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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

12356 Ordre APM/1040/2017, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix la data a partir 
de la qual és exigible la constitució de la garantia financera obligatòria per a 
les activitats de l’annex III de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat 
mediambiental, classificades com a nivell de prioritat 1 i 2, mitjançant l’Ordre 
ARM/1783/2011, de 22 de juny, i per la qual se’n modifica l’annex.

I

La Directiva 2004/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, 
sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys 
mediambientals, va establir per primera vegada un marc comú per a la prevenció i la 
reparació dels danys mediambientals en els estats membres.

L’article 45 de la Constitució espanyola reconeix el dret dels ciutadans a gaudir d’un 
medi ambient adequat com a condició indispensable per al desenvolupament de la persona, 
al mateix temps que estableix que els qui incompleixin l’obligació d’utilitzar racionalment els 
recursos naturals i la de conservar la naturalesa estan obligats a reparar el dany causat 
amb independència de les sancions administratives o penals que també corresponguin.

La Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental, modificada per la 
Llei 11/2014, de 3 de juliol, que va incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva 
2004/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril, va establir un nou règim 
administratiu de reparació de danys mediambientals en virtut del qual els operadors que 
ocasionin danys al medi ambient o amenacin amb ocasionar-los han d’adoptar les mesures 
necessàries per prevenir-ne la causació o, quan el dany s’hagi produït, per evitar que es 
produeixin nous danys i tornar els recursos naturals danyats a l’estat en què es trobaven 
abans de la causació d’aquest.

L’article 24 de la Llei estableix que els operadors de les activitats que inclou l’annex III, 
sense perjudici de les exempcions que preveu l’article 28, han de disposar d’una garantia 
financera que els permeti fer front a la responsabilitat mediambiental inherent a l’activitat o 
les activitats que pretenguin dur a terme. Aquest mateix article indica que la quantitat que, 
com a mínim, ha de quedar garantida, l’ha de determinar l’operador segons la intensitat i 
l’extensió del dany que la seva activitat pugui causar, i que la fixació de la quantia d’aquesta 
garantia ha de partir de l’anàlisi de riscos mediambientals de l’activitat o de les taules de 
barems que s’han de fer d’acord amb la metodologia que s’estableixi reglamentàriament.

La disposició final tercera de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, facultava el Govern, 
prèvia consulta a les comunitats autònomes, per dictar, en el seu àmbit de competències, 
les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del capítol IV de la Llei, 
relatiu al règim jurídic de les garanties financeres, de l’annex I sobre criteris per determinar 
la significativitat del dany en les espècies silvestres o en els hàbitat, de l’annex II sobre 
reparació del dany mediambiental i de l’annex VI sobre la informació que les administracions 
públiques han de facilitar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient en 
matèria de responsabilitat mediambiental.

En virtut d’aquesta habilitació, el Govern va adoptar el Reial decret 2090/2008, de 22 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, 
de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental, que es va modificar mitjançant el Reial 
decret 183/2015, de 13 març, i que, entre altres aspectes, regula les qüestions essencials 
de la garantia financera obligatòria, això és, el procés de determinació de la seva quantia 
i les modalitats d’aquesta -l’aval, la reserva tècnica i la pòlissa d’assegurança-, així com la 
determinació dels operadors que queden obligats a la constitució de garantia financera, 
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així com els que queden exempts de l’obligació esmentada i, per tant, de fer l’anàlisi de 
riscos mediambientals que preveu la Llei.

II

L’article 33 del Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, 
estableix que la determinació de la garantia financera ha de partir de l’anàlisi de riscos 
mediambientals de l’activitat i regula la metodologia a seguir per a la realització de l’anàlisi 
esmentada, en els articles 34 i següents.

De la mateixa manera, el Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 
d’octubre, preveu la possibilitat de fer, amb caràcter voluntari, una anàlisi de riscos 
mediambientals sectorials i taules de barems, per tal de facilitar l’avaluació dels escenaris 
de risc i reduir el cost de realització de les anàlisis de riscos mediambientals.

D’altra banda, la disposició final quarta de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, estableix 
que la data a partir de la qual és exigible la constitució de la garantia financera obligatòria 
per a cadascuna de les activitats de l’annex III, s’ha de determinar per ordre de la ministra 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, previ acord de la Comissió Delegada del 
Govern per a Afer Econòmics, prèvia consulta a les comunitats autònomes i als sectors 
afectats. Així mateix, estableix que aquestes ordres ministerials s’han d’aprovar a partir del 
30 d’abril de 2010.

En aquest context, el 29 de juny de 2011 es va publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, per la qual s’estableix l’ordre de prioritat i el 
calendari per a l’aprovació de les ordres ministerials a partir de les quals és exigible la 
garantia financera obligatòria, que preveu la disposició final quarta de la Llei 26/2007, de 
23 d’octubre.

L’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, va establir un calendari gradual per a 
l’elaboració de les ordres ministerials a què es refereix la disposició final quarta de la Llei 
26/2007, de 23 d’octubre, i va establir una priorització de les activitats econòmiques de 
l’annex III de la Llei. D’aquesta manera, es van establir els terminis i calendaris per a 
l’aprovació de les ordres ministerials per a l’aplicació efectiva de la garantia financera de 
responsabilitat mediambiental.

El calendari que preveu l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, orienta sobre els 
terminis per a la realització, per part dels operadors, de les anàlisis de riscos 
mediambientals necessàries per al càlcul de la garantia financera, que s’han de portar a 
terme amb caràcter obligatori abans de la data en què la garantia financera sigui exigible, 
i que han de fixar les ordres ministerials esmentades, tal com estableix la disposició final 
primera del Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre.

D’altra banda, els models d’informe de riscos ambientals tipus de cada sector o, si 
s’escau, la guia metodològica corresponent, així com les taules de barems, han de rebre 
l’informe favorable de la Comissió tècnica de prevenció i reparació de danys 
mediambientals, abans de la data a partir de la qual sigui exigible la constitució de la 
garantia financera obligatòria per a cada sector d’activitat, perquè puguin utilitzar com a 
base els operadors d’aquests sectors d’activitat, per al desenvolupament de les seves 
anàlisis de riscos mediambientals individuals.

L’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, va fer una classificació de les activitats 
econòmiques i professionals que enumera l’annex III de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre. A 
partir d’aquesta classificació, estableix un calendari gradual per a l’elaboració de les ordres 
ministerials que havien de fixar la data d’entrada en vigor de la garantia financera. Així, es 
va establir que les ordres ministerials, que establirien la data d’exigibilitat de la garantia 
financera obligatòria per als sectors d’activitat classificats amb el nivell de prioritat 1, es 
publicarien entre els dos i tres anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, les 
relatives als sectors classificats amb el nivell de prioritat 2 entre els tres i cinc anys 
següents, i les relatives als sectors d’activitat classificats amb el nivell de prioritat 3 entre 
els cinc i vuit anys següents.

Per tant, aquesta Ordre ministerial té per objecte complir el que estableix l’Ordre 
ARM/1783/2011, de 22 de juny, i per tant, fixar la data a partir de la qual és exigible la 
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constitució de la garantia financera obligatòria que preveu l’article 24 de la Llei 26/2007, de 
23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental, per a les activitats de l’annex III de la Llei 
26/2007, de 23 d’octubre, classificades amb nivell de prioritat 1 i amb nivell de prioritat 2 
de conformitat amb l’annex de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny.

A causa de les modificacions de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, operada a través de 
la Llei 11/2014, de 3 de juliol, i del Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre, a través 
del Reial decret 183/2015, de 13 març, que afecten la constitució de la garantia financera 
obligatòria, no s’ha pogut aprovar aquesta Ordre en el calendari previst per l’Ordre 
ARM/1783/2011, de 22 de juny. Així mateix, és necessari que la data d’entrada en vigor de 
la garantia financera obligatòria per als operadors de les activitats classificades amb nivell 
de prioritat 1 i amb nivell de prioritat 2 de conformitat amb l’annex de l’Ordre ARM/1783/2011, 
de 22 de juny, permeti donar un termini suficient a aquests operadors per fer o adaptar les 
seves anàlisis de riscos mediambientals al nou procediment de determinació de la garantia 
financera obligatòria. Amb això, es pretén dotar de més seguretat jurídica els operadors 
afectats en l’aplicació de la garantia financera obligatòria.

III

L’annex de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, incloïa, entre d’altres, les activitats 
subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control 
integrats de la contaminació, amb la denominació inclosa en el Reial decret 509/2007, de 
20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i l’execució de la Llei 
16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

El Reial decret esmentat va ser derogat mitjançant el Reial decret 815/2013, de 18 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desplegament de la 
Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, que inclou, a 
l’annex I, una nova relació de categories d’activitats i instal·lacions que preveu l’article 2 de 
la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Així mateix, amb posterioritat a l’aprovació de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, es 
va aprovar la Llei 5/2013, d’11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d’1 de juliol, 
de prevenció i control integrats de la contaminació, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus 
i sòls contaminats, que modifica l’àmbit actual d’aplicació de l’annex I de la Llei 16/2002, d’1 
de juliol, relatiu a les activitats a què s’aplica la norma per cobrir tipus d’instal·lacions 
addicionals i concretar i ampliar més en relació amb determinats sectors. Totes aquestes 
modificacions normatives estan recollides en el Text refós de la Llei de prevenció i control 
integrats de la contaminació, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre.

En conseqüència, és necessari modificar l’annex de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de 
juny, per tal d’adaptar la relació d’activitats a les quals afecta el Text refós de la Llei de 
prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2016, 
de 16 de desembre, i el Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre.

D’altra banda, el Reial decret 183/2015, de 13 març, pel qual es modifica el Reglament 
de desplegament parcial de Llei 26/2007, de 23 d’octubre, recull, a l’article 37.2, les 
activitats que queden exemptes de constituir la garantia financera obligatòria de conformitat 
amb el que estableix l’article 28 d) de la Llei, i les que mantenen l’obligació esmentada, 
que són les activitats i instal·lacions subjectes a l’àmbit d’aplicació del Reial decret 
840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents 
als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses, les activitats i instal·lacions 
subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control 
integrats de la contaminació, i els operadors que disposin d’instal·lacions de residus miners 
classificades com de categoria A d’acord amb el que estableix el Reial decret 975/2009, de 
12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i 
rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres.

Per això, és necessari modificar l’annex de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, de 
manera que aquest prevegi exclusivament les activitats professionals que queden 
subjectes a l’obligació de constituir la garantia financera obligatòria.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 263  Dilluns 30 d'octubre de 2017  Secc. I. Pàg. 4

Per a la redacció d’aquest nou annex, s’ha procedit, en primer lloc, a desenvolupar les 
categories o els epígrafs concrets de l’annex III de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, per tal 
de mantenir la seva aproximació sectorial. En segon lloc, s’han eliminat de l’annex de 
l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, les activitats que queden exemptes de l’obligació 
de constituir garantia financera segons estableix el Reglament de desplegament parcial de 
la Llei 26/2007, de 23 d’octubre. D’aquesta manera, amb les modificacions efectuades, 
l’annex de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, recull l’ordre de prioritat dels sectors 
professionals que porten a terme activitats que enumera l’annex III de la Llei 26/2007, de 
23 d’octubre, i que queden obligats a constituir la garantia financera obligatòria. 
Addicionalment, l’annex modificat de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, recull un 
apartat específic referent als operadors subjectes a l’àmbit d’aplicació del Reial decret 
840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents 
als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses (operadors Seveso).

Finalment, s’ha suprimit la relació entre les activitats professionals amb els codis que 
fixa el Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació nacional 
d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009).

Respecte al nivell de prioritat assignat a les activitats professionals que recull el nou 
annex de l’Ordre ARM/1783/2011, cal recordar que la priorització de totes les activitats de 
l’annex III de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, que es va efectuar per a la redacció de 
l’Ordre ministerial esmentada, incloses les activitats dels tres grups que mantenen 
l’obligació de constituir una garantia financera (activitats Seveso, activitats que inclou 
l’annex I del Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, i activitats de gestió de residus 
miners), es va fer a partir de la valoració d’una sèrie de criteris relacionats amb el risc 
mediambiental de cada sector professional. A l’annex modificat de l’Ordre ARM/1783/2011, 
de 22 de juny, es manté el nivell de prioritat de les activitats que estan presents a la 
redacció antiga i a la nova, i per a les instal·lacions addicionals que s’han introduït en 
l’àmbit d’aplicació de l’annex I del Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la 
contaminació, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, s’ha seguit el 
criteri d’assignar-los el corresponent al sector professional més similar de l’antic annex de 
l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny.

En definitiva, els objectius de la present Ordre ministerial són, d’una banda, modificar 
l’annex de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, de manera que només hi apareguin les 
activitats que, de conformitat amb el nou article 37.2.a) del Reglament de desplegament 
parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, queden obligades a constituir la garantia 
financera, classificades amb el nivell de prioritat corresponent, d’1 a 3. I d’altra banda, 
establir la data a partir de la qual és exigible la garantia financera que preveu l’article 24 de 
la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, a les activitats classificades amb nivell de prioritat 1, i amb 
nivell de prioritat 2, a l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny.

Aquesta Ordre s’ha sotmès a la Comissió tècnica de prevenció i reparació de danys 
mediambientals i a la Comissió Delegada del Govern d’Afers Econòmics. Així mateix, 
durant el seu procés de tramitació, s’han consultat, entre d’altres, les comunitats 
autònomes, el Consell Assessor de Medi Ambient i els sectors afectats, i s’ha posat a 
disposició del públic en general. En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte establir la data a partir de la qual és exigible la garantia 
financera que preveu l’article 24 de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat 
mediambiental, a les activitats classificades amb nivell de prioritat 1 i nivell de prioritat 2 a 
l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, per la qual s’estableix l’ordre de prioritat i el 
calendari per a l’aprovació de les ordres ministerials a partir de les quals és exigible la 
garantia financera obligatòria, que preveu la disposició final quarta de la Llei 26/2007, de 
23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental, i modificar l’annex.
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Article 2. Entrada en vigor de l’obligatorietat de constituir garantia financera.

1. Les activitats classificades amb nivell de prioritat 1 a l’Ordre ARM/1783/2011, de 
22 de juny, han de disposar d’una garantia financera que els permeti fer front a la 
responsabilitat mediambiental inherent a l’activitat o les activitats que pretenguin acomplir, 
en el termini d’un any a comptar de la data d’entrada en vigor de la present Ordre.

2. Les activitats classificades amb nivell de prioritat 2 a l’Ordre ARM/1783/2011, de 
22 de juny, han de disposar d’una garantia financera que els permeti fer front a la 
responsabilitat mediambiental inherent a l’activitat o les activitats que pretenguin acomplir, 
en el termini de dos anys a comptar de la data d’entrada en vigor de la present Ordre.

Disposició final primera. Modificació de l’annex de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, 
per la qual s’estableix l’ordre de prioritat i el calendari per a l’aprovació de les ordres 
ministerials a partir de les quals és exigible la garantia financera obligatòria, que preveu 
la disposició final quarta de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat 
mediambiental.

L’annex de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, queda redactat de la manera 
següent:

«ANNEX

Ordre de prioritat de sectors professionals que porten a terme activitats que 
enumera l’annex III de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat 
mediambiental, i queden obligats a constituir la garantia financera obligatòria 
que preveu l’article 24 de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat 

mediambiental

Els operadors que estiguin obligats a fer una anàlisi de riscos mediambientals 
de la seva activitat professional per avaluar si han de constituir una garantia 
financera per responsabilitat mediambiental, de conformitat amb l’article 24 de la Llei 
26/2007, de 23 d’octubre, han d’identificar el sector i el nivell de prioritat que els 
correspongui a través de la categoria d’activitat més específica referent al seu sector 
o subsector professional.

En tot cas, els operadors inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 
840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos 
inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, han 
de portar associat un nivell de prioritat 1 (màxima prioritat).

En els casos en què un operador sigui responsable de dues o més activitats 
diferents, l’operador esmentat pot fer diferents anàlisis de riscos mediambientals, i 
cadascun d’aquests ha de respectar el nivell de prioritat que li assigna aquest annex, 
o bé, efectuar, si escau, una única anàlisi de riscos, i acollir-se en aquest supòsit al 
nivell de prioritat més exigent entre les activitats que s’integrin en l’anàlisi esmentada.

Activitats professionals Nivell de 
prioritat

Operadors subjectes a l’àmbit d’aplicació del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures 
de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses (operadors Seveso)

1

Categories d’activitats industrials que inclou l’annex I del Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la 
contaminació (Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre)

1. Instal·lacions de combustió

1.1 Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal igual o superior a 50 MW:

1.1a Instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en què es produeixi la 
combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa.

1
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Activitats professionals Nivell de 
prioritat

1.1b Instal·lacions de cogeneració, calderes, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de 
combustió existent en una indústria, tant si aquesta és la seva activitat principal com si no.

1

1.2 Refineries de petroli i gas:

1.2a Instal·lacions per a la refinació de petroli o de cru de petroli. 2
1.2b Instal·lacions per a la producció de gas combustible diferent del gas natural i gasos liquats del petroli. 2

1.3 Coqueries. 2
1.4 Instal·lacions de gasificació i liqüefacció de:

1.4a Carbó; 3
1.4b Altres combustibles, quan la instal·lació tingui una potència tèrmica nominal igual a 20 MW o superior. 3

2. Producció i transformació de metalls

2.1 Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics inclòs el mineral sulfurós. 3
2.2 Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les 

instal·lacions de fosa continua corresponents d’una capacitat de més de 2,5 tones per hora.
2

2.3 Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:

2.3a Laminatge en calent amb una capacitat superior a 20 tones d’acer brut per hora. 3
2.3b Forjat amb martells l’energia d’impacte dels quals sigui superior a 50 quilojoules per martell i quan la potència 

tèrmica utilitzada sigui superior a 20 MW.
3

2.3c Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament de més de 2 tones d’acer brut 
per hora.

2

2.4 Foses de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de més de 20 tones per dia. 2
2.5 Instal·lacions:

2.5a Per a la producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de primeres matèries 
secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics.

3

2.5b Per a la fusió de metalls no ferrosos, inclusivament l’aliatge, així com els productes de recuperació i altres 
processos amb una capacitat de fusió de més de 4 tones per al plom i el cadmi o 20 tones per a tots els 
altres metalls, per dia.

3

2.6 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 utilitzades sigui 
superior a 30 m3.

3

3. Indústries minerals

3.1 Producció de ciment, calç i òxid de magnesi:

3.1a (i) Fabricació de ciment per mòlta amb una capacitat de producció superior a 500 tones diàries; 3
3.1a (ii) Fabricació de clínquer en forns rotatoris amb una capacitat de producció superior a 500 tones diàries, o en 

forns d’un altre tipus amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia;
3

3.1b Producció de calç en forns amb una capacitat de producció superior a 50 tones diàries; 3
3.1c Producció d’òxid de magnesi en forns amb una capacitat de producció superior a 50 tones diàries. 3

3.3 Instal·lacions per a la fabricació de vidre inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 
tones per dia.

3

3.4 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.

3

3.5 Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada, en particular teules, maons, 
refractaris, rajoles, gres ceràmic o productes ceràmics ornamentals o d’ús domèstic, amb una capacitat de 
producció superior a 75 tones per dia, o una capacitat d’enfornada de més de 4 m3 i més de 300 kg/m3 de 
densitat de càrrega per forn.

3

4. Indústries químiques. La fabricació, als efectes de les categories d’activitats d’aquesta norma, designa 
la fabricació a escala industrial, mitjançant transformació química o biològica dels productes o grups de 

productes que esmenten els epígrafs

4.1 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics, en particular:
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4.1a Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics). 3
4.1b Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters i mescles d’èsters 

acetats, èters, peròxids, resines epoxídiques.
3

4.1c Hidrocarburs sulfurats. 3
4.1d Hidrocarburs nitrogenats, en particular, amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrils, cianats 

i isocianats.
3

4.1e Hidrocarburs fosforats. 3
4.1f Hidrocarburs halogenats. 3
4.1g Compostos orgànics metàl·lics. 3
4.1h Matèries plàstiques (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa). 3
4.1i Cautxús sintètics. 3
4.1j Colorants i pigments. 3
4.1k Tensioactius i agents de superfície. 3

4.2 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics com:

4.2a Gasos i, en particular, l’amoníac, el clor o el clorur d’hidrogen, el fluor o fluorur d’hidrogen, els òxids de 
carboni, els compostos de sofre, els òxids del nitrogen, l’hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil.

3

4.2b 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 sulfurats.

3

4.2c Bases i, en particular, l’hidròxid d’amoni, l’hidròxid potàssic, l’hidròxid sòdic. 3
4.2d Sals com ara el clorur d’amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic (sosa), 

els perborats, el nitrat argèntic.
2

4.2e No metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el silici, el carbur de silici. 3

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

3

4.4 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes fitosanitaris o de biocides. 3
4.5 Instal·lacions químiques que utilitzin un procediment químic o biològic per a la fabricació de medicaments, 

inclosos els productes intermedis.
2

4.6 Instal·lacions químiques per a la fabricació d’explosius. 2

5. Gestió de residus

5.1 Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus perillosos, amb una capacitat de més de 10 tones 
per dia que duguin a terme una de les activitats següents o més:

5.1a Tractament biològic. 1
5.1b Tractament fisicoquímic. 1
5.1c Combinació o mescla prèvies a les operacions que esmenten els apartats 5.1 i 5.2. 3
5.1d Reenvasament previ a qualsevol de les operacions que esmenten els apartats 5.1 i 5.2. 3
5.1e Recuperació o regeneració de dissolvents. 1
5.1f Reciclatge o recuperació de matèries inorgàniques que no siguin metalls o compostos metàl·lics. 1
5.1g Regeneració d’àcids o de bases. 1
5.1h Valorització de components utilitzats per reduir la contaminació. 1
5.1i Valorització de components procedents de catalitzadors. 1
5.1j Regeneració o reutilització d’olis. 1
5.1k Embassament superficial (per exemple, abocament de residus líquids o llots en pous, estanys o llacunes, 

etc.).
3

5.2 Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus en plantes d’incineració o coincineració de residus:

5.2a Per als residus no perillosos amb una capacitat superior a tres tones per hora; 3
5.2b Per a residus perillosos amb una capacitat superior a 10 tones per dia. 1

5.3 Instal·lacions per a l’eliminació dels residus no perillosos amb una capacitat de més de 50 tones per dia, que 
incloguin una o més de les activitats següents, excloent-hi les que inclou el Reial decret llei 11/1995, de 28 
de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes:

5.3a Tractament biològic; 3
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5.3b Tractament fisicoquímic; 3
5.3c Tractament previ a la incineració o coincineració; 3
5.3d Tractament d’escòries i cendres; 3
5.3e Tractament en trituradores de residus metàl·lics, incloent-hi residus elèctrics i electrònics, i vehicles al final 

de la seva vida útil i els seus components.
3

5.4 Valorització, o una mescla de valorització i eliminació de residus no perillosos amb una capacitat superior a 
75 tones per dia que incloguin una o més de les activitats següents, excloent-hi les que inclou el Reial 
decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes (quan l’única activitat de tractament de residus que es porti a terme a la 
instal·lació sigui la digestió anaeròbica, els llindars de capacitat per a aquesta activitat són de 100 tones al 
dia):

5.4a Tractament biològic; 3
5.4b Tractament previ a la incineració o coincineració; 3
5.4c Tractament d’escòries i cendres; 3
5.4d Tractament en trituradores de residus metàl·lics, incloent-hi residus elèctrics i electrònics, i vehicles al final 

de la seva vida útil i els seus components.
3

5.5 Abocadors de tot tipus de residus que rebin més de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total de més 
de 25.000 tones a exclusió dels abocadors de residus inerts.

2

5.6 Emmagatzematge temporal dels residus perillosos no inclosos a l’apartat 5.5 en espera de l’aplicació d’algun 
dels tractaments que esmenta l’apartat 5.1, 5.2, 5.5 i 5.7, amb una capacitat total superior a 50 tones, 
excloent-hi l’emmagatzematge temporal, pendent de recollida, en el lloc on el residu es genera.

3

5.7 Emmagatzematge subterrani de residus perillosos amb una capacitat total superior a 50 tones. 3

6. Indústria derivada de la fusta

6.1 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de:

6.1a Pasta de paper a partir de fusta o d’altres matèries fibroses; 3
6.1b Paper o cartró amb una capacitat de producció de més de 20 tones diàries. 3

6.2 Instal·lacions de producció de cel·lulosa amb una capacitat de producció superior a 20 tones diàries. 3
6.3 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació d’un o més dels següents taulers derivats de la fusta: 

taulers d’encenalls de fusta orientades, taulers aglomerats o taulers de cartró comprimit, amb una capacitat 
de producció superior a 600 m3 diaris

3

7. Indústria tèxtil

7.1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, emblanquiment, mercerització) o per al tint de 
fibres o productes tèxtils quan la capacitat de tractament superi les 10 tones diàries.

3

8. Indústria del cuir

8.1 Instal·lacions per a l’adob de cuirs quan la capacitat de tractament superi les 12 tones de productes acabats 
per dia.

3

9. Indústria agroalimentàries i explotacions ramaderes

9.1 Instal·lacions per a:

9.1a Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones/dia. 3
9.1b Tractament i transformació, diferent del mer envasament, de les següents primeres matèries, tractades 

prèviament o no, destinades a la fabricació de productes alimentaris o pinsos a partir de:

9.1b (i) Primera matèria animal (que no sigui exclusivament la llet) d’una capacitat de producció de productes 
acabats superior a 75 tones/dia;

3

9.1b (ii) Primera matèria vegetal d’una capacitat de producció de productes acabats superior a 300 tones per dia o 
600 tones per dia en cas que la instal·lació funcioni durant un període no superior a 90 dies consecutius 
en un any qualsevol;

3
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9.1b (iii) Només primeres matèries animals i vegetals, tant en productes combinats com per separat, amb una 
capacitat de producció de productes acabats en tones per dia superior a:

– 75 si A és igual o superior a 10, o
– [300 – (22,5 × A)] en qualsevol altre cas.
On «A» és la porció de matèria animal (en percentatge del pes) de la capacitat de producció de productes 

acabats.
L’envàs no s’ha d’incloure en el pes final del producte.
Aquesta subsecció no és aplicable quan la primera matèria sigui només llet.

3

9.1c Tractament i transformació només de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 tones per dia 
(valor mitjà anual).

3

9.2 Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de carcasses o deixalles d’animals amb una capacitat de 
tractament superior a 10 tones/dia.

3

9.3 Instal·lacions destinades a la cria intensiva d’ocells de corral o de porcs que disposin de més de:

9.3a 40.000 places si es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent en excreció de nitrogen per a 
d’altres orientacions productives d’ocells de corral.

3

9.3b 2.000 places per a porcs d’engreix de més de 30 kg. 3
9.3c 750 places per a truges reproductores. 3

10. Consum de dissolvents orgànics

10.1 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, d’objectes o productes amb utilització de 
dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, 
impermeabilitzar-los, enganxar-los, enlacar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum 
de dissolvents orgànics de més de 150 kg de dissolvent per hora o més de 200 tones/any.

3

11. Indústria del carboni

11.1 Instal·lacions per a fabricació de carboni sinteritzat o electrografit per combustió o grafitació. 3

12. Indústria de conservació de la fusta

12.1 Conservació de la fusta i dels productes derivats de la fusta utilitzant productes químics, amb una capacitat 
de producció superior a 75 m3 diaris, diferent de tractaments per combatre l’albeca exclusivament.

3

13. Tractament d’aigües

13.1 Tractament independent d’aigües residuals, no previst a la legislació sobre aigües residuals urbanes, i 
abocades per una instal·lació que preveu aquest annex.

3

14. Captura de CO2

14.1 Captura de fluxos de CO2 procedents d’instal·lacions incloses en aquest annex amb finalitats 
d’emmagatzematge geològic d’acord amb la Llei 40/2010, de 29 de desembre, d’emmagatzematge 
geològic de diòxid de carboni.

3

Els operadors que disposin d’instal·lacions de residus miners que estiguin classificades com de categoria A d’acord 
amb el que estableix el Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i 

de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres

3»

Disposició final segona. Títols competencials.

Aquesta Ordre ministerial es dicta a l’empara del que disposen l’article 149.1.23a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència sobre legislació bàsica de protecció del 
medi ambient, i l’article 149.1.11a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
sobre les bases de l’ordenació d’assegurances.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 23 d’octubre de 2017.–La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, Isabel García Tejerina.
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