12.1 Activitats i instal.lacions afectades per la normativa sobre prevenció
d’accidents majors

Capacitat de
consum de
dissolvent (kg/h)

> 150 <= 150 <= 150

Capacitat de
consum de
dissolvent (t/any)

> 200
<= 200
 i > 20

<= 20
12.2

Instal.lacions per al tractament de superfície de
materials, d'objectes o de productes amb utilització
de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-
los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los,
impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los,
pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una

Superfície (m 2) > 500 <= 500

Quantitat
emmagatzemada
d'aquestes
substàncies (kg)

> 1.000
<= 1.000

12.3
Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i
tints d'impressió sobre qualsevol suport i la cuita i
l'assecatge corresponents, quan la

Superfície (m 2) > 500 <= 500
Quantitat emmagatzemada de tintes (kg) > 1.000 <= 1.000

12.3/1
Taller d’arts gràfiques
(impremta) amb Superfície de taller  +  magatzem (m 2) > 500 <= 500

Quantitat emmagatzemada de tintes (kg) > 1.000 <= 1.000

Superfície de taller  +  magatzem (m 2) > 500
<= 500
i > 200

<= 200

Superfície de magatzem (m 2) > 50 <= 50
Potència total en motors fixos (kW) > 1,5 <= 1,5

12.3/2

Copisteria o impremta ràpida,
sense maquinària d’ impremta
diferent de l’offset limitat a
format A3, amb

Potència del motor fix més gran (kW) > 0,5 <= 0,5

12.4 Instal.lacions d'assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la
potència de la instal·lació sigui de (tèrmies/h)

> 1.000 <= 1.000

12.5 Argentament de miralls
12.6 Instal.lacions industrials de rentatge amb dissolvents clorats que n’utilitzen (t/a) > 1 <= 1

12.6/1
Instal.lacions industrials sense servei directe al públic, de rentatge de roba en sec
amb dissolvents clorats que n’utilitzen (t/a)

> 1 <= 1

12.7 Instal.lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport

12.8 Instal.lacions per a la fabricació de carboni sinteritzat o electrografit per
combustió o grafitització

12.9 Fabricació de gel

Capacitat de magatzem (N 12.1) (m3) > 50 <= 50

Instal.lacions no excloses de tramitació en la
reglamentació de seguretat industrial
aplicable12.10

Dipòsit i emmagatzematge de
productes perillosos (productes
químics, productes petrolífers,
gasos combustibles i d'altres
productes perillosos), amb

Instal.lacions expressament excloses de
tramitació en la reglamentació de seguretat
industrial aplicable
Capacitat de magatzem (m3) > 1.000 <= 1.000

12.11

Dipòsit i emmagatzematge no
frigorífic de mercaderies no
incloses en altres epígrafs, amb
una (N 12.1)

Superfície de magatzem (m2) > 2.000
<= 2.000
 i > 50

<= 50

Capacitat de magatzem (m3) > 1.000 <= 1.000

Superfície de magatzem (m2) > 2.000
<= 2.000

i > 5
<= 5012.11/1

Dipòsit i emmagatzematge
frigorífic de mercaderies no
incloses en altres epígrafs, amb
una (N 12.1) Volum frigorífic (m3) > 5 <= 5

12.11/2 Agència de transports amb magatzem per a les mercaderies

12.11/3
Agència de petita paqueteria (missatgeria) amb magatzem de recepció
i/o lliurament, que utilitzi solament vehicles lleugers (N 12.2), amb
superfície total del local (m 2)

> 400
<= 400
i > 100

<= 100

12.12 Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres
materials pulverulents no inclosos en altres epígrafs

12.13
Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents, amb una superfície
(m2)

>500 <=500

12.14
Envasament en forma d'aerosols de productes fitosanitaris i biocides que utilitzin
com a propel.lent gasos liquats del petroli

 (N 12.1) Superfície de magatzem (m 2) és la superfície útil total dels locals destinats a emmagatzematge, sense descomptar els passos, zones de càrrega/descàrrega, etc.,
però descomptant els espais tancats d’oficina, serveis, etc. que hi pugui haver
Capacitat de magatzem (m 3) és el volum declarat de les piles de materials, o el dels elements contenidors quan n’hi han: Prestatgeries, sitja, tanc, etc.
Volum frigorífic (m 3) és el volum net de cambres, armaris o mostradors frigorífics
 (N 12.2) Vehicles que en ús privat no requereixen carnet de conducció de classe superior a la B: Turismes, motocicletes, furgonetes, etc.
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12.15 Envasament en forma d'aerosols, no compresos en l’anterior epígraf
12.16 Construcció i reparació naval en drassanes
12.17 Reparació naval en escars

12.18.a Que disposin d'instal.lacions de pintura i
tractaments de superfícies

12.18.b

Tallers de reparació
mecànica, exclosos els de
reparació de vehicles
automòbils

Llevat dels que disposin d'instal.lacions
de pintura i tractaments de superfícies

12.19.a Que fan operacions de pintura

12.19.b

Manteniment i reparació de
vehicles de motor i material
de transport

Que no fan operacions de pintura, amb una
superfície (m2)

> 500 <= 500

12.19.b/1 Centre de revisió tècnica de vehicles, sense reparació

12.20 Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna

12.20/1 Instal.lació de subministrament de carburants per a vehicles propis

Càrrega de foc (MJ) > 250.000 <= 250.000
12.21

Indústries i magatzems,  atenent
exclusivament a la seva (N 12.3) Densitat de càrrega de foc (MJ/m2) > 832 <= 832

12.22 Indústria de manufactura de cautxú i similars

12.23
Laboratoris d'anàlisi i de recerca (excloent-ne despatxos, magatzems i altres
àrees auxiliars) amb una superfície de (m 2)

> 75 <= 75

12.24 Laboratoris industrials de fotografia

Màquines de revelat automàtic (unitats) > 2 <= 2

Superfície de taller (m2) > 150 <= 150
12.24/1

Revelat automàtic o manual de
fotografia, quan no serveixi com a
majorista a altres establiments,
amb Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50

12.25
Hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general amb llits d’ internament
(unitats)

> 100 <= 100

12.25/1
Residències assistides (geriàtriques, per a persones amb disminucions, etc.) amb
llits (unitats)

> 100 <= 100

(N 12.3) La càrrega de foc (MJ) i la densitat de càrrega de foc (MJ/m2) s’evaluaran aplicant els factors de Perillositat dels productes i de Risc d’activació d’incendis de
l’activitat, tal com s’especifica en la Ordenança municipal de protecció d’incendis

12.26
Centres d’assistència primària, centres o hospitals de dia, i centres mèdics
especialitzats sense internament (diàlisi, radioteràpia, rehabilitació, cirurgia
ambulatòria, medicina estètica, etc.), amb una superfície (N 12.4) (m 2)

> 750 <= 750

Disposa d’equips radiants (de diagnosi
per la imatge, etc.) diferents de
l’ecografia o els raigs X d’odontologia

>750 <=750

12.26/1

Consultoris d’atenció medico-
sanitària a les persones, no
inclosos ni amb instal.lacions
incloses en altres epígrafs, amb
una superfície (N 12.4) (m2)

No disposa d’equips radiants (de diagnosi per
la imatge, etc.) diferents de l’ecografia o els
raigs X d’odontologia

>750
<=750
i > 500

<= 500

12.26/2
Consultoris d’atenció no mèdica a la salut de les persones, no inclosos ni amb
instal.lacions incloses en altres epígrafs, amb una superfície
(N 12.4) (m2)

>750
<=750
i > 500

<= 500

12.27 Centres geriàtrics: Residència no assistida, quan el nombre de places sigui > 50 <= 50
12.28 Centres de diagnosi per la imatge
12.29 Serveis funeraris amb incineració
12.30 Cementiris
12.31 Serveis funeraris sense incineració
12.32 Centres veterinaris

12.33
Centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i/o reprodueixen
animals amb finalitat no ramadera (nuclis zoològics no oberts al públic en
general)

12.34 Centres de cria i subministrament i centres usuaris d'animals
d'experimentació

12.35.a
Activitats d’espectacles, recreatives o de pública concurrència
(N 12.5), de caràcter fix, excepte les de restauració

12.35.b Activitats de pública concurrència (N 12.5), de caràcter fix, de restauració

(N 12.4) S’exclouran els espais destinats a altres usos, com ara oficines d’administració interna, o aparcament
(N 12.5) Les de caràcter fix que consten al catàleg d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics , aprovat pel Decret 239/1999, de 31 d’agost, o bé a l’Ordenança municipal de les
activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona, aprovada el 11/4/03
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12.35.c Camps de golf

12.36
Hoteleria i similars (residències d’estudiants, etc.), amb un nombre
d'habitacions

> 50 <= 50

12.36/1 Hotel-Apartament, amb un nombre de places (N 12.6) > 100 <= 100
12.37 Càmpings

12.38
Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut amb una
capacitat d’allotjament amb un nombre de places

> 100 <= 100

12.39 Bugaderia industrial (N 12.7)
12.40 Bugaderia no industrial, amb suma capacitats nominals rentadores (kg) > 50 <= 50

12.41
Instal.lacions de neteja en sec en establiment comercial amb accés del públic, amb
una superfície (m 2)

>500 <=500

12.42 Fabricació de circuits integrats i circuits impresos
12.43 Fabricació de fibra òptica

12.44.a
Instal.lacions de 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 siguin qualificats d’especial protecció:

12.44.a/1 Antena tipus B (N 12.8): Antena emissora de ràdio o televisió

discontinu, amb potència mitjana (W) > 250
12.44.a/2

Antena tipus C (N 12.8): Antena de
radioafeccionat, de recepció i emissió,
quan siguin de funcionament continu

12.44.a/3
Antena tipus D (N 12.8): Antena de xarxa privada de radiocomunicació (tipus
tetra, trunking, PMR, etc.)

12.44.a/4 Antena tipus E (N 12.8): Estació base de telefonia mòbil
12.44.a/5 Antena tipus E (N 12.8): Estació base de telefonia fixa LMDS
12.44.a/6 Antena tipus E (N 12.8): Estació base de radioenllaços o concentradors

 (N 12.6) S’ha equiparat als hotels, considerant que en aquests l’habitació més habitual és la doble
 (N 12.7) Es considera bugaderia industrial quan disposi de rentadores amb suma de capacitats nominals superior a 75 kg, i a més no treballi en règim d’autoservei
 (N 12.8) Tal com es defineixen a la modificació dels arts 88 a 97 de l’Ordenança del paisatge urbà de Barcelona (BOP 6/11/2003). Les antenes solament de recepció, tipus A1
i A2 estan exemptes de tràmits

12.44.b
Instal.lacions de radiocomunicació no incloses en emplaçament contemplat a l’epígraf 12.44.a, o bé incloses als emplaçaments citats quan l’Ajuntament en el
terme municipal del qual s’emplacin acordi sotmetre-les al règim de comunicació, sempre que la PIRE (potència isotròpica radiada equivalent) sigui inferior a 100
W (N 12.8) :

12.44.b/1
Antena tipus C (N 12.8): Antena de radioafeccionat, de recepció i emissió, quan
siguin de funcionament discontinu, amb potència mitjana (W)

<= 250

12.44.b/2
Antena tipus E (N 12.8): Antena de wireless de banda ampla, excepte les que
donin servei exclusiu de caràcter local a un sol immoble (exemptes de tràmit)

12.44.b/3
Antena tipus E (N 12.8): Antena d’usuari de telefonia fixa via ràdio (bucle
d’accés local)

12.44.b/4
Tipus E (N 12.8): Microcel.les i picocel.les de la xarxa de telefonia mòbil,
ubicades en espais públics (la resta, exemptes de tràmit)

12.45 Campaments juvenils
12.46 Activitats de garatge o aparcament de vehicles:

12.46/1
Aparcament privat o públic de vehicles lleugers (N 12.2), quan no disposi de
prèvia llicència d’obres majors per a l’habilitació del local, ni de l’aprovació
prèvia del projecte segons Art 69 de l’OMAIIAA, amb una superfície (m 2)

> 2.500
<= 2.500
i > 100

<= 100

12.46/2
Aparcament privat o públic de vehicles lleugers (N 12.2), quan disposi de prèvia
llicència d’obres majors per a l’habilitació del local, o de l’aprovació prèvia del
projecte segons Art 69 de l’OMAIIAA, amb una superfície (m 2)

> 100 <= 100

12.46/3 Aparcament privat o públic de vehicles pesants (N 12.9) amb una superfície (m 2) > 2.500 <= 2.500

12.47
Instal.lacions i activitats de neteja de vehicles, excepte interior de
cisternes

(N 12.2) Vehicles que en ús privat no requereixen carnet de conducció de classe superior a la B: Turismes, motocicletes, furgonetes, etc.
(N 12.8) Tal com es defineixen a la modificació dels arts 88 a 97 de l’Ordenança del paisatge urbà de Barcelona (BOP 6/11/2003). Les antenes solament de recepció, tipus A1
i A2 estan exemptes de tràmits
(N 12.9) Vehicles no susceptibles d'ús privat, o que sempre requereixen carnet de conducció de classe superior a la B: Autocars, camions, maquinària autopropulsada, etc.

12.48/1
Centres docents, excepte els de música, teatre, dança i similars, amb un
nombre de places (N 12.10)

> 100
<= 100
i > 10

<= 10

12.49
Gran establiment comercial d’exposició i/o venda al detall d'articles o productes
de qualsevol tipus (N 12.11), de superfície neta de venda total (m 2)

> 2.500

12.50 Establiment comercial, de superfície neta de venda total de 400 a 2.500 m 2:

12.50/1
Establiment comercial mitjà, d’exposició i/o venda al detall d'articles o productes
de qualsevol tipus (N 12.12), de superfície neta de venda total (m 2)

<= 2.500
i > 1.300

12.50/2
Establiment comercial d’exposició i/o venda al detall d'articles o productes de
qualsevol tipus excepte galeries i centres privats d’alimentació (N 12.13), de
superfície neta de venda total (m 2)

<= 1.300
i > 400

12.50/3
Establiment comercial: Galeries i centres privats d’alimentació, de superfície
neta de venda total (m 2)

<= 1.300
i > 400

12.51 Qualsevol altra activitat o instal·lació amb incidència ambiental i que no estigui inclosa en altres epígrafs, entre les quals s’expliciten:

12.51/1
Instal.lacions amb incidència ambiental: Estació receptora d’energia elèctrica:
Centrals i subestacions de transformació AT/MT

12.51/2 Activitat amb incidència ambiental: Planta desalinitzadora

12.51/3
Activitat amb incidència ambiental: Taller de proves, retimbrat i/o
emplenat d’extintors, tubs o altres aparells sotmesos a pressió

12.51/4
Activitat amb incidència ambiental: Taller de reompliment d’ampolles
d’aire o gasos comprimits

12.51/5
Activitat amb incidència ambiental: Sala d’especejament, amb una capacitat de
producció de (t/d)

> 20
<= 20
i > 2

<= 2

 (N 12.10) S’inclou la docència de tota mena, dins del règim general del sistema educatiu o aliena a aquest règim, i es considera la capacitat en nombre màxim de places
d’ocupació simultània (l’aforament màxim d’alumnes).
Dins de similars cal incloure qualsevol centre al qual sigui esperable un nivell de soroll anormalment elevat, per raó de la pròpia activitat, o dels equips o instruments utilitzats.
 (N 12.11) Inclou hipermercats i grans magatzems, i alguns magatzems populars i centres privats d’alimentació, que es defineixen a la vigent Ordenança d’Aliments i Establiments Alimentaris
de Barcelona, així com les grans botigues no alimentàries
 (N 12.12) Inclou supermercats grans, i alguns magatzems populars, centres i galeries privats d’alimentació, que es defineixen a la vigent Ordenança d’Aliments i Establiments Alimentaris de
Barcelona, així com les botigues mitjanes no alimentàries
 (N 12.13) Inclou supermercats petits, i algunes botigues de conveniència i annexes a gasolineres, que es defineixen a la vigent Ordenança d’Aliments i Establiments
Alimentaris de Barcelona, així com botigues no alimentàries
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12.51/6
Activitat amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina industrial
per a l’elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació
(catering), quan la capacitat de producció sigui (t/dia)

>1 <=1

12.51/7

Activitat amb incidència ambiental: Conjunt de trasters d’ús privat, sense
emmagatzematge de productes perillosos (químics, petrolífers, gasos
combustibles, tòxics o d’altres productes perillosos), amb superfície total
del local (m2)

> 500
<= 500
i > 100

<= 100

Superfície de taller (m2) > 400
<= 400
i >150

<= 150

Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50

Potència total en motors fixos (kW) > 1,5 <= 1,5
12.51/8

Activitat amb incidència ambiental:
Tallers de reparació o
manteniment no inclosos en cap
altre epígraf, d’objectes o articles
diversos, sense instal.lacions de
pintura, amb Potència del motor fix més gran (kW) > 0,5 <= 0,5

Superfície de taller (m2) > 400
<= 400
i >150

<= 150

Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50

Potència total en motors fixos (kW) > 1,5 <= 1,5
12.51/9

Activitat amb incidència ambiental:
Tallers no inclosos en cap altre
epígraf, de producció artesanal
d’objectes o articles diversos,
sense instal.lacions de pintura,
amb Potència del motor fix més gran (kW) > 0,5 <= 0,5

Superfície total (m2) > 500 <= 500
12.51/10

Activitat amb incidència ambiental: Estudis de
filmacions, doblatge, muntatge o sonorització de
films o vídeo, amb

Superfície total en sales de
projeccions (m2)

> 50 <= 50

12.51/11
Activitat amb incidència ambiental: Producció de CDs, DVDs, cassettes o
suports similars, enregistrats amb so i/o imatge, per duplicació des de
màsters, amb superfície de taller (m2)

> 400 <= 400

Superfície de taller (m2) > 400
<= 400
i > 150

<= 150
12.51/12 Activitat amb incidència ambiental:

Estudi fotogràfic, amb
Superfície de magatzem (m2) > 150

<= 150
i > 50

<= 50

Superfície total (m2) > 500 <= 500
Superfície total en sales de projeccions (m2) > 50 <= 5012.51/13

Activitat amb incidència
ambiental: Estudis de
realització de programes de
ràdio o televisió, amb Platós accessibles al públic (Si/No) Si No

12.51/14 Activitat amb incidència ambiental: Estudi d'enregistrament de so per a
grups musicals o similars

12.51/15
Activitat amb incidència ambiental: Local per a assaigs musicals, de teatre, circ
o similars

12.51/15a Activitat amb incidència ambiental: Centres docents de música, teatre,
dança i similars (N 12.10)

12.51/16
Activitat amb incidència ambiental: Residència no assistida per a persones amb
disminució, infants, adolescents o col.lectius similars, quan el nombre
d’habitacions sigui

>50 <=50

12.51/17
Activitat amb incidència ambiental: Venda al detall de pirotècnia dins d’un local
o edifici, sigui amb caràcter permanent o de temporada (N 12.14)

12.51/18
Activitat amb incidència ambiental: Casal per a persones grans, persones amb
disminucions, o col.lectius similars, quan la superfície total útil sigui (m2)

>500 <=500

12.51/19
Activitat amb incidència ambiental: Casa o centre de reunió, o de difusió de la
cultura, valors o afeccions d’un col.lectiu específic, quan la superfície total útil
sigui (m2)

>500 <=500

Amb música
12.51/20

Activitat amb incidència ambiental: Saló
de banquets Sense música

 (N 12.10) S’inclou la docència de tota mena, dins del règim general del sistema educatiu o aliena a aquest règim, i es considera la capacitat en nombre màxim de places
d’ocupació simultània (l’aforament màxim d’alumnes).
Dins de similars cal incloure qualsevol centre al qual sigui esperable un nivell de soroll anormalment elevat, per raó de la pròpia activitat, o dels equips o instruments utilitzats.
 (N 12.14) Als establiments de temporada caldrà un control periòdic previ a cada reobertura
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13 ACTIVITATS COMERCIALS, DE SERVEIS I ALTRES, NO INCLOSES A LA LIIAA

13/1.1.a
Exposició i/o venda al detall d'articles o productes perillosos (productes químics,
productes petrolífers, gasos combustibles i d'altres productes perillosos), amb
una superfície neta de venda (m 2)

<= 400

Superfície neta de venda (m 2)
<= 400
i > 150

<= 150
13/1.1.b

Exposició i/o venda al detall d'articles o
productes no perillosos, no alimentaris,
constituïts majoritàriament per materials
combustibles (N 13.1), amb Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50

Superfície neta de venda (m 2) <= 400
13/1.2

Exposició i/o venda al detall d'articles o
productes no alimentaris no constituïts
majoritàriament per materials combustibles
(N 13.2), amb Superfície de magatzem (m2) > 100 <= 100

13/1.3
Exposició i/o venda al detall de productes no alimentaris de gran consum (N
13.3), en règim d’autoservei, i que pertanyi a grup empresarial amb facturació
anual superior a 3.005 milions d’  (N 13.4), amb superfície neta de venda (m 2)

<= 400

13/1.4
Exposició i/o venda al detall d’animals de companyia, amb superfície
neta de venda (m 2)

<= 400

13/1.5 Petit comerç no alimentari, autoritzable en galeria de metro

13/2.1
Establiment de venda al detall mixta, alimentari i no alimentari: Botiga de
conveniència o botiga annexa a gasolinera (N 13.5), amb superfície neta de
venda (m2)

<= 400

13/2.2
Especialista o Polivalent d’alimentació (N 13.5), que disposi d’obrador, o
d’elements de cocció, o de més de 5 m 3 de volum frigorífic, amb superfície neta
de venda (m2)

<= 400

13/2.3 Especialista d’alimentació (N 13.5), quan disposi de zona de degustació,
amb superfície neta de venda (m 2)

<= 400

(N 13.1) Productes constituïts majoritàriament de material tèxtil, pells, cuirs, paper, cartró, fusta, suro, aglomerats, fibres o resines sintètiques, gomes, cautxú, plàstic, etc.
També d’altres materials, amb una capacitat calorífica mèdia del producte o article superior a 10 MJ/Kg, prescindint de tractaments ignífugs.
(N 13.2) Productes constituïts majoritàriament de materials metàl.lics, de vidre, ceràmica, etc., amb una minoria de materials combustibles.
També d’altres materials, amb una capacitat calorífica mèdia del producte o article no superior a 10 MJ/Kg, prescindint de tractaments ignífugs.
(N 13.3) Ferreteria, perfumeria, llibreria, papereria, CDs, DVDs, consumibles d’informàtica, videoclub, fotografia, floristeria, roba de vestir, sabates, articles de neteja,
farmàcia, parafarmàcia, complements per a animals de companyia, etc.
(N 13.4) Segons consta a l’Art 6.3 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’Equipaments Comercials
(N 13.5) Segons que es defineixen a la vigent Ordenança d’Aliments i Establiments Alimentaris de Barcelona

Superfície neta de venda (m 2)
<= 400
i > 150

<= 150

13/2.4

Especialista o Polivalent
d’alimentació (N 13.5), que no
disposi d’obrador, ni d’elements de
cocció, ni de més de 5 m3 de
volum frigorífic, ni de zona de
degustació, amb

Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50

13/2.5

Autoservei o Superservei d’alimentació (N 13.5), que disposi d’obrador, o
d’elements de cocció, o de més de 5 m 3 de volum frigorífic, o que pertanyi a
grup empresarial amb facturació anual superior a 3.005 milions d’  (N 13.4),
amb superfície neta de venda (m 2)

<= 400

Superfície neta de
venda (m2)

<= 400
i > 150

<= 150

13/2.6

Autoserveis i Superserveis d’alimentació (N 13.5), que
no disposi d’obrador, ni d’elements de cocció, ni de més
de 5 m3 de volum frigorífic, i que no pertanyi a grup
empresarial amb facturació anual superior a 3.005
milions d’  (N 13.4), amb

Superfície de
magatzem (m2)

> 50 <= 50

13/2.7 Parada autoritzable en Centre Privat o Galeria Privada d’Alimentació
13/2.8 Petita botiga de caramels i gelats, autoritzable en galeria de metro
13/3.1 Gabinet de tatuatge, piercing o similars

Superfície útil (m 2) > 200 <=200 i > 30 <= 30
13/3.2

Local de pràctiques psicofísiques no
esportives (ioga, relaxació, etc.), amb Capacitat en practicants (ud) > 40 <= 40 i > 6 <= 6

13/3.3 Gimnàs, piscina o similars, d’ús exclusivament privat
13/3.4 Local per a custòdia i/o jocs infantils (no docent)
13/3.5 Menjador col.lectiu (no obert al públic)

Superfície neta d’atenció al públic (m 2) > 150 <= 150
13/3.6

Rentat i/o neteja en sec: Local
per a la recepció i lliurament Superfície de magatzem (m2) > 50 <= 50

13/3.7
Node de telecomunicacions per cable, amb o sense grup electrogen de
potència (KW)

> 200
<= 200
i > 25

<=25

(N 13.4) Segons consta a l’Art 6.3 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’Equipaments Comercials
(N 13.5) Segons que es defineixen a la vigent Ordenança d’Aliments i Establiments Alimentaris de Barcelona

13/3.8
Establiment dedicat als serveis personals relatius a l’estètica i imatge, sense
tractaments de medicina estètica, i sense instal.lacions incloses en altres
epígrafs, amb superfície destinada a aquest ús (m 2)

> 500
<= 500
i > 200

<= 200

13/3.9
Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu, amb o sense atenció al públic,
amb superfície d’ús administratiu (m 2)

> 500 <= 500

13/3.10 Centre de culte religiós: Primera utilització (N 13.6)
13/4.1 Activitat no inclosa en cap epígraf i sense incidència ambiental

13/7
Tinença, manteniment i cura d’animal salvatge com a animal de companyia,
quan sigui autoritzable (N 13.7)

(N 13.6) Ordenança municipal d’activitats i establiments de concurrència pública de Barcelona, disposició addicional segona
(N 13.7) Segons que es defineix i regula a la vigent Ordenança municipal sobre la Protecció, la Tinença i la Venda d’Animals, i amb els límits que assenyala la legislació
aplicable
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14 INSTAL.LACIONS NO INCLOSES A LA LIIAA (N 14.1)
14/1.1 Torres de refrigeració o condensadors evaporatius (N 14.2)

14/1.2
Humidificadors que generin aerosols, i equips similars de refredament de l’aire
per polvorització (N 14.2)

14/1.3 Caldera de calefacció/aigua calenta sanitària, individual, amb potència (Kcal/h) > 20.000 <= 20.000
14/1.4 Instal.lació de calefacció/aigua calenta sanitària, centralitzada

Potència del compressor més gran
(kW)

> 10 <= 10

Potència frigorífica total (frig/h) > 20.000 <= 20.00014/1.5

Condicionament d’aire ambiental amb
aparells autònoms, compactes o partits, amb
unitats exteriors no agrupades al mateix
recinte, amb les potències següents

Potència calorífica total (kcal/h) > 20.000 <= 20.000

14/1.6
Condicionament d’aire ambiental amb aparells autònoms, compactes o partits,
amb unitats exteriors agrupades al mateix recinte

14/1.7 Condicionament d’aire ambiental centralitzat
14/2.1 Transformadors MT/BT, amb potència (kVA) > 2.000 <= 2.000

14/3.1
Aparells motoritzats de transport de persones o mercaderies de recorregut
horitzontal o inclinat

14/3.2
Aparells motoritzats elevadors de persones o mercaderies de recorregut vertical,
amb cabina o plataforma en recinte

14/4.1 Grup de pressió per a aigua d’ instal.lacions contra incendis
14/4.2 Grup de pressió o d’elevació per a aigua sanitària
14/4.3 Grup d’elevació d’aigües pluvials o freàtiques, en soterranis o espais inundables

(N 14.1) La tramitació es farà de manera individual i únicament per a la instal.lació, sense que calgui incloure en la documentació aportada la descripció de la resta d’elements de l’edifici o
local, sempre que la indicada instal.lació compleixi una de les condicions següents:
* La instal.lació és comunitària, no corresponent la seva titularitat a cap activitat subjecta a tràmit
*  La instal.lació és exclusiva per a un habitatge individual
Si no es compleix cap de les circumstàncies anteriors, la instal.lació s’ integra i serveix a una activitat a tramitar:
*  Quan l’activitat referida estigui encara en projecte, la instal.lació s’ inclourà a la documentació descriptiva o projecte de l’activitat i es tramitarà conjuntament.
*  Quan l’activitat ja estigui autoritzada, el tràmit serà una nova comunicació d’activitat + instal.lació, quan aquella pertanyi a l’Annex III.3, o el tràmit que correspongui quan l’activitat sigui
d’annexos superiors segons que la nova instal.lació constitueixi canvi substancial o no substancial.
(N 14.2) D’acord amb les normes de prevenció de la legionel.losi, Decret 417/2000, de 27-12, i Disp. Addicional 1ª de l’Ordenança Gral. del Medi Ambient Urbà

14/5.1
Instal.lació d’alarma en establiment o edifici quan disposi d’avisador acústic
perceptible des de la via o espais públics (en altre cas està exempt de tràmit)

14/6.1
Instal.lació de petita màquina (N 14.3) dispensadora de productes no alimentaris,
o de prestació de serveis al públic (no s’ inclouen els equips musicals), en
establiment no alimentari

14/6.2

Instal.lació de petita màquina (N 14.3) dispensadora de productes no alimentaris,
o de prestació de serveis al públic (no s’ inclouen els equips musicals), en zones
comuns d’un edifici o recinte a la qual sigui admissibles segons la normativa
vigent

14/6.3

Instal.lació de petita màquina (N 14.3) de servei al públic dispensadora de
productes alimentaris embolcallats, begudes en botella o llauna, o infusions
preparades automàticament, dotada o no d’elements de refrigeració o
d’escalfament, com a complement d’establiment alimentari
especialista o autoservei (N 14.4)

14/6.4

Instal.lació de petita màquina (N 14.3) de servei al públic dispensadora de
productes alimentaris embolcallats, begudes en botella o llauna, o infusions
preparades automàticament, dotada o no d’elements de refrigeració o
d’escalfament, en zones comuns d’un edifici o recinte a la qual sigui admissible
segons la normativa vigent

(N 14.3) S’entén la que ocupi en planta fins a 2 m2, amb un volum màxim de 3 m3, i que ofereixi el servei complert pel qual està destinada. Tràmit individual per a cada màquina.
(N 14.4) Segons que es defineixen a la vigent Ordenança d’Aliments i Establiments Alimentaris de Barcelona

NOTA GENERAL 1ª:  Les activitats i instal.lacions incloses a l’annex IV.a del Decret 143/2003, modificant el Reglament i annexos de la LIIAA, i les activitats i instal.lacions que determina
l’art 3 de la vigent Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (o el que el substitueixi si escau en cas de modificació de la Ordenança), requeriran Informe del Servei de
Prevenció d’ Incendis, previ i favorable, com a condició necessària per a l’acceptació de Comunicats o l’atorgament de Llicències.

NOTA GENERAL 2ª:  El capítol 13 (Activitats comercials, de serveis i altres, NO incloses a la LIIAA), no és un catàleg exhaustiu de les múltiples variants que aquestes activitats adopten a la
realitat, sinó un marc normatiu per classificar-les dins l’Annex que els hi pertoqui.
Els codis i les descripcions d’aquestes activitats podran ampliar-se o modificar-se, mantenint la seva classificació dins de l’annex que correspongui.

OPERACIONS DE DISPOSICIÓ DEL REBUIG DELS RESIDUS (EPÍGRAF 10.5):

D1: Dipòsit en sòl o en el seu interior (per exemple: descàrrega, etc.).
D2: Tractament en medi terrestre (per exemple: biodegradació de residus líquids…).
D3: Injecció en profunditat (per exemple: injecció de residus bombables en pous...).
D4: Llacunatge (per exemple: abocament de residus líquids o llots en pous, estanys o llacs, etc.).
D5: Descàrrega en llocs d’abocament especialment preparats.
D6: Abocament de residus sòlids en el medi aquàtic, excepte en el mar.
D7: Abocament al mar, inclòs el soterrament en el subsòl marí.
D8: Tractament biològic no especificat en cap altre punt de l’annex I de la Llei 6/1993, que doni com a resultat compostos o barreges que s’eliminen
mitjançant un dels procediments enumerats a aquest annex.
D9: Tractament fisicoquímic no especificat en cap altre punt de l’annex I de la Llei 6/1993, que doni com a resultat compostos o barreges que s’eliminen
mitjançant un dels procediments enumerats en aquest annex (per exemple: evaporació, assecatge, calcinació, etc.).
D10: Incineració en terra.
D11: Incineració en el mar.
D12: Emmagatzematge permanent (per exemple: col·locació de contenidors en una mina, etc.).
D13: Agrupació prèvia a una de les operacions d'aquest annex.
D14: Recondicionament previ a una de les operacions d'aquest annex.
D15: Emmagatzematge previ a una de les operacions d'aquest annex, amb exclusió de l'emmagatzematge temporal previ a la recollida en el lloc de producció.
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