
Modificacions dels epígrafs de la LLei 20/2009.

LLICÈNCIA
ANNEX II

COMUNICACIÓ
ANNEX III

I.1. I.2.a I.2.b I.3 Llicència Ambiental III.2

Modificació de l'epigraf
1.1

Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió
(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.

Potència tèrmica de combustió (MW) ≥ 50 < 50 i ≥ 5
≤ 50, > 2

< 5 i ≥ 0.25
≤ 2

Modificació de l'epigraf
3.4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció. Capacitat de producció (tones/dia) >20 ≤20

≤20, > 2 ≤ 2

Capacitat de producció (tones/dia) > 75 ≤75 i > 10
≤ 75 ≤ 10

Capacitat d'enfornar (m3) > 4

Densitat de càrrega per Forn (kg/m3) > 300

S'afegeix un epígraf a l'annex II
6.11 Producció de niló, caprolactama  altres productes intermediaris en la

fabricació tèxtil. X

Capacitat d' elaboració de productes
acabats (Valor Mitjà trimestral)

(tones/dia)
> 300 ≤300 ≤300

Potència tèrmica de combustió (MW) < 50 i > 2 ≤ 2

S'afegeix un epígraf a l'annex II
i es degora de  l'annex III

8.5 Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums. X

   VARIABLES

ENERGIA

PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS

Modificació de l'epigraf
4.7

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC

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

*Els canvis respecte a l'anterior versió de la Llei 20/2009 es marquen en vermell

EPÍGRAF

AUTORITZACIÓ
ANNEX I  DESCRIPCIÓ

INDÚSTRIA DE LA FUSTA, DEL SURO I DELS MOBLES

Matèria primera vegetal, amb una capacitat d' elaboració de productes
acabats i amb instal·lacions per a l' assecatge amb potència tèrmica de
combustió.

S'afegeix un epígraf a l'annex II
7.2.b

INDÚSTRIES MINERALS I DE LA CONSTRUCCIÓ

INDÚSTRIA TEXTIL, DE LA PELL I CUIRS
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Modificacions dels epígrafs de la LLei 20/2009.

Modificació de l'epigraf
11.1.a Emplaçaments per aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o

del nombre equivalent per a altres espècies d’aus. Caps de bestiar > 40.000 ≤ 40.000, > 30
≤ 40.000

Modificació de l'epigraf
11.1.j

Places de bestiar porcí i 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 (URP), definides a partir de les
equivalències de procediment entre les instal·lacions que estableix la
Directiva 96/61/CE Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència
el vacum de llet (1  URP = i plaça de vacum llet).

Nombre de places ≤ 500, > 3

Es deroga l'epígraf
11.4 Deshidratació artificial de farratges. X

Es deroga l'epígraf
11.7 Assecatge de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials. X

Modificació de l'epigraf
11.9

Emmagatzematge en destinació de dejeccions ramaderes líquides o de la
fracció líquida resultant del tractament en origen de les dejeccions
ramaderes (NOTA 4).

X

S'afegeix un epígraf a l'annex III
11.10

Emmagatzematge i/o maduració en destinació  de dejeccions ramaderes
sòlides, o de fracció sòlida resultant del tractament en origen de les
dejeccions ramaderes (NOTA 4).

Superfície de la instal·lació (m2) > 1000 ≤ 1000

ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES

página 2 de  2


