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Annex 4. Marc legal ambiental aplicable al sector industrial a Terrassa

Aquest apartat inclou la legislació d’àmbit estatal, autonòmic i local, i aquesta ha estat classificada en 7 vectors o àmbits d’intervenció:

• Activitats

• Aigües

• Residus

• Atmosfera

• Soroll

• Sistemes de gestió ambiental

• Altres
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3.1. Activitats

TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

ESTATAL

Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual
s'aproven les mesures de control de riscos inherents
als accidents greus en els quals intervinguin
substàncies perilloses.

BOE núm. 172 de 20/7/1999 Prevenir els accidents greus en els
que intervinguin substàncies
perilloses, així com limitar les seves
conseqüències per tal de protegir a
les persones, els béns i el medi
ambient.

Aplicable a establiments en els que hi hagi
presents substàncies perilloses en quantitats
iguals o superiors a les especificades en
l'annex I. Els industrials, els establiments dels
quals els sigui d’aplicació el present Reial
Decret, estan obligats a enviar una notificació a
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma
on radiquin, que contingui, com a mínim, la
informació i les dades que figuren en l’annex II.

Els establiments industrials de nova construcció
i els que canviïn o modifiquin la seva activitat,
requereixen la presentació d’un projecte,
acompanyat de la documentació necessària,
que justifiqui el compliment d’aquest
Reglament.

Per a la posada en servei de les instal·lacions
de protecció contra incendis dels establiments
industrials, cal presentar un certificat de
l’empresa instal·ladora on es posi de manifest
la subjecció de les instal·lacions al projecte i al
compliment de les condicions tècniques i les
prescripcions reglamentàries que
corresponguin.

Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis
en els establiments industrials.

BOE núm. 181 de 30/7/2001 Establir i definir els requisits que han
de satisfer i les condicions que han
de complir els establiments i les
instal·lacions d’ús industrial per a la
seva seguretat en cas d’incendi, per
evitar que es generi, i per donar-li la
resposta adequada, cas que es
produeixi, limitar-ne la propagació i
possibilitar-ne l’extinció, a fi d’anul·lar
o reduir els danys o les pèrdues que
l’incendi pugui produir a persones o
béns. Aquest Reglament s’aplica,
amb caràcter complementari, a les
mesures de protecció contra
incendis establertes a les
disposicions vigents que regulen
activitats industrials sectorials o
específiques.

Els titulars dels establiments industrials als
quals sigui aplicable aquest Reglament han de
sol·licitar la inspecció de les seves instal·lacions
a un organisme de control facultat.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

La posada en marxa de las instal·lacions queda
supeditada a l’obtenció d’un permís escrit, que
haurà de concedir-se de forma coordinada
quan en el procediment intervinguin varies
autoritats competents.

En aquest permís es fixaran les condicions
ambientals que s’exigiran per a l’explotació de
les instal·lacions i, entre altres aspectes,
s’especificaran els valors límit d’emissió de
substàncies contaminants, que es basaran en
les millors tècniques disponibles i prenent en
consideració les característiques tècniques de
la instal·lació, la seva implantació geogràfica i
les condicions locals del medi ambient. El
control integrat de la contaminació descansa
fonamentalment en l’autorització ambiental
integrada, una nova figura d’intervenció
administrativa que substitueix i aglutina al
conjunt dispers d’autoritzacions de caràcter
ambiental exigibles fins el moment.

Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i controls
integrats de la contaminació.

BOE núm. 157 de 2/7/2002 Evitar o, quan això no sigui possible,
reduir i controlar la contaminació de
l’atmosfera, l’aigua i el sòl,
mitjançant l’establiment d’un sistema
de prevenció i control integrats de la
contaminació, amb la finalitat
d’assolir una elevada protecció del
medi ambient en el seu conjunt.

Les instal·lacions existents disposaran d’un
període d’adaptació fins el 30 de octubre de
2007.

AUTONÒMIC
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de
la Llei, d'acord amb la potencialitat d'incidència
sobre el medi ambient, la seguretat i la salut,
queden sotmeses:

a) Les de l'annex I, al règim d'autorització i
control ambiental.

b) Les de l'annex II, al règim de llicència i
control ambiental.

c) Les de l'annex III, al règim de comunicació i
control ambiental.

Deroga a Catalunya el Reglament d’activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Adapta la Directiva 96/61/CEE, relativa a la
prevenció i el control integrats de la
contaminació.
Modifica l’actual règim de concessió de la
llicència d’activitat.

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'Administració ambiental.

- Modificada per la Llei 1/1999.

DOGC núm. 2598 de
13/3/1998

Establir el sistema d'intervenció
administrativa de les activitats
susceptibles d'afectar el medi
ambient, la seguretat i la salut de les
persones, en l'àmbit territorial de
Catalunya.

Preveu avantatges per a les empreses que
tinguin implantat el sistema EMAS.

Decret 136/1999, del 18 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental, i s'adapten els seus
annexos.

- Modificat pel Decret 143/2003.

DOGC núm. 2894 de
21/5/1999

Desenvolupar el sistema
d’intervenció administrativa de les
activitats susceptibles d’afectar el
medi ambient, la seguretat i la salut
de les persones establert per la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració
ambiental.

Regula i desenvolupa el règim de permís i
control de les activitats sotmeses al que
estableix la Llei 3/1998.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

Els titulars de les activitats compreses en
l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament les han
d’exercir sota els principis següents:

a) Prevenir la contaminació, mitjançant
l’aplicació de les mesures adequades i, en
especial, de les millors tècniques disponibles.

b) Prevenir la transferència de la contaminació
d’un medi a l’altre.

c) Reduir la producció de residus mitjançant
tècniques de minimització i, quan no sigui
possible, valoritzar-los, gestionar-los
correctament i, en últim terme, disposar el
rebuig de manera adequada.

d) Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries
primeres de manera racional, eficaç i eficient.

e) Prendre les mesures necessàries per
prevenir els accidents greus, els incendis i la
insalubritat i per minimitzar els seus efectes.

f) Prendre les mesures necessàries perquè en
cessar l’exercici de l’activitat s’eviti qualsevol
risc de contaminació i perquè el lloc de
l’activitat quedi en un estat satisfactori.

Concreta les figures de planificació
d’emergències associades als accidents greus
en els que intervinguin substàncies perilloses,
d’acord amb el que preveu la Llei 4/1997, de 20
de maig, de protecció civil de Catalunya.

Determina les normes d’actuació en cas
d’accident greu.

Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula
l'aplicació a Catalunya del RD 1254/1999, de
mesures de control dels riscos inherents als
accidents greus en els que intervinguin substàncies
perilloses.

DOGC num. 3427 de
10/7/2001

Regular l’aplicació a Catalunya del
Reial Decret 1254/1999, de 16 de
juliol, pel qual s’aproven mesures de
control dels riscos inherents als
accidents greus en els quals
intervinguin substàncies perilloses
(en endavant, Reial decret).

Estableix el sistema d’inspecció i control, en
matèria de prevenció d’accidents greus, dels
establiments o instal·lacions afectats pel Reial
decret.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

LOCAL

Les activitats, d’acord amb la potencialitat
d’incidència sobre el medi ambient, la seguretat
i la salut queden sotmeses:
- Les de l’annex I de la LIIA, al règim

d’autorització i control ambiental.
- Les de l’annex II.1 de la LIIA, al règim de

llicència municipal tipus A i control ambiental.
- Les de l’annex II.2 de la LIIA, i les que no

estan incloses en cap annex de la LIIA però
tenen incidència en el medi ambient, al règim
de llicència municipal tipus B i control
ambiental.

- Les de l’annex III de la LIIA, al règim de
permís municipal i control ambiental.

- Les activitats i instal·lacions no incloses en
cap annex de la LIIA, però que poden afectar
la seguretat i la salut de les persones o béns,
al règim de permís municipal.

- Les activitats innòcues, al règim de
comunicació prèvia.

Reguladora de la intervenció integral de
l'Administració Municipal en les activitats i
instal·lacions.

BOP núm. 10 de 08/05/1999 Regular el sistema municipal
d’intervenció administrativa en les
activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme
municipal.

L’autorització i la llicència ambientals resten
subjectes a una revisió periòdica: cada vuit
anys a comptar des de la data d’atorgament o
de la darrera revisió, llevat que l’autorització o
llicència ambientals disposin altra periodicitat.
En els supòsits que estableix l’ordenança,
aquesta revisió pot ser anticipada.

El permís ambiental municipal no se sotmet a
cap revisió periòdica, però l’Ajuntament podrà
de procedir a la revisió quan es doni algun dels
supòsits previstos per l’ordenança.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

Totes les activitats classificades regulades en
aquesta ordenança resten sotmeses a un
control inicial en el moment de la seva posada
en funcionament i a les actuacions de control
periòdic de caràcter ambiental previstes:
- Activitats incloses a l’annex II.1: cada quatre

anys.
- Activitats incloses a l’annex II.2: cada quatre

anys.
- Activitats que requereixen permís ambiental

municipal: cada vuit anys.
- Les activitats innòcues no es troben

subjectes a controls periòdics.

Queden exemptes del règim de control periòdic
les activitats que estiguin acollides al sistema
d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea
(EMAS).



Sostenibilitat territorial a Terrassa

69

3.2. Aigua

TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

ESTATAL

Llei 29/1985, de 2 de agost, d'aigües. BOE núm. 189 de 08/08/1985 Regular el domini públic hidràulic,
l’ús de l’aigua i l’exercici de les
competències atribuïdes a l’Estat en
les matèries relacionades amb dit
domini en el marc de les
competències delimitades en l’art.
149 de la Constitució.

Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova
el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que
desenvolupa els títols Preliminar I, IV, V, VI i VII de
la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües.

BOE núm. 103 de 30/04/1986 Desenvolupar els títols Preliminar, I,
IV, V, VI i VII de la Llei d’Aigües, en
el marc definit en l’art. 1.1 de dita
Llei.

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües.

BOE núm. 176 de 24/7/2001 Regular el domini públic hidràulic, de
l’ús de l’aigua i de l’exercici de les
competències atribuïdes a l’Estat en
les matèries relacionades amb dit
domini en el marc de les
competències delimitades en l’art.
149 de la Constitució.

Els abocaments autoritzats es gravaran amb un
cànon d’abocament.

Tot ús privatiu de les aigües (amb les
excepcions esmentades a la Llei) requereix una
concessió administrativa.

AUTONÒMIC

Pagament del cànon de l’aigua. Cal instal·lar
comptadors homologats.

Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el
Reglament dels tributs gestionats per l'Agència
Catalana de l'Aigua.

DOGC núm. 3097 de
13/03/2000

El desenvolupament normatiu del
règim economicofinancer de
l’Agència Catalana de l’Aigua, previst
en el títol V de la Llei 6/1999, de 12
de juliol, d’ordenació, gestió i
tributació de l’aigua integrat pel
cànon de l’aigua i pels cànons
d’ocupació i regulació.

El cànon de l’aigua és un impost de finalitat
ecològica que s’aplica a tot el territori de
Catalunya i que resta afectat en els termes
previstos a l’article 38 de la LOGTA.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

El fet imposable del cànon de l’aigua és l’ús
real o potencial de l’aigua en els termes
previstos en la LOGTA i la contaminació que el
seu abocament pot produir, sense excloure
aquells usos de tipus indirecte, provinents
d’aigües pluvials o escorrenties, associats o no
a un procés productiu.

Cal presentar davant l’Agència Catalana de
l’Aigua una declaració relativa al volum i a la
qualitat de l’abocament d’aigües residuals.

Aquesta declaració pot ser abreviada o bàsica,
depenent de les característiques de
l’abocament, i té un període de validesa de 4
anys, en el cas de que sigui abreviada, i un
any, en el cas de ser bàsica.

Els accidents o avaries que comportin una
modificació substància de les característiques
declarades de l’abocament han de posar-se en
coneixement de l’Agència en un termini màxim
de 24 hores des de que s’hagi produït.

ORDRE MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual
s'aproven els models de declaració d'abocament.

DOGC num. 4120 de
27/4/2004

S'aproven els models de declaració
d'abocament que cal presentar
conjuntament amb les sol·licituds
d'atorgament, renovació o
modificació de les autoritzacions
d'abocament en l'àmbit de les
conques internes de Catalunya que
consten en els annexos 1 i 2
d'aquesta Ordre.

Caldrà presentar la declaració d'abocament
simplificada de conformitat amb el model que
consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre en el cas
d'abocaments de naturalesa urbana o
assimilable procedents de nuclis aïllats de
població de fins a 250 habitants o equivalent i
sense possibilitat que formin part d'una
aglomeració urbana, de conformitat amb la
legislació vigent. En la resta de supòsits, caldrà
presentar la declaració d'abocament ordinària
de conformitat amb el model que consta a
l'annex 1 d'aquesta Ordre.

LOCAL
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

El servei municipal de proveïment i sanejament
d'aigües és de caràcter públic, per la qual cosa
tindran dret a utilitzar-lo mitjançant el
corresponent contracte pel servei d'abastament
d'aigua potable i el permís d'abocament pel
servei de sanejament totes aquelles persones
físiques o jurídiques que ho demanin.

El proveïment d'aigua a un edifici requereix una
instal·lació formada per l'escomesa, la
instal·lació interior general, el comptador i la
instal·lació interior particular.

Els comptadors seran sempre de model
homologat oficialment, i hauran d'estar
precintats per l'organisme de l'Administració
competent.

Ordenança sobre Servei Públic de Proveïment i
Sanejament d'Aigües.

BOP núm. 110 de 08/05/1999 Regular dins el territori del municipi
de Terrassa els serveis públics de
proveïment i sanejament d'aigües, i
determinar les relacions entre els
gestors del servei de proveïment i/o
sanejament i els usuaris, establint
els drets i les obligacions de
cadascuna de les parts, i tots aquells
aspectes tècnics, mediambientals,
sanitaris i contractuals propis del
servei públic.

És obligatori que totes les construccions
indicades connectin al clavegueram municipal,
excepte en aquells casos en què es tingui
autorització expressa de l'Ajuntament.
Les condicions per a la connexió del
clavegueró d'un local, habitatge, comerç,
magatzems, indústria o altres instal·lacions al
clavegueram en servei són les següents :
- Que l'afluent satisfaci les limitacions

fisicoquímiques fixades per la legislació
vigent.

- Que es compleixin les condicions tècniques
fixades per a l'obtenció del permís
d'abocament en el cas d'aigües residuals
industrials.

- Que es compleixin les condicions tècniques
de connexió al col·lector general, fixades per
les ordenances municipals específiques o
urbanístiques.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

Totes les instal·lacions industrials dins del
terme de Terrassa estan obligades a sol·licitar i
obtenir el permís municipal d'abocaments per
obtenir la llicència de connexió i l'autorització
d'obertura, ampliació o modificació de la
instal·lació.

Queda terminantment prohibit l'ús d'aigua per
dilució en els abocaments, llevat dels casos
d'abocament en situació d'emergència o perill.

Queda prohibit descarregar directament o
indirectament a la xarxa de clavegueram o a les
instal·lacions del sistema de sanejament, els
abocaments les característiques o la
concentració instantània dels quals siguin
superiors a les expressades a l’ordenança.

L’usuari té l’obligació de realitzar un Pla
d’Adequació Gradual dels seus abocaments
quan els afluents no compleixen les condicions
i limitacions establertes.
Els establiments industrials potencialment
contaminats hauran d’instal·lar, a efectes de
determinació de la càrrega contaminant, els
següents dispositius:
- Arqueta de registre.
- Sistema d’aforament de cabals.
- Pretractament.

En les indústries, serveis o instal·lacions en què
per la seva naturalesa sigui més probable que
es produeixin descàrregues accidentals,
s’hauran de construir les instal·lacions
protectores i recintes de seguretat adequats per
evitar-les o prevenir-les.
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3.3. Residus

TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

EUROPEU

Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del
Consell de 27 de gener de 2003 sobre residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
- Pendent de transposició.
- Modificada posteriorment.

DOCE L-78 de 16/3/2004 Prevenir la generació de residus
d’aparells elèctrics i electrònics
(RAEE) i, a més, la reutilització, el
reciclat i altres formats de
valorització dels esmentats  residus,
amb la finalitat de reduir la seva
eliminació.

Millorar el comportament medi
ambiental de tots els agents que
intervenen en el cicle de vida dels
aparells elèctrics i electrònics.

Aquesta ordenança afectarà el disseny
d’aparells elèctrics i electrònics, la recollida
selectiva d’aquests residus per part dels
posseïdors finals, i el tractament i valorització
dels mateixos, implicant directament els
fabricants d’aquests aparells.

ESTATAL
Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la
gestió d’olis usats.
- Modificada per l’Ordre de 13 de juny de 1990 i el

Reial Decret 952/1997, de 20 de juny..

BOE núm. 57 de 8/3/1989 Regular les situacions específiques
exigides per les activitats de
producció i gestió dels olis usats.

Tota persona física o jurídica que posseeixi oli
usat està obligada a destinar el mateix a una
gestió correcta, evitant traslladar la
contaminació als diferents medis receptors.
El productor haurà de:
a) Emmagatzemar els olis usats que provinguin
de les seves instal·lacions en condicions
satisfactòries.
b) Disposar d’instal·lacions que permetin la
conservació dels olis usats fins la seva recollida
i gestió.
c) Lliurar els olis usats a persona autoritzada
per a la recollida.

Ordre de 14 d’abril de 1989 , per la que es regula la
gestió dels Policlorbifenils i Policlortertenils (PCB i
PCT).

BOE núm. 102 de 29/4/1989 Regular la gestió dels PCB i PCT,
amb la finalitat de prevenir els
efectes perjudicials que poguessin
ocasionar a la salut o al medi

Queda prohibida l’evacuació abandonament i
dipòsit incontrolat dels PCB, així com dels
objectes i aparells que els continguin.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

ambient.

Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

BOE núm. 182 de 30/07/1988 Desenvolupar la Llei 20/1986, de
14 de maig, Bàsica de Residus
Tòxics i Perillosos per a que les
activitats productores d’aquests
residus i la gestió dels mateixos es
realitzin garantint la protecció de la
salut humana, la defensa del medi
ambient i la preservació dels
recursos naturals

La instal·lació, ampliació o reforma  d’indústries
o activitats generadores o importadores de
residus tòxics i perillosos o manipulats de
productes dels que poguessin derivar-se
residus de l’indicat caràcter, requerirà
l’autorització de l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.

Llei 11/1997, de 24 de abril, d’envasos i residus
d’envasos.

BOE núm. 99 de 25/04/1997 Prevenir i reduir l’impacte sobre el
medi ambient dels envasos i la
gestió dels residus d’envasos al llarg
de tot el seu cicle de vida.

Els envasadors i els comerciants de productes
envasats o, quan no sigui possible identificar
als anteriors, els responsables de la primera
posada en el mercat dels productes envasats,
estaran obligats a:
- Cobrar als seus clients, fins el consumidor

final, una quantitat individualitzada per cada
envàs que sigui objecte de transacció.
Aquesta quantitat no tindrà la consideració de
preu ni estarà subjecta, per tant, a tributació
alguna.

- Acceptar la devolució o retorn dels residus
d’envasos i envasos usats llur tipus, format o
marca comercialitzin, tornant la mateixa
quantitat que hagi correspost cobrar.

Podran eximir-se d’aquestes obligacions quan
participin en un sistema integrat de gestió de
residus d’envasos i envasos usats derivats dels
productes per ells comercialitzats.

Real Decret 952/1997, de 20 de juny de 1997, pel
qual es modifica el Reglament per a l’execució de la
Llei 20/1986, bàsica de residus.

BOE núm. 160 de 05/07/1997 Es publica la llista de residus perillosos,
aprovada mitjançant Decisió 94/904/CE.
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Cada quatre anys, els productors de residus
tòxics i perillosos hauran d’elaborar i remetre a
la Comunitat Autònoma corresponent un estudi
de minimització dels esmentats residus,
comprometent-se a reduir-ne la seva
generació.

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. BOE núm. 96 de 22/4/1998 Prevenir la producció de residus,
establir el règim jurídic de la seva
producció i gestió i fomentar, per
aquest ordre, la seva reducció,
reutilització, reciclatge i altres
formes de valorització, així com
regular els sòls contaminats, amb
la finalitat de protegir el medi
ambient i la salut de les persones.

Són obligacions dels productors de residus
perillosos:
a) Separar adequadament i no mesclar els
residus perillosos, evitant particularment
aquelles mescles que suposin un augment de
la seva perillositat o dificultin la seva gestió.
b) Envasar i etiquetar els recipients que
continguin residus perillosos en la forma que
reglamentàriament es determini.
c) Portar un registre dels residus perillosos
produïts o importats i destí dels mateixos.
d) Subministrar a les empreses autoritzades
per a portar a terme la gestió de residus la
informació necessària per al seu adequat
tractament i eliminació.
e) Presentar un informe anual a la
Administració pública competent, en el que
s’hauran d’especificar, com a mínim, quantitat
de residus perillosos produïts o importats,
naturalesa dels mateixos i destí final.
f) Informar immediatament a l’Administració
pública competent en cas de desaparició,
pèrdua o escapament de residus perillosos.

AUTONÒMIC
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Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre
prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis
usats.

DOGC núm. 1055 de
14/10/1988

Garantir el reciclatge dels olis
usats i assegurar que els seus
productors o posseïdors
assumeixen la responsabilitat que
els correspon en el tractament, així
com per establir la forma de gestió
i el control administratiu d’aquests
residus.

Els productors o posseïdors d’olis usats seran
responsables del seu lliurament en una planta
de tractament, reciclatge o eliminació, i
assumiran el cost del transport que es derivi
d’aquesta actuació.

El seguiment administratiu de les operacions
que implica la gestió d’olis usats es realitzarà
per mitjà de les fitxes d’acceptació i dels fulls
de seguiment.

El productor i el posseïdor de residus que no
estiguin adscrits a un servei públic de
recepció obligatòria poden gestionar
directament els residus que generin o
posseeixin o bé lliurar-los a un gestor
autoritzat.

Els residus es classifiquen en especials,
inerts i no especials.

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

- Modificada per Llei 15/2003, de 13 de juny.

DOGC núm. 1776 de
28/7/1993

Regular la gestió dels residus en
l’àmbit territorial de Catalunya, en
el marc de les competències de la
Generalitat en matèria d’ordenació
del territori, de protecció del medi
ambient i de preservació de la
natura.

Són obligacions dels productors i dels
posseïdors de residus:
a) Garantir que els residus que generin o
posseeixin siguin gestionats d'acord amb les
prescripcions d'aquesta Llei.
b) Fer-se càrrec dels costos de les
operacions de gestió dels residus que
generin o posseeixin.
c) Les altres imposades per aquesta Llei i per
les disposicions específiques o
complementàries que regulin determinades
categories de residus.
d) Aplicar tecnologies que permetin la
reducció de la producció de residus.
e) Aplicar les tècniques més adequades per a
eliminar les substàncies perilloses
contingudes en els residus.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el DOGC núm. 2166 de L’objecte d’aquest Catàleg de Els residus es classifiquen en especials,
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Catàleg de residus de Catalunya.

- Modificat per Decret 92/1999, de 6 d'abril.

9/2/1996 residus de Catalunya és la
classificació de residus, segons les
categories establertes en l’article
29 de la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus, així
com la seva codificació i la
determinació de la correcta gestió
que ha de tenir cadascun dels
residus.

inerts i no especials, tal i com es defineix en
el Catàleg de Residus de Catalunya. Aquest
Catàleg descriu la gestió més adequada dels
residus. En aquest sentit, tot residu
potencialment reciclable o valoritzable haurà
de ser destinat a aquestes finalitats, evitant la
seva eliminació en tots els casos possibles.

El productor o el posseïdor de residus
industrials han de portar el seu propi registre
de residus en què consti l'origen dels residus,
el codi segons el Catàleg de residus de
Catalunya i la descripció i la gestió que es
realitza amb cadascun d'ells.

Els productors de residus industrials han de
presentar a la Junta de Residus, dins del
primer trimestre de cada any, la declaració
anual de residus industrials corresponent a
l'any anterior

El productor o posseïdor de residus
industrials ha de designar un responsable
dels residus.

Les activitats de transport de residus
industrials dins de Catalunya i de residus
especials han de ser autoritzades per la Junta
de Residus.

El productor o posseïdor dels residus és
responsable de la tramitació de la fitxa
d'acceptació. Aquesta fitxa ha de ser
renovada cada 5 anys.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de
gestió de residus

DOGC núm. 2865 de
12/4/1999

Regular el control de les activitats
de producció i gestió de residus i
vincular el grau de rigor en el seu 
control al risc ambiental que poden
suposar segons els tipus de
residus i cada tipus d'activitat. 

El productor o posseïdor dels residus ha
d'omplir el full de seguiment.
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Les activitats industrials hauran d’aplicar les
tecnologies adequades per aconseguir la
minimització dels residus i el foment del
tractament i la reutilització en origen.

Així mateix, hauran de separar les diferents
fraccions de residus i hauran de disposar de
lloc per emmagatzemar-les en les condicions
sanitàries, de seguretat i de protecció del medi
ambient adients.

Igualment hauran de preveure la valorització
dels residus per a la seva comercialització,
reutilització o reciclatge, per tal d’obtenir
primeres matèries o energia o bé per
aconseguir qualsevol altra utilització.

Els productors de residus industrials han
d’aplicar les tècniques necessàries per eliminar
les substàncies perilloses contingudes en els
residus.

La gestió dels residus en l’origen s’ha d’incloure
en l’autorització o la llicència ambiental
necessària per a l’exercici de l’activitat que
genera els residus. En el control que es fa en el
moment de posar en funcionament l’activitat
s’ha de verificar el compliment de les
condicions establertes en l’autorització o la
llicència ambiental referides a la gestió dels
residus.

Ordenança reguladora de la neteja pública i de la
gestió dels residus de Terrassa

BOP núm. 007 annex 1 de
08/01/2004

Establir el règim jurídic en relació als
següents serveis públics sobre
neteja pública i gestió de residus, en
el terme municipal de Terrassa:

1. La neteja viària i dels espais d’ús
públic, en relació a l’ús general dels
ciutadans, a la utilització amb motiu
d’actes públics i com a conseqüència
de les obres que es desenvolupin i
puguin tenir incidència en aquests
espais.

2. La gestió dels residus municipals.
Els residus municipals comercials i el
servei de la deixalleria.

3. La gestió controlada de terres,
enderrocs, i runes i residus de la
construcció generats en els obres
d’enderrocament, construcció i
excavació.

4. Els residus industrials.

De les fraccions de residus no valoritzables
s’haurà de realitzar la disposició del rebuig en
plantes externes.
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Els titulars d’establiments industrials estan
obligats a facilitar a l’Administració informació
sobre l’origen, naturalesa, composició,
característiques, quantitat, forma d’evacuació,
sistemes de pretractament i tractament
definitiu, i destí final dels seus residus.

La gestió dels residus industrials és
responsabilitat dels seus productors i
posseïdors, d’acord amb el que estableix la
normativa vigent en matèria de residus.

Els residus industrials assimilables als residus
municipals podran ser gestionats mitjançant el
servei municipal de gestió dels residus
municipals. Si aquest és el cas, l’establiment
industrial haurà de complir tots els preceptes
assenyalats per als productors de residus
comercials.

Els residus industrials gestionats directament
pels productors i posseïdors hauran de ser
lliurats i transportats sempre mitjançant
elements contenidors o de transport
perfectament tancats, de forma que no es
puguin produir abocaments ni dispersions de
materials o de pols a l’exterior de l’establiment.
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EUROPEU

La Directiva va entrar en vigor el dia 29 de
març de 1999. El període màxim per
transposar-la és fins a l’1 d’abril del 2001 i
conseqüentment seria d’aplicació.
- Instal·lacions noves: des de l’1 d’abril del

2001.
- Instal·lacions existents Des del 31 d’octubre

del 2007 en caràcter general i des del 31
d’octubre del 2005 si adopten un sistema de
reducció.

Directiva 1999/13/CE d'11 de març de 1999 sobre la
limitació de les emissions de compostos orgànics
volàtils (COV's) degudes a la utilització de dissolvents
orgànics en determinades activitats i instal.lacions.

DOCE núm. L 085 de
29/3/1999

Els objectius globals de la Directiva
se situen dintre dels Programes
d’Acció Comunitària sobre Prevenció
i Reducció de la Contaminació
Atmosfèrica i concretament en el
marc de la contribució dels COV’s en
la formació de l’ozó troposfèric i lla
futura aprovació de les directives
filles que regulen la qualitat de l’aire
respecte aquests contaminants

L’objectiu específic que es vol assolir
és la reducció de les emissions dels
compostos orgànics volàtils (COV’s)
generades per l’ús de dissolvents
orgànics.

La Directiva és d’aplicació als sectors següents
sempre i quan l’activitat tingui uns llindars de
consum de dissolvent (t/any) superiors als
especificats a l’annex II-A. Els responsables de
les instal·lacions tenen dues vies per complir
els límits exigits:
- complir els valors límit d’emissió per focus  i

els valors d’emissió fugaç establerts a l’annex
IIA.

- o bé complir els valors d’emissió totals que
es fixen per al global de la instal·lació
independent del que s’emeti per focus (annex
IIA).
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La Directiva estableix que les substàncies o
preparats que a causa del  seu contingut en
COV’s són classificades com a cancerígens,
mutàgens o tòxics per a la reproducció
(Directiva 67/548/CEE) i tenen  assignades
frases de risc han de ser substituïdes en la
mesura que sigui possible per d’altres i en un
període de temps el més breu possible, tenint
en compte que els límits d’emissió per a
aquests compostos són més restrictius.

Tota instal·lació ha de presentar un cop a l’any
a l’autoritat competent, o bé per petició
expressa de l’Administració, les dades
necessàries que permetin comprovar el
compliment de la present Directiva.

Tota instal·lació ha d’elaborar un Sistema de
gestió de dissolvents que ha de servir per
verificar el compliment del límits d’emissió (de
fugaces i/o totals) o sistema de reducció, així
com identificar opcions futures de reducció i
possibilitar la informació al públic sobre el
consum i emissió de dissolvents.

Reglament (CE) nº 2037/2000 del Parlament Europeu
i del Consell de 29 de juny de 2000, sobre les
substàncies que esgoten la capa d’Ozó,

DOCE núm. L 244 de
29/9/2000

Limitar i controlar la producció,
comercialització i utilització de
substàncies que esgoten la capa
d’ozó a la Comunitat, així com
l’exportació de les esmentades
substàncies a tercers països, per a
protegir la salut humana i el medi
ambient.

Preveu una limitació progressiva de l’ús,
comercialització, producció i importació dels
HCFC, i estableix com data límit d’eliminació:
- el 31 de desembre de 2009 pel que respecta

a la comercialització, ús i importació de
HCFC. Gran part dels usos (i de les
importacions) dels HCFC queden prohibits
des de l’entrada en vigor del Reglament,
excepte algunes excepcions;

- el 1 de gener de 2015 estaran prohibits tots
els HCFC, incloses les substàncies
recuperades;

- el 31 de desembre de 2025 per a la
producció dels HCFC.



Sostenibilitat territorial a Terrassa

82

TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

ESTATAL
Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció del
medi ambient atmosfèric.

BOE núm. 309 de 26/12/1972 Prevenir, vigilar i corregir les
situacions de contaminació
atmosfèrica, qualsevol que siguin les
causes que les produeixin.

Els titulars de focus emissors de contaminants
a l’atmosfera, qualsevol que fos la seva
naturalesa, i especialment de les instal·lacions
industrials, generadores de calor i vehicles de
motor, estan obligats a respectar els nivells
d’emissió que el Govern estableix prèviament
amb caràcter general.

Decret 833/1974, de 6 de febrer, pel que es
desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de
protecció de l’ambient atmosfèric.

BOE núm. 96 de 22/4/1975 Desenvolupar la Llei 38/1972 de
protecció de l’ambient atmosfèric.

Es qualifiquen com activitats potencialment
contaminadores de l’atmosfera les incloses en
el Catàleg que apareix en l’Annex III del
present Decret.

Els titulars d’activitats potencialment
contaminadores estan obligats a respectar els
nivells d’emissió de contaminants a l’atmosfera
que s’indiquen en l’Annex IV del present
Decret.

Segons les emissions a l’atmosfera, les
activitats es classifiquen dins el Catàleg
d’activitats potencialment contaminadores de
l’atmosfera en els grups A, B i C.

El control, inspecció i vigilància del
funcionament d’aquestes activitats variarà en
funció del grup en el que es trobi classificada
una activitat, i serà realitzat per una entitat
d’inspecció i control (EIA o ECA).

Ordre de 18 d’Octubre de 1976, sobre prevenció i
correcció de la Contaminació Atmosfèrica d’Origen
Industrial.

BOE núm. 290, de
03/12/1976

Regular la instal·lació i funcionament
de les activitats industrials incloses
en el Catàleg d’activitats
potencialment contaminadores de
l’atmosfera que es conté en l’Annex
II del Decret 833/1975, de 6 de
febrer, en quant es refereix a la seva
incidència en el medi ambient
atmosfèric. Determinar els sistemes i
medis de control, vigilància i
inspecció de les esmentades
activitats, a l’objecte de prevenir,
vigilar i corregir l’emissió de
contaminants a la atmosfera des de
fonts fixes d’origen industrial.

Les activitats potencialmente contamindores de
l’atmosfera requeriran autorització de posada
en marxa.
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Totes les instal·lacions qualificades com
potencialment contaminadores de l’atmosfera
seran inspeccionades per les Entitats
Col·laboradores del Ministeri d’Indústria per a la
Protecció del Medi Ambient Industrial, al
menys, un cop cada dos anys si són del grup A,
un cop cada tres anys si són del grup B, i un
cop cada cinc anys si són del grup C.

Totes les instal·lacions industrials
corresponents a activitats classificades com
potencialment contaminadores de l’atmosfera
hauran de portar un llibre-registre adaptat al
model de l’Annex IV de la present Ordre, foliat i
segellat per la Delegació Provincial del Ministeri
d’Indústria, en el que es faran constar, de forma
clara i concreta, els resultats de les medicions i
anàlisis de contaminants, i que hauran de
conservar-se com a mínim durant 5 anys.

Real Decret 117/2003 de 31 de gener, sobre limitació
de les emissions de compostos orgànics volàtils
degudes a l’ús de dissolvents en determinades
activitats

BOE núm. 33/2003 de
7/2/2003

Evitar o, quan això no sigui possible,
reduir els efectes directes o
indirectes de les emissions de
compostos orgànics volàtils sobre el
medi ambient i la salut de les
persones.

Queden incloses en el seu àmbit d’aplicació les
instal·lacions en les que es desenvolupen
algunes de les activitats incloses en l’annex I,
sempre que es realitzin superant els llindars de
consum de dissolvent establerts en l’annex II.
Aquestes instal·lacions hauran de:
a) Complir els valors límit d’emissió en els
gasos residuals i els valors d’emissió difusa
establerts en l’annex II, o els valors límit
d’emissió total, així com les demés disposicions
establertes en l’esmentat annex II; o
b) Establir un sistema de reducció  d’emissions,
d’acord amb l’assenyalat en  l’annex III.
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Quan en una instal·lació s’utilitzin substàncies o
preparats que, degut al seu contingut en
compostos orgànics volàtils classificats com
carcinògens, mutàgens o tòxics per a la
reproducció, tinguin assignats determinades
frases de risc, s’hauran de complir, en tot cas i
amb independència de que s’estableixi un
sistema de reducció d’emissions, els valors
límits d’emissió que s’estableix.

El titular de les instal·lacions haurà de facilitar
les dades necessàries a l’òrgan competent per
a que aquest pugui comprovar el compliment
de les obligacions en ell establertes. Aquesta
informació es subministrarà, al menys, una
vegada a l’any, i sempre que sigui sol·licitada
per l’òrgan competent.

El titular la instal·lació inclosa haurà de mostrar
a l’òrgan competent el compliment dels valors i
requisits següents que, en cada cas, li resultin
d’aplicació:
a) Els valors límit d’emissió en gasos residuals,
valors d’emissió difusa i valors límit totals
d’emissió.
b) Els requisits del sistema de reducció
d’emissions previst en l’annex III.
El control del compliment dels valors i requisits
indicats podrà realitzar-se a través de plans de
gestió de dissolvents
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Els titulars de les instal·lacions existents hauran
d’adaptar-se a l’establert en aquest Real Decret
i complir les obligacions i requisits que en ell
s’estableixen abans del dia 31 de octubre de
2007.
Les instal·lacions existents que apliquin el
sistema de reducció previst en l’annex III
d’aquest Real Decret hauran de notificar-lo a
l’òrgan competent abans del 31 d’octubre de
l’any 2005.

AUTONÒMIC

Les emissions de contaminants a l’atmosfera,
qualsevol que sigui la naturalesa d’aquests, no
poden ultrapassar els nivells màxims d’emissió
establerts prèviament en la normativa vigent.

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric
Modificada per llei 6/1996.

DOGC núm. 385 de
30/11/1983

Establir i regular els instruments i el
procediment que es consideren
necessaris per a una actuació
efectiva de les Administracions
públiques de Catalunya en el camp
de la prevenció, la vigilància i la
correcció de la contaminació
atmosfèrica.

Els titulars d’activitats potencialment
contaminats de l’atmosfera són obligats a:
a) No exercir cap activitat si no disposen de la
llicència municipal corresponent.
b) Adoptar les mesures correctores necessàries
per a garantir que les emissions contaminants a
l’atmosfera respecten els nivells màxims
d’emissió establerts amb caràcter general o
especial.

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de
desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre,
de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

DOGC núm. 919 de
25/11/1987

Establir el règim especial aplicable a
les activitats industrials
potencialment contaminadores de
l’atmosfera.

Atenent als tipus d'activitats, i als contaminants
emesos, les activitats industrials potencialment
contaminants de l'atmosfera es classifiquen en:
- Activitats del Grup A.
- Activitats del Grup B.
- Activitats del Grup C.
La instal·lació, l'ampliació i la modificació de les
activitats industrials potencialment
contaminants de l'atmosfera resten subjectes a
l'obtenció prèvia de la llicència municipal.
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Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits
d'emissió per a instal·lacions industrials de combustió
de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions
de cogeneració.

DOGC num. 2816 de
29/1/1999

Regular els nivells d’emissió a
l’atmosfera de les instal·lacions
industrials de combustió de potència
tèrmica nominal inferior a 50 MWt i
les instal·lacions de cogeneració, a fi
d’avançar en la protecció del medi
ambient.

Els focus emissors han de complir els límits
d’emissió fixats en l’apartat de l’annex 1
corresponent d’acord amb el tipus d’instal·lació.

Cal realitzar el procediment de vigilància
ambiental d’acord a les característiques dels
focus.
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ESTATAL

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. BOE núm. 276 de 18/11/2003 Prevenir, vigilar i reduir la
contaminació acústica, per a evitar i
reduir els danys que d’aquesta
puguin derivar-se per a la salut
humana, els bens o el medi ambient.

La llei descriu principalment les actuacions que
ha desenvolupar l’administració en matèria
d’avaluació de la contaminació acústica, així
com en matèria de prevenció i correcció
d’aquest tipus de contaminació.

AUTONÒMIC

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica.

DOGC Núm. 3675, del
11/07/2002

Regular les mesures necessàries per
a prevenir i corregir la contaminació
acústica, que afecta els ciutadans i
ciutadanes i el medi ambient,
provocada pels sorolls i les
vibracions, i alhora establir un règim
d’intervenció administrativa que sigui
aplicable a tot el territori de
Catalunya.

Les activitats incloses en els annexos I, II i III
de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental, i en llurs
modificacions han d’incloure en el projecte
tècnic que ha d’acompanyar la sol·licitud
d’autorització ambiental o de llicència
ambiental, o en la documentació que ha
d’acompanyar la comunicació a l’ajuntament o,
si escau, la llicència d’obertura d’establiments,
un estudi d’impacte acústic que ha de tenir el
contingut mínim establert per l’annex 10.

LOCAL

S’estableix una zonificació, representativa de
les diferents situacions que es poden trobar al
municipi: ús preferent d’habitatges, mixta,
industrial en illa tancada i polígon industrial.

Ordenança Municipal per a la Regulació dels Sorolls i
les vibracions.

Vetllar per la qualitat sonora del medi
urbà, regular els nivells sonors i les
vibracions imputables a l'exercici de
la indústria i les activitats, en
general, així com els originats a la
via pública, i garantir la necessària
qualitat d'aïllament acústic de les
edificacions.

L’ordenança defineix els nivells sonors
d’immissió màxims admissibles, d’acord a la
zona, horari i espai dins l’habitatge.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS LEGALS

També es concreten els novells de vibracions
màxims admissibles en el local receptor, segon
la zona i horari.

S’exigirà aïllament acústic mínim a es activitats
ubicades en promiscuïtat amb l’habitatge i que
treballin totalment o parcial dins l’horari nocturn.

S’exigirà un projecte acústic en totes les
instal·lacions situades a sota o al costat dels
habitatges i que treballin en horari nocturn.
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3.6. Sistemes de gestió ambiental

TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS

INTERNACIONAL

Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemes de gestió
ambiental .

15/11/2004 Estableix els requisits necessaris per
a que una empresa pugui
implementar, mantenir o millorar un
sistema de gestió ambiental,
demostrant així el seu compromís
amb la protecció de l’entorn en el
que actua.

Els principals requisits que implica la
certificació del sistema de gestió ambiental
definit per la norma són:
1. Estar en disposició d’una Política ambiental
2. Planificació:
• Identificació i avaluació dels aspectes

ambientals derivats de l’activitat
• Garantir el compliment dels requisits

legals
• Establiment i manteniment d’objectius i

fites ambientals.
• Establiment i manteniment d’un programa

per assolir els objectius ambientals
establerts.

3. Implantació i funcionament:
• Definició de l’estructura i responsabilitats

associades al sistema de gestió
ambiental.

• Establiment d’un programa de formació
ambiental.

• Establiment i manteniment de plans
d’emergència.

4. Comprovació i acció correctora:
Establiment dels mecanismes de seguiment i
control de les operacions i activitats que
puguin tenir un impacte significatiu en el
medi ambient.

5. Revisió per la direcció
Revisió periòdica del sistema de gestió per la
direcció d l’empresa.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS

EUROPEU

Reglament (CE) núm 761/2001 Del Parlament
Europeu, de 19 de març de 2001 pel qual es permet
que les organitzacions s'adhereixin amb caràcter
voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria
ambientals (EMAS)

DOCE L 114/1 de 24/4/2001 Permet a les organitzacions avaluar i
millorar el seu comportament
ambiental i difondre la informació
oportuna al públic i a d'altres parts
interessades.
L'EMAS promou la millora contínua
del comportament ambiental de les
organitzacions mitjançant:

- La implantació d'un sistema de
gestió ambiental.

- L'avaluació sistemàtica, periòdica i
objectiva d'aquest sistema.

- Informació al públic i a les parts
interessades.

- Formació i implicació activa dels
treballadors.

Els principals requisits que implica la
certificació del sistema de gestió ambiental
definit per la norma són:
1. Identificació i avaluació dels aspectes

ambientals.
2. Estar en disposició d’una Política ambiental
3. Disseny del Sistema de gestió ambiental
• Identificació i avaluació d'aspectes
• Identificació dels requeriments legals
• Establiment d'objectius i fites i del

programa de gestió ambiental
4. Implantació i funcionament
• Estructura i responsabilitats
• Formació i sensibilització
• Comunicació
• Documentació del SGMA
• Control operacional
• Plans d'emergència i capacitat de

resposta
5. Revisió per la direcció
• Redefinició d'objectius
• Modificació de política i documentació

6. Comprovació i acció correctora
• Seguiment i mesura
• No-conformitats
• Auditoria del SGMA

7. Declaració ambiental
Document que constitueix un instrument de
comunicació i diàleg amb el públic i altres
parts interessades sobre el comportament
ambiental de l'organització.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS

Recomanació de la Comissió Europea: de 10 de juliol
de 2003 sobre les orientacions per a l'aplicació del
Reglament (CE) núm. 761/2001 del Parlament
europeu i del Consell pel qual es permet que les
organitzacions s'adhereixin amb caràcter voluntari un
sistema comunitari de gestió i auditories ambientals
(EMAS) pel que fa a la selecció i ús d'indicadors de
comportament ambiental.

DOCE L 184/19 de 23/7/2003 A l’efecte d’elaborar declaracions
mediambientals de l’EMAS, les
organitzacions podran utilitzar els
indicadors del comportament medi
ambiental que figuren en el l’annex I.
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3.6. Altres

TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS

ESTATAL

Els titulars i les empreses instal·ladores de
torres de refrigeració i condensadors
evaporatius estan obligats a notificar a
l’administració sanitària competent, en el
termini d’un mes des de la seva posada en
funcionament, el nombre i característiques
tècniques d’aquestes.

Els titulars de les instal·lacions hauran de
disposar d’un registre de manteniment.

Real Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual
s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi.

BOE núm. 171 de 18/07/2003 La prevenció i control de la
legionel·losi mitjançant l’adopció de
mesures higiènico-sanitàries en
aquelles instal·lacions en les que la
legionel·la és capaç de proliferar i
disseminar-se.

Per a les instal·lacions afectades, s’elaboraran i
aplicaran programes de manteniment higiènico-
sanitaris adequats a les seves característiques.
Així mateix, es netejaran periòdicament les
instal·lacions.

AUTONÒMIC

Les instal·lacions i els aparells
d’enllumenament s’han d’ instal·lar de manera
que es previngui la contaminació lumínica i
s’afavoreixi l’estalvi, l’ús adequat i
l’aprofitament de l’energia, i han de comptar
amb els components necessaris per a aquest fi.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

DOGC núm. 3407 de
12/6/2001

Regular les instal·lacions i els
aparells d’enllumenament exterior i
interior, pel que fa a la contaminació
lumínica que poden produir.

S’han d’adoptar els programes de manteniment
necessaris per a la conservació permanent de
les característiques de les instal·lacions i els
aparells d’enllumenament.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS

D’acord amb criteris d’estalvi energètic, s’ha de
prioritzar en els enllumenats exteriors la
utilització preferent de làmpades de vapor de
sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió
(VSBP). Aquestes làmpades han de substituir
les làmpades de vapor de mercuri en els
processos de renovació de l’enllumenat públic,
que han de tendir a la reducció de la potència
instal·lada.

Les característiques dels enllumenats exteriors,
ajustades a les disposicions d’aquesta Llei i de
la normativa que la desenvolupi, s’han de fer
constar en els projectes tècnics annexos a la
sol·licitud d’autorització ambiental, a la
sol·licitud de llicència ambiental o, si s’escau, a
la comunicació de l’activitat, d’acord amb el que
estableix la Llei 3/1998.

En el termini d'un mes des de l'inici de
funcionament, les persones titulars de torres de
refrigeració i de condensadors evaporatius han
de notificar a l'ajuntament del municipi on
estiguin ubicades el nombre i les
característiques d'aquestes torres o
condensadors, així com les modificacions que
afecten el sistema, mitjançant el model de fitxa
tècnica que figura a l'annex 1.

Llei 152/2002, de 28 de maig, pel qual s'estableixen
les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i
el control de la legionel·losi.

DOGC núm. 3652 de
07/06/2002

La prevenció i el control de la
legionel·losi mitjançant l'adopció de
mesures higienicosanitàries en
aquelles instal·lacions que puguin
tenir un risc associat a l'aparició de
casos de legionel·losi.

Les instal·lacions d'alt risc estan subjectes a
normes d'autocontrol basades en el sistema
d'anàlisi de perills i punts de control crític.
Aquestes mesures inclouen les actuacions de
manteniment, neteja i desinfecció establertes.
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TÍTOL DATA I BUTLLETÍ DE
PUBLICACIÓ

OBJECTIU REQUISITS

Les persones responsables de les instal·lacions
de baix risc recollida han d'aplicar programes
d'autocontrol basats en el sistema d'anàlisi de
perills i punts de control crític que incloguin com
a mínim actuacions de manteniment, neteja i, si
escau, desinfecció preventiva i/o en continu.

Els elements com difusors, aixetes o altres on
es pugui produir estancament d'aigua i siguin
susceptibles de produir aerosols s'hauran de
netejar i desinfectar periòdicament.

Els titulars de les instal·lacions han de disposar
d'un registre de les operacions de
manteniment, neteja i desinfecció

LOCAL

Aquesta ordenança serà d’aplicació a les noves
edificacions o construccions, la rehabilitació,
reforma integral o canvi d’ús de la totalitat de
l’edifici o construccions existents, o quan sigui
previsible un volum de demanda diària d’aigua
calenta sanitària l’escalfament del qual
comporti una despesa superior a 160 MJ útils
en càlculs de mitjana anual

En l’àmbit industrial, serà preceptiva quan
calgui instal·lació de dutxes per al personal, així
com altres usos (menjadors, cuines, bugaderies
col·lectives) o algun consum d’aigua calenta
que superi el mínim establert.

Ordenança municipal per a l'aprofitament d'energia
solar .

BOP núm. 69 de 21/03/2002 Regular la incorporació de sistemes
d’aprofitament actiu d’energia solar
tèrmica per a la producció d’aigua
calenta sanitària i l’escalfament de
l’aigua de piscines cobertes als
edificis i construccions situats al
terme municipal de Terrassa.

A la sol·licitud de la llicència d’obres o de la
llicència ambiental caldrà acompanyar un
projecte d’instal·lació realitzat per tècnic
competent i visat pel col·legi professional
corresponent.
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Mesures a incorporar en el projecte
1. Incorporació de sistemes de captació i

utilització d’energia solar activa per a la
producció d’aigua calenta sanitària.

2. La distribució d’aigua calenta sanitària
s’haurà de realitzar amb canonades que
disposin d’un aïllament mínim de 20 mm
amb un aïllant de conductivitat tèrmica no
superior als 0.04 W/mºC.

3. Instal·lació d’airejadors a totes les dutxes,
aixetes i qualsevol punt de consum d’aigua
sanitària de l’edifici.

4. S’eliminarà l’existència de ponts tèrmics a
l’edifici.

5. Realització de pre-instal·lacions de tubs
d’aigua calenta per alimentar equips
domèstics bi-tèrmics.


