RELACIÓ D’ACTIVITATS ADMESES A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL POLIGON
INDUSTRIAL LES GINESTERES DE COLLBATÓ.
Aquesta relació és el que l’alcaldessa pretenia vendre durant la campanya electoral com
un “Parc Empresarial d’activitats netes, no contaminats i integrades en l’entorn del
Montserrat”
Notes:
1) Es citen les activitats admeses d’acord amb la resolució del Ple Municipal que va aprovar
provisionalment la modficació del PGOU de Collbató – Aprovació de la zona industrial Les
Ginesteres- Ginmesteres II2) El resum que es mostra a continuació és la transcripció dels epígrafes de les activitats
admeses, d’acord amb la Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració, segons consta en
el document de la proposta d’acord sotmesa al Ple Municipal (veure document original adjunt)
3) L’aprovació provisional estableix que s’admeten TOTES les activitats dels annexos II-2 (força
contaminants i/o perilloses) i annex 3 i gran part de les de l’annex II-1 (altament contaminants
i/o perilloses).

2. ANNEX II.1
Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i que requereixen un informe
preceptiu emès per l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Codi d'activitats
3. Producció i transformació de metalls
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 <= 2 t/h
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 4 tones/dia
(plom o cadmi) i de 20 tones/dia per a la resta de metalls
3.19 Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics.
3.21 Instal·lacions de tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques per procediment
electrolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades o de les línies completes
destinades al tractament sigui fins a 30 m3.
3.26 Fabricació d'electrodomèstics.
3.30 Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars.
3.31 Fabricació de material ferroviari mòbil.

4. Indústries minerals i de la construcció
4.5 Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió de
fins a 20 t/d i exclosa la fabricació de vidre quan la capacitat de fusió sigui fins a 1 t/d.
4.17 Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres productes
similars.

5. Indústria química
5.6 Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries.
5.10. Producció de coles i gelatines
5.11. Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars
5.12 Fabricació de:
5.12.a Sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament.
5.12.b Perfums i productes de bellesa i higiene.
5.13 Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia.
5.14 Oxidació d'olis vegetals.
5.15 Sulfitació i sulfatació d'olis.
5.16. Extracció química sense refinar d'olis vegetals.
5.17.a Fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables.
5.20 Fabricació o preparació d'altres productes químics

9. Indústria del paper.
9.5 Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró amb una capacitat de
producció superior a 20 t/d.

10. Gestió de residus
10.5 Instal·lacions per a la disposició del rebuig dels residus fins a 50 tones/dia per operacions
D8, D9, D10 i D11 i sense límit de capacitat per la resta d’operacions

10.6.a Dipòsits controlats de residus no perillosos que rebin fins a 10 t/d i que tinguin una
capacitat total fins a 25.000 t.
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 de residus no perillosos, tal com es defineixen en l'annex
II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus.
10.8 Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no perillosos, tal com es defineixen a la
Llista europea de residus, amb una capacitat superior a 20 t.

12. Altres activitats
12.9 Fabricació de gel.
12.23 Laboratoris d'anàlisi i de recerca amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).
12.25 Hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general amb un nombre de llits determinat
(>100).

3. ANNEX II.2

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental
Nota: relació íntegra dels epígrafes d’aquest annex ja que la proposta de resolució diu
que s’dameten TOTES les d’aquest annex
Codi d'activitats
1. Energia
1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica fins a 15 MW i superior a 8 MW.
1.6 Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones de vapor per hora i fins a 20 tones de
vapor per hora.
1.7 Generadors de calor de potència calorífica superior a 3.000 tèrmies per hora i fins a 15.000
tèrmies per hora.
1.12 Altres tipus de fabricació d'energia elèctrica que els indicats en els annexos precedents,
amb una potència superior a 200 kW.
2. Mineria
2.2 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 avaluació d'impacte ambiental. (fins
250.000 tones/any)

2.3 Extracció de sal marina.

3. Producció i transformació de metalls
3.3.c Aplicació de capes de protecció de metall fos, quan la capacitat de tractament sigui fins a
10 t/any de metall base. (<10 tones/any)
3.5 Fabricació de tubs i perfils.
3.7 Indústria de la transformació de metalls ferrosos.
3.10 Producció i primera transformació de metalls preciosos.
3.14 Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos amb una capacitat superior a
50 t/d.
3.15 Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua calenta).
3.16 Fabricació de generadors de vapor.
3.17 Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització.
3.22 Taller de serralleria
3.27 Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics.
3.32 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars en establiments
amb una superfície superior a 200 m2.

4. Indústries minerals i de la construcció
4.2 Fabricació de formigó i/o d'elements de formigó, guix i ciment.
4.7 Fabricació de productes ceràmics: refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars en
forns de capacitat fins a 10 t/d i per sobre d'1 t/d i no inclosos a l'annex I. (<10 tones/dia)
4.15 Indústries de la pedra.
4.16. Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres
naturals amb una capacitat de producció superior a 50 t/d.
4.19. Tractaments superficials del vidre per mètodes químics.

5. Indústria química
5.17.b Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques.

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització,
formació de xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de
tractament sigui fins a 4 t/d.
6.4 Filatura de fibres.
6.5 Fabricació de teixits.
6.6 Acabats de la pell.
6.7 Obtenció de fibres vegetals per procediments físics.

7. Indústria alimentària i del tabac
7.3 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 200 t/d i per
sobre de 10 t/d (valor mitjà anual).
7.5 Instal·lacions d'emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat fins a 10.000 t i per
sobre de 1.000 t.

8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles
8.3 Fabricació de mobles, amb una producció superior a 5 t/d.
8.4 Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o
amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons, amb una producció superior a 5 t/d.

10. Gestió de residus
10.8 Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no perillosos, tal com es defineixen a la
Llista europea de residus, amb una capacitat fins a 20 t.

11. Activitats agroindustrials i ramaderes
11.2 Instal·lacions d'aqüicultura:
11.2.a Intensiva, amb una capacitat de producció fins a 5 t/dia i superior a 1 t/dia.
11.2.b Extensiva, amb una capacitat de producció superior a 1 t/dia.
11.4 Deshidratació artificial de farratges d'una producció fins a 200 t/d.

12. Altres activitats
12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes
petroliers, gasos combustibles i altres productes perillosos) amb una capacitat superior a 50
m3.
12.11 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies amb una capacitat superior a 1.000 m3 o una
superfície superior a 2.000 m2.
12.17 Escars (reparació naval).
12.18.a Tallers de reparació mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils que
disposin d'instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies.
12.19 Manteniment i reparació de vehicles amb motor i materials de transport amb una
superfície superior a 500 m2 i tots aquells que facin operacions de pintura amb independència
de la superfície.
12.20 Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.
12.21 Indústries i magatzems amb una càrrega de foc superior a 250.000 Mjoules.
12.22 Indústria de manufactura de cautxú i similars.
12.24 Laboratoris industrials de fotografia.
12.25 Hospitals, clíniques i establiments sanitaris amb una capacitat fins a 100 llits.
12.26 Centres d'assistència primària i hospitals de dia amb una superfície superior a 750 m2.
12.27 Centres geriàtrics amb una capacitat superior a 50 places.
12.28 Centres de diagnosi per la imatge.
12.30 Cementiris.
12.35.a Activitats recreatives, excepte les de restauració, d'acord amb el catàleg dels
espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de
15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i establiments públics.
12.35.c Camps de golf.
12.36 Hoteleria i similars amb un nombre d'habitacions superior a 50.
12.37 Càmpings.
12.38 Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut amb una
capacitat d'allotjament superior a 100 places.
12.42 Fabricació de circuits integrats i circuits impresos.
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.
12.46 Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 2.500 m2.

12.47 Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles.
12.48 Centres docents amb una capacitat superior a 100 places.
12.49 Establiments comercials de superfície total superior a 2.500 m2.
12.51 Qualsevol altra activitat o instal·lació amb incidència ambiental i que no estigui inclosa en
l'annex I o en l'annex III.

4. ANNEX III
Relació d'activitats sotmeses al règim de comunicació
Codi d'activitats
1. Energia
1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica fins a 8 MW.
1.6 Generadors de vapor de capacitat fins a 4 tones de vapor per hora.
1.7 Generadors de calor de potència calorífica fins a 3.000 tèrmies per hora.
1.12 Altres tipus de fabricació d'energia elèctrica que les indicades en els annexos precedents,
amb una potència fins a 200 KW.

3. Producció i transformació de metalls
3.4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció fins a 2 t/d.
3.14 Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos amb una capacitat fins a 50 t/d.
3.18 Tractament tèrmic de metall.
3.20 Afinament de metalls.
3.23 Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars.
3.24 Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta.
3.32 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars amb una superfície
fins a 200 m2.

4. Indústries minerals i de la construcció
4.5 Instal·lacions de fabricació de vidre, exclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió
fins a 1 t/d.
4.6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals,
amb una capacitat de fosa fins a 1 t/d.
4.7 Fabricació de productes ceràmics, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars,
quan la capacitat de la instal·lació és fins a 1 t/d i no estan inclosos en l'annex I.
4.14 Instal·lacions d'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una
capacitat fins a 1.000 t.
4.16 Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres naturals
amb una capacitat de producció fins a 50 t/d.
4.18 Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o d'altres abrasius
4.20 Tractaments superficials del vidre per mètodes físics.

5. Indústria química
5.19 Emmotllament per fusió d'objectes parafínics.

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs
6.8 Amaratge del lli, del cànem i d'altres fibres tèxtils.
6.9 Filatura del capoll del cuc de seda.
6.10 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars.

7. Indústria alimentària i del tabac
7.1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals fins a 2 t/d.
7.2 Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a
partir de:
7.2.a Matèria primera animal (que no sigui la llet) d'una capacitat d'elaboració de productes
acabats fins a 5 t/d.
7.2.b Matèria primera vegetal d'una capacitat de producció de productes acabats fins a 5 t/d
(mitjana trimestral).
7.3 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 10 t/d (valor
mitjà anual).

7.5 Instal·lacions d'emmagatzematge de gra i de farina amb una capacitat fins a 1.000 tones.
7.6 Carnisseries amb obrador.
7.7 Fleques amb forns de potència superior a 7,5 kW.

8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles
8.3 Fabricació de mobles, amb una producció fins a 5 t/d.
8.4 Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o
amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons, amb una producció fins a 5 t/d.
8.5 Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums.
8.6 Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de suro.
8.7 Serradura i especejament de la fusta i del suro.
8.8 Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro.
8.9 Fusteries, ebenisteries i similars de qualsevol superfície si disposen d'instal·lacions de
pintura, envernissament o lacatge.

9. Indústria del paper
9.2 Fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció fins a 5 t/d.
9.5 Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró fins a 20 t/d.

11. Activitats agroindustrials i ramaderes
11.1 Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin de:
11.1.a Emplaçaments per a aus de corral, entenent que es tracta de gallines ponedores o del
nombre equivalent per a altres espècies d'aus fins a 2.000 i per sobre de 30.
11.1.b Places de porcs d'engreix fins a 200 i per sobre de 10.
11.1.c Places de truges fins a 50 i per sobre de 5.
11.1.d Places de vacum d'engreix fins a 50 i per sobre de 5.
11.1.e Places de vacum de llet fins a 50 i per sobre de 5.
11.1.f Places d'oví i de cabrum fins a 500 i per sobre de 10.
11.1.g Places d'equí fins a 50 i per sobre de 5.

11.1.h Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en qualsevol dels annexos
d'aquesta Llei, fins a 50 i per sobre de 5 unitats ramaderes (UR), prenent com a base de
referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).
11.1.j Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tinguin o no places per a altres
espècies animals, excepte si disposen de places d'aus de corral, la suma de les quals sigui per
sobre de 3 i fins a 33 unitats ramaderes procedimentals (URP), 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.k Places d'aus de corral i d'altres espècies animals, incloses porcí i/o boví, la suma de les
quals sigui superior a 1 i fins a 25 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir
d'equivalències de procediment entre instal·lacions previstes en la Directiva 96/61/CE, 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 que l'alimentació es fa fonamentalment en pastura però els animals estan
estabulats durant un cert període de l'any, normalment l'hivern, o bé durant la nit. La capacitat
d'aquestes explotacions a efectes de la seva classificació en cada un dels annexos es calcularà
proporcionalment als períodes en que els animals romanguin a les instal·lacions; d'una manera
genèrica equival al 33% de la capacitat de les instal·lacions de cria intensiva.
11.2 Instal·lacions d'aqüicultura:
11.2.a Intensiva, amb una capacitat de producció fins a 1 t/d.
11.2.b Extensiva, amb una capacitat de producció fins a 1 t/d.
11.3 Instal·lacions per a l'eliminació i l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una
capacitat de tractament fins a 1 t/d.
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.
11.8 Desmotatge del cotó.

12. Altres activitats
12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb
utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i
desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una
capacitat de consum fins a 150 kg/h de dissolvent i fins a 20 t/any.
12.3 Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol
suport i la cuita i l'assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes
substàncies en els tallers sigui de fins a 1.000 kg.
12.4 Instal·lacions d'assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la
instal·lació sigui fins a 1.000 tèrmies per hora.
12.5 Argentament de miralls.

12.6 Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 t/any d'aquests
dissolvents.
12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes
petroliers, gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat fins a 50 m3, a
excepció de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de
seguretat industrial aplicable.
12.13 Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents.
12.15 Envasament d'aerosols no inclosos en l'apartat 12.14 (fitosanitaris) de l'annex II.1.
12.18.b Tallers de reparació mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, llevat
dels que disposen d'instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies.
12.19.b Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport amb una
superfície inferior a 500 m2, llevat dels que fan operacions de pintura.
12.21 Indústries i magatzems amb una càrrega de foc fins a 250.000 Mjoules.
12.23 Laboratoris d'anàlisi i de recerca, amb una superfície fins a 75 m2 (excloent-ne
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).
12.26 Centres d'assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície fins a 750 m2.
12.27 Centres geriàtrics amb una capacitat fins a 50 places.
12.31 Serveis funeraris sense incineració.
12.32 Centres veterinaris.
12.33 Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals que
no estan compresos en els annexos anteriors i que ultrapassen l'equivalent de 500 kg de pes
viu.
12.34 Centres de cria i subministrament, i centres usuaris d'animals d'experimentació.
12.35.b Activitats recreatives de restauració, d'acord amb el catàleg dels espectacles, les
activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre
policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
12.36 Hoteleria i similars, amb un nombre d'habitacions fins a 50.
12.38 Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut amb una
capacitat d'allotjament fins a 100 places.
12.40 Bugaderies no industrials.
12.41 Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial.
12.43 Fabricació de fibra òptica.
12.44.b Instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en demarcació no urbana.
Instal·lacions de radiocomunicació incloses en l'epígraf 12 de l'annex II.2 quan així ho acordi
l'ajuntament en el terme municipal del qual s'emplacin, sempre que en les instal·lacions la PIRE
(potència isotròpica radiada equivalent) sigui inferior a 100 W.

12.45. Campaments juvenils.
12.46 Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100 m2 i
fins a 2.500 m2.
12.48 Centres docents amb capacitat fins a 100 places.
12.50 Establiments comercials de superfície total fins a 2.500 m2 i superior a 400 m2.

