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ióa Federació de Municipis de Catalunya, en aquests moments 

difícils per a tots -també per a les administracions i els seus 
funcionaris-, conscient que la formació adquireix una relle-
vància especial, vol fer un esforç i, un any més, en el marc 
del seu programa de formació, posa a disposició dels tècnics 

d’administració local el Seminari tècnic local amb l’objectiu de contri-
buir a la seva formació continuada.

En el darrer Seminari, l’increment en el nombre de sessions va tenir 
una bona acollida. Consolidarem aquestes vuit sessions. Ens perme-
ten ampliar la temàtica objecte del programa i donar resposta als 
objectius formatius del màxim nombre possible d’assistents. D’altra 
banda, el Comitè de programa és conscient que, difícilment, tots els 
temes que s’aborden en el Seminari poden interessar prou a tots els 
assistents en relació amb la tasca que fan a la seva Administració 
local, atesa l’especialització dels tècnics a molts municipis. A més 
de l’ampliació del nombre de jornades, enguany el Seminari també 
s’iniciarà al mes de març.

Atès el seu caràcter generalista i com és tradicional, en aquesta set-
zena edició la confecció del programa s’ha realitzat tenint en comp-
te els canvis normatius que s’han produït darrerament o que està 
previst que es produeixin al llarg d’aquest any. També contemplat 
diferents matèries tècniques d’actualitat i d’interès per als tècnics 
d’administració local, d’acord amb la informació recollida a través de 
les enquestes que es van rebre al final del curs passat. Això ha condi-
cionat el contingut i el calendari de les sessions.

El Seminari s’inicia amb un sessió dedicada, per una banda, als canvis 
que es produiran amb motiu de la modificació de la Llei reguladora 
de les bases del règim local, que incidirà, a curt termini, en el món 
local. Per una altra banda, un tema que de forma recurrent ha anat 
sortint en diferents conferències és el de la necessària adequació 
i requeriments per a la regulació normativa dels usos i activitats 
industrials i econòmiques; serà objecte d’una taula rodona on esta-
ran presents els diferents punts de vista. La segona sessió es dedica 
al medi ambient i les activitats on, juntament amb la gestió munici-
pal dels camps electromagnètics i la millora de la qualitat de l’aire, 
s’analitzarà en una taula rodona la situació actual de la gestió de les 
llicències ambientals.
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ióUn any més, es dedica una sessió a la gestió urbanística en què les 

valoracions urbanístiques tenen un paper important. Al juny, s’ha 
programat una jornada entorn del sincrotró, que donarà peu per ana-
litzar la problemàtica de la implantació d’una nova infraestructura 
tecnològica en el món local i ens permetrà visitar la instal•lació. 

Després de la pausa estival, l’aigua torna a ser l’objecte d’una sessió 
on s’abordarà el nou marc de la gestió de l’aigua en l’àmbit metro-
polità de Barcelona, la qualitat de l’aigua i els usos en zones inunda-
bles. A l’octubre, la sessió es dedicarà a la gestió de diferents serveis 
urbans en què tindran el protagonisme les xarxes de fred i calor, els 
paviments urbans i la gestió de les platges. Aquest tema interessa a 
un nombre de municipis potser reduït però que inclou una part molt 
important de la població de Catalunya.

Les dues darreres sessions es dediquen al planejament urbanístic. La 
primera es dedicarà a tres aspectes que actualment tenen un interès 
especial en els instruments de planejament: l’anàlisi de riscos, la via-
bilitat econòmica i els estudis ambientals. A la segona sessió, es plan-
tegen tres temes d’interès: la memòria social, els centres intermodals 
i la problemàtica de la divisió poligonal dels sectors.

Per últim, atenent a les peticions rebudes per part de molts dels par-
ticipants de cercar un espai més cèntric que permeti un millor des-
plaçament, i atesa la conjuntura econòmica que ens obliga a maxi-
mitzar els pocs recursos de que disposarem per desenvolupar el Pla 
de Formació per al 2014, hem introduït una novetat pel que fa al lloc 
de celebració.  Com en el cas d’altres seminaris que organitza l’FMC, 
a partir d’ara el Seminari Tècnic Local es durà a terme a l’auditori de 
l’Institut d’Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra.

A la vista del programa que us proposem i de la qualitat dels ponents, 
tots ells especialistes en els temes que ens plantegen, creiem que el 
Seminari serà d’interès per als tècnics locals que, a més, tenen a la 
seva disposició els diferents cursos especialitzats, de caràcter mono-
gràfic, que organitza la Federació de Municipis de Catalunya al llarg 
de l’any.

Ramon Arandes i Renú
Director del Seminari 
Enginyer de camins, canals i ports
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Medi ambient i activitats

La gestió municipal dels camps electromagnètics. 
Sergi Paricio Ferreró,  cap de serveis de prevenció de la contaminació acústica i lumínica de 
la Generalitat de Catalunya.

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, Horitzó 2015.
 Isabel Hernández Cardona, subdirectora general de Prevenció i Control de la 
Contaminació Atmosfèrica del Departament de Medi ambient de la Generalitat de 
Catalunya. 

Taula rodona: Experiències i situació actual de les llicències ambientals. 
Esther Morancho Farré, enginyera industrial, responsable tècnica d’activitats de l’Oficina 
d’Activitats i Urbanisme de la Diputació de Barcelona. 
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1. Introducció 

Els sistemes de radiocomunicació utilitzen ones electromagnètiques de radiofreqüència per 
transmetre veu, imatge i dades entre punts de l’espai. La telefonia mòbil és un sistema de 
radiocomunicació, com també ho són la ràdio, la televisió, o molts dels enginys inal·làmbrics 
que utilitzem en el nostre dia a dia. 

Els avanços en  radiocomunicació han suposat una revolució tecnològica que ha comportat i 
està comportant importants transformacions socials, econòmiques i ambientals.         

La gran acceptació d’aquestes tecnologies per part de la població, unida a la constant 
evolució tècnica, ha motivat un ràpid creixement de la implantació d’instal·lacions de 
radiocomunicació en el territori en pocs anys. L’augment de la demanda de serveis 
electrònics de mobilitat fa preveure que aquest creixement continuï.    

L’aparició de les primeres antenes de radiocomunicació en entorn urbà va generar inquietud 
en una part de la ciutadania. Per una banda per l’impacte visual que generaven algunes 
d’aquestes instal·lacions, i per l’altra, per la incertesa existent sobre els seus possibles 
efectes sobre la salut. La UE recull aquesta inquietud ciutadana en enquestes realitzades els 
anys 2007 i 2010. 

El 1999 la UE adopta les recomanacions de la Comissió Internacional de Protecció contra les 
Radiacions No Ionitzants (ICNIRP), que avaluen els efectes calorífics en el cos humà. La 
majoria dels Estats de la UE han recollit aquestes recomanacions com a normativa bàsica. El 
Reial Decret 1066/2001 estatal és un exemple d’aquesta transposició. 

Pel que fa a possibles efectes a llarg termini de l’exposició a camps electromagnètics de 
radiofreqüència, l’any 2011 la IARC (Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer, 
que forma part de la OMS) va classificar els camps electromagnètics de radiofreqüència dins 
del grup 2B (possiblement cancerígens per als humans). Això bàsicament significa que 
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l’evidència de risc observada és limitada, malgrat que no es descarta, per la qual cosa cal 
continuar impulsant programes de recerca en la matèria.  

La normativa catalana, que va ser pionera a Europa en regular l’any 2001 amb caràcter més 
restrictiu que l’ICNIRP els límits d’emissió de les antenes de telefonia mòbil, ha estat 
parcialment anul·lada pel Tribunal Suprem el març de 2011, per considerar-se l’àmbit de les 
telecomunicacions i les seves emissions competència estatal. 

A causa de la ràpida expansió de les tecnologies de comunicació, les administracions es 
troben en una difícil dicotomia: per una banda han de millorar l'àrea de cobertura digital per 
satisfer les expectatives dels seus ciutadans, i per l’altra han tractar de minimitzar el neguit i 
vèncer la resistència que genera en una part de la població la implantació d’instal·lacions 
base de telefonia mòbil, i en el futur proper, l’aparició de múltiples tecnologies de 
telecomandament en el territori. 

L’objecte d’aquesta presentació és descriure quin és el marc actual d’actuació en matèria de 
gestió ambiental dels camps electromagnètics de radiofreqüència des del punt de vista 
d’aplicació de la normativa en vigor, fer una breu comparativa d’alguns exemples de gestió 
de països del nostre entorn i explicar la política de la Governança Radioelèctrica endegada 
per la Generalitat de Catalunya. 

Finalment, la presentació apunta algunes de les línies d’actuació que es podrien encetar a 
nivell municipal dins el marc competencial actual, el qual trasllada a l’Estat la regulació dels 
nivells d’emissió de camp electromagnètic de radiofreqüència, però obre la porta a 
l’administració local en els àmbits d’inspecció i control així com d’ordenació urbanística i 
paisatgística de les instal·lacions. 

2. Els camps electromagnètics 

El moviment de càrregues elèctriques en un conductor de metall (com una antena emissora 
de ràdio o TV), origina ones de camps elèctric i magnètic (anomenades ones 
electromagnètiques OEM), que es propaguen a través de l'espai buit a la velocitat de la llum 
(c = 300.000 km/s).  

Aquestes ones radiades porten associada una energia electromagnètica que pot ser captada 
per una antena receptora  (antena de TV, ràdio, antena de telefonia mòbil, etc.).  

 
Figura 1.  L'antena emissora produeix ones de camps elèctric i magnètic que es propaguen a la 

velocitat de la llum per l'espai lliure fins la unitat receptora 

Quan en una regió de l'espai existeix una energia electromagnètica, es diu que en aquella 
regió de l'espai hi ha un camp electromagnètic i aquest camp es descriu en termes 
d’intensitat de camp elèctric (E), i/o inducció magnètica o densitat de flux magnètic (B). 
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Per mesurar la intensitat de camp elèctric s’empra la unitat "volt/metre” (V/m), mentre  que 
per mesurar la densitat de flux magnètic s’utilitza la unitat "tesla" (T) i, a vegades, el “gauss” 
(G). 1 tesla equival a 10.000 gauss. 

Les ones es caracteritzen per la seva longitud d’ona i freqüència. Depenent de la freqüència 
de l'ona electromagnètica, les emissions o radiacions electromagnètiques són ionitzants o 
no ionitzants. Quant major és la freqüència de l'ona, més energia transporta. 

Les radiacions ionitzants transporten prou energia com per poder arrencar electrons dels 
àtoms de la matèria sobre la qual incideixen. Per tant, poden arribar a provocar danys. 
Entres les radiacions ionitzants es troben, per exemple, els raigs X i els raigs gamma. 

Les radiacions no ionitzants no transporten prou energia i, per tant, no poden arrencar 
electrons dels àtoms de la matèria sobre la qual incideixen. 

Figura 2. Bioefectes dels camps electromagnètics 

La telefonia mòbil utilitza per al seu funcionament camps electromagnètics de 
radiofreqüència, que són emissions (o radiacions) no ionitzants. 

Entre les radiacions no ionitzants es troben les de molt baixa freqüència (com les generades 
al voltant de les línies d'alta tensió), les emissions de radiofreqüència (que són les utilitzades 
pels diferents sistemes de radiocomunicació: ràdio, televisió, telefonia mòbil, WiFi, o els forns 
de microones) i la llum visible. 

La tipologia d’ones no ionitzants originades de manera artificial són les d’un rang de 
freqüències que van des de 1 Hz a 300 GHz. Aquest espectre abasta dues àrees principals, 
la freqüència extremadament molt baixa (1-100 kHz) i la radiofreqüència (100 kHz - 300 
GHz). 

  

50 Hz: línies AT/MAT xarxa de transport de l'energia elèctrica i els dispositius elèctrics 
20 kHz: pantalles de vídeo, plaques de cocció per inducció  
10 kHz a 107 MHz: AM i FM de radiodifusió  
400 kHz a 900 MHz: telèfon analògic, LTE/4G 
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900 MHz i 1800 MHz: telefonia mòbil [GSM 900 i 1800 (norma europea), LTE/4G]  
1.900 MHz a 2.200 MHz: (estàndard UMTS telèfon-internet)  
2.450 MHz: forn de microones , WIFI 
2.500 MHz: WIMAX 
2.600 MHz: (estàndard LTE /4G)  

                          

Figura 3. Camps electromagnètics (0-300 GHz) 

 

3. Marc normatiu 

3.1. Sobre el règim d’intervenció ambiental 

La Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de 
determinats serveis, de l’Estat, declara, en la seva disposició addicional tercera, la no 
exigibilitat de la llicència prèvia d’instal·lació, de funcionament o d’activitat en determinades 
instal·lacions radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques disponibles per al públic. 

Aquestes instal·lacions també estan regulades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. Pel que fa a aquesta Llei actualment s’està 
tramitant la modificació del seus annexes, amb l’objectiu que els criteris que determinin el 
règim d’intervenció administrativa d’aquestes instal·lacions siguin exclusivament de caire 
ambiental. 

3.1.1.- Mentre els annexes de la Llei 20/2009 no es modifiquin, cal considerar la classificació      
del règim d’intervenció d’aquestes infraestructures que regula la Llei estatal 12/2012 en       
combinació amb la classificació que regula actualment la Llei 20/2009. 

Del resultat d’aquesta combinació aplica el següent règim d’intervenció: 

I. En el cas d’instal·lacions radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de  

             comunicacions electròniques disponibles per al públic. 

             S’han de sotmetre al règim de llicència ambiental els casos següents: 
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 Les emplaçades en demarcació urbana o en espais que el planejament 
urbanístic municipal qualifica com de protecció especial, i que ocupin una 
superfície superior a 300 m2 (es considera tota la superfície inclosa dins de la 
tanca de l'estació o instal·lació); 

 Les emplaçades en demarcació urbana que tinguin impacte en l’ús privatiu i 
ocupació d’espais de domini públic o en el patrimoni historicoartístic;  

 Les de nova construcció, emplaçades en espais del PEIN, de qualsevol 
superfície; 

La resta d’instal·lacions s’han de sotmetre al règim de comunicació. 

II. En el cas de tractar-se d’instal·lacions radioelèctriques que no siguin utilitzades 
per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al 
públic, continua en vigor la classificació de la Llei 20/2009. 

III. Qualsevol instal·lació de radiocomunicació, amb independència de la 
classificació dels punts I i II) anteriors, que emeti amb una potència isotròpica 
radiada equivalent (PIRE) inferior a 100 watts, es pot tramitar mitjançant el règim de 
comunicació, sempre que l’ajuntament del municipi d’implantació així ho acordi. 

 

3.1.2.- L’administració manté la potestat de comprovació, inspecció, sanció i en general de 
control en qualsevol dels ordres, estatal, autonòmic o local. Aquesta competència es pot exercir 
amb personal propi o bé amb l’assistència de les Entitats Ambientals de Control. 

3.2. Sobre els nivells de camps electromagnètics 

A continuació es llista la normativa existent a la UE, a l’Estat espanyol i a Catalunya sobre 
emissions de camp electromagnètic per ordre cronològic de publicació. La recomanació de la 
UE de 1999 és adoptada  per l’Estat en forma de Reial Decret l’any 2001 i per la Generalitat, 
amb caràcter més restrictiu, un mesos abans que l’Estat, també en forma de Decret. 

Tant la normativa de l’Estat com la de Catalunya pretenen regular en un moment creixent de 
les telecomunicacions l’impacte d’aquestes infraestructures sobre les persones i el paisatge. A 
Catalunya el Decret 148/2001 redueix en un factor aproximat d’1,5 els valors de l’ICNIRP, 
mentre que el RD 1066/2001 els adopta integrament. 

L’any 2011 el Tribunal Suprem, atenent un recurs interposat per una operadora al·legant 
competències de l’Estat sobre la unitat i homogeneïtat de les telecomunicacions en tot el 
territori espanyol, anul·la els articles del Decret 148/2001 que imposaven uns nivells d’exposició 
més restrictius que els de l’ICNIRP. A partir d’aquest moment, pel que fa als límits d’emissió de 
CEM, el marc d’actuació en la prevenció i control és el regulat pel Reial Decret 1066/2001, 
quedant d’altra banda en vigor altres aspectes normatius recollits al decret 148/2001, com són 
l’ordenació urbanística, ambiental i paisatgística, i el règim d’intervenció aplicable a les 
instal·lacions d’acord amb la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 1999. Unió Europea. 1999/519/CE . Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 

A falta de competències conferides pels tractats, cap norma europea obligava els Estats 
membres a prendre mesures en matèria d'ones de baixa i molt baixa freqüència 
(principalment les produïdes per les antenes de telèfons mòbils i les tecnologies sense fil). 
Per aquesta raó, les normes comunitàries sobre l'exposició dels ciutadans s'exposen en una 
Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999, relativa a l'exposició del públic en general 
a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz). 

Aquestes normes segueixen exactament les recomanacions de la Comissió Internacional de 
Protecció contra les Radiacions No Ionitzants (Commission Internationale de Protection contre 
els Rayonnements non Ionisants, ICNIRP), organització no governamental reconeguda 
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oficialment per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que avalua els resultats científics 
del món sencer. 

Aquesta Recomanació estableix els següents límits: 

Ràdio AM (530 – 1.605 KHz): 87 V/m 
Ràdio FM (88 – 108 MHz): 28 V/m 
TDT (470 – 862 MHz): 29 V/m 
GSM (900 MHz): 41,25 V/m 
DCS (1.800 MHz): 58,33 V/m 
UMTS (2.100 MHz): 61 V/m 
WiFi (2.400 MHz i 5.000 MHz): 61 V/m 
Forns de microones (2450 MHz): 61 V/m 
WiMAX (2.500 MHz): 61 V/m 

Aquests límits tenen com objectiu  prevenir la fatiga calorífica en el cos sencer en 
freqüències de (100 kHz a 300 GHz) i l’inducció magnètica i augment de densitat de corrent 
en el cos humà per freqüències de (0Hz-10 MHz). Altres  possibles efectes sobre la salut a 
mig i llarg termini no són considerats. 

 2001. Catalunya. Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. Modificat 
per Decret 281/2003, de 4 de novembre. Derogat parcialment pel Tribunal Suprem al 22 de 
març de 2011 (límits d’emissió). 

Mitjançant aquest decret es regulaven les instal·lacions de sistemes de transmissió de veu i 
dades amb antenes radiants susceptibles de generar CEM en un interval de freqüència de 
(10 MHz a 300 GHz). Concretament: telefonia mòbil, bucles d’accés local via ràdio, xarxes 
de serveis mòbils i terrestres. 

En concret pel que fa a nivells s’establien, per a la telefoni mòbil,  límits més restrictius que 
els recomanats per la UE: 

GSM (900 MHz): 27 V/m 
DCS (1800 MHz): 38 V/m 
UMTS (2100 MHz): 41 V/m 

A més, s’establia una figura de protecció formada per un paral·lelepípede imaginari de 10m x 
6m x 4m, que s’originava en el centre de l’antena radiant i on no estava permès l’ús continuat 
per a persones. Per a centres docents aquests paral·lelepípede imaginari es multiplicava per 
5. 

El 22 de març de 2011 es deroga parcialment el Decret 148/2001. Els  límits d’emissió i 
distàncies de protecció mes restrictives, a partir d’aquesta data deixen d’estar en vigor, i les 
instal·lacions hauran de complir els límits d’emissió del RD 1066/2001 (explicat més 
endavant).  

La part del Decret que encara resta en vigor regula l’ordenació d’infraestructures de 
radiocomunicació. Per una banda la Generalitat té competències d’ordenació en demarcació 
no urbana mentre que els Ajuntaments les ostenten en demarcació urbana. 

Pel que fa a la demarcació no urbana l’objectiu del Decret i l’actuació de la Generalitat és el 
de concentrar i compartir instal·lacions, tot el contrari que a la demarcació urbana, en la que 
s’ha de potenciar la dispersió d’instal·lacions per tal de no concentrar en un punt determinat 
nivells elevats de CEM. 

Els treballs sobre ordenació ambiental d’infraestructures de radiocomunicació en demarcació 
no urbana, engegats per la Generalitat al 2004,  s’han redactat des d’una perspectiva 
comarcal i es construeixen sobre la figura de l’acord voluntari entre operadores de telefonia 
mòbil i Generalitat. Els acords signats es poden consultar a la pàgina web: 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0
e1a0/?vgnextoid=e101e938e4347210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e101
e938e4347210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Altres aspectes remarcables que regula el Decret són la potestat dels ajuntaments de 
reclamar una fiança per tal de garantir l’assumpció per part dels operadors dels riscos 
corresponents, o el fet que els ens locals poden demanar suport tècnic al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per a la realització de controls inicials o 
periòdics de les instal·lacions.   

 2001. Espanya. Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el 
Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, 
restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant 
d'emissions radioelèctriques. 

La norma estatal transcriu els límits de la recomanació de la Recomanació del Consell, de 12 
de juliol de 1999, i és actualment la norma d’aplicació a Catalunya. 

 

Figura 4. Els nivells d’exposició a camps electromagnètics a Catalunya són actualment els de l’Estat 

 

Així, amb aquest marc jurídic, actualment a Catalunya les emissions electromagnètiques 
generades pels sistemes de radiocomunicació han de complir la normativa RD 1066/2001, 
que estableix els nivells màxims d’exposició a camps electromagnètics al que pot estar 
exposat el públic en general. 

Els nivells màxims indicats en el RD 1066/2001 són els mateixos que els indicats a la 
Recomanació del Consell de la Unió Europea de l'any 1999 (1999/519/CE) que, a la vegada, 
són els mateixos que els indicats per l'ICNIRP l'any 1998. 

Aquests nivells màxims d’exposició estan directament relacionats amb la freqüència 
d’emissió dels sistemes de radiocomunicació. Així tenim: 
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Gama de freqüències Servei 1Nivell màxim 
permès (V/m) 

530 – 1605 kHz Ràdio AM 87 
88 – 108 MHz Ràdio FM 28 
470 – 862 MHz TDT 29 
900 – 2600 MHz Telefonia mòbil 41 
2400MHz i 5000MHz WiFi 61 
2450MHz Forns de microones 61 
2500MHz WiMAX 61 

 

3.3. Sobre el control ambiental de CEM 

Amb el pas de la majoria d’aquestes instal·lacions a règim de comunicació desapareixen els 
controls inicials i periòdics, de manera que l’ajuntament manté la potestat d’inspecció i 
control d’ofici, però ja no disposa d’un precepte normatiu que obligui als titulars 
d’infraestructures de radiocomunicació a la realització de controls ambientals. 

D’acord amb les disposicions del Reial Decret 1066/2001, abans de la implantació d’una 
nova instal·lació o de l’ampliació d’una existent, l’operadora ha de redactar un projecte que, 
considerant els nivells de fons existents en l’emplaçament de la instal·lació, modeli 
matemàticament la contribució de la nova infraestructura projectada sobre aquests nivells de 
fons, que mai podran superar globalment els límits fixats en el RD. El titular de la 
infraestructura ha de presentar aquest projecte davant la prefectura provincial del Ministeri 
d’Indústria Energia i Turisme de la demarcació on s’emplaça la instal·lació.  

Posteriorment, existeixen uns controls anuals que els titulars estan obligats a fer in situ, 
mesurant els nivells de fons i considerant la instal·lació en funcionament. Els protocols de 
mesura estan regulats per l’ordre CTE/23/2002. Els controls anuals s’han de presentar de la 
mateixa manera que el projecte inicial a les prefectures del Ministeri d’Indústria Energia i 
Turisme. Aquests controls poden  ser realitzats per Entitats Ambientals de Control 
acreditades o, desprès de l’aprovació de la Llei 12/2012, en el cas de les instal·lacions que 
passen al règim de comunicació, per la mateixa operadora. 

Els resultats tant de les simulacions prèvies com dels controls anuals es poden consultar a la 
web del ministeri: http://geoportal.mityc.es/VCTEL/vcne.do 

Pel que fa a metodologies de mesurament hi ha diferents textos normatius i instruccions 
tècniques que descriuen el procediment a seguir. En el cas que els mesuraments els realitzi 
una Entitat Acreditada per la Generalitat aquests es faran d’acord amb la IT-207. 

A continuació, es descriuen tot un seguit de disposicions i procediments reglamentats sobre 
protocols de mesura: 

 2002. Estatal. Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones 
para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones. 

Aquesta Ordre desenvolupa quin és el protocol per tal de presentar els estudis i 
certificacions sobre mesures d’instal·lacions de radiocomunicació al Ministeri d’Indústria, 
d’acord amb els preceptes del RD/1066. 

 2007. Internacional. ECC RECOMMENDATION (02) 04 (revised Bratislava 2003, Helsinki 
2007).  

                                            

1 Els nivells d’exposició a camps electromagnètics es poden indicar en diferents unitats. Les unitats més habituals 
són la densitat de potència (W/cm2 o mW/m2) i el camp elèctric (V/m). 
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És un protocol de mesura de CEM recomanat per l’Electronic Communications Committee 
(ECC). Standard  internacional. 

 2011. Generalitat. IT- IT-207. Protocols de mostreig i/o determinació dels nivells d’intensitat 
de camp produïda per una instal·lació de radiocomunicació, en actuacions d’acord amb la 
llei 20/2009 

 2013. AENOR. UNE-EN 50383 2011/AC. Protocol de medició entre 110MHz-40GHz. 

4. Altres consideracions 

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va adoptar la Resolució 1815, de 27 de 
maig de 2011, on recomana als Estats membres, entre altres coses:  

 Reconsiderar la base actual dels estàndards de qualitat a exposició de CEM i aplicar 
el principi ALARA (as low as reasonabily achievable), ampliant els estudis no només 
a l’efecte tèrmic sobre el cos humà sinó també al biològic). 

 En relació a l’ús de telèfons mòbils, inal·làmbrics, WiFi, WLAN i WIMAX: establir 
llindars preventius per a exposicions a llarg termini en àrees d’interior, en 
concordança amb el principi de precaució, que no superin 0,6 V/m i reduir aquest 
objectiu de qualitat a 0,2 V/m a mig termini.  

 En relació a la planificació de les línies elèctriques i les estacions base de transmissió 
de radiofreqüència: reduir els valors límit en concordança amb el principi ALARA i 
instal·lar sistemes per a la seva monitorització continua. 

 Establir les noves ubicacions d’antenes no només seguint els interessos de les 
operadores, sinó en col·laboració amb els governs locals, regional i els ciutadans.  

Recentment la Comissió Europea (CE) ha obert una consulta pública sobre els “potencials 
efectes per a la salut” de l’exposició a camps electromagnètics. L’enquesta es desenvoluparà 
fins a mitjans del pròxim abril i tractarà de concretar, amb la informació recollida, una “opinió 
preliminar” sobre l’assumpte. Aquest anàlisis servirà per actualitzar posicions prèvies del 
comitè científic emeses el 2009. 

Com s’ha vist anteriorment, el coneixement que es té actualment sobre els potencials efectes 
sobre la salut dels camps electromagnètics recomana continuar amb programes de recerca 
sobre aquesta temàtica. 

En aquesta línia, a tall d’exemple es pot destacar el projecte GERoNiMO (Investigació 
Generalitzada sobre CEM mitjançant mètodes innovadors). El projecte es va iniciar aquest 
gener i té prevista una durada de 5 anys. Hi participen 19 institucions de recerca i 13 països, 
està coordinat pel Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), i té com a 
objectius: 

 Comprendre millor els mecanismes dels possibles efectes de salut dels CEM; 
 Caracteritzar millor els nivells actuals i futurs de l'exposició als CEM a Europa; 
 Promoure l'estat del coneixement sobre els camps electromagnètics i la salut; 
 Millorar l'avaluació del risc per a la salut dels CEM, i 
 Reforçar el desenvolupament de polítiques i proposar mitjans no tecnològics per 

reduir l'exposició als CEM. 

La incertesa que existeix en els possibles efectes del CEM sobre la salut, fa que diversos 
col·lectius i ciutadans no acceptin els nivells límit legislats actualment com un llindar que doni 
garanties. 

Si bé la majoria de països de la Unió Europea tenen com a límits legislats els mateixos que 
l’Estat Espanyol, hi ha exemples on paral·lelament a aquests límits, s’apliquen polítiques 
adreçades a reduir, “en la mesura que sigui raonablement assumible”, els nivells de CEM.  
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Per una altra banda cal considerar que els propers anys hi haurà un important augment del 
nombre d’instal·lacions de radiocomunicació. Serveixi com a exemple la ciutat de Barcelona. 
Segons l’Ajuntament a la ciutat hi ha a l’actualitat unes 800 instal·lacions, i en un horitzó de 
3-4 anys es preveu que el nombre de nous emplaçaments necessaris on ubicar instal·lacions 
estigui al voltant de 450-500 més, bé per resoldre problemes de cobertura actuals, bé per 
desplegament de noves solucions tecnològiques. 

D’acord amb l’exposat, encara que es compleixin sobradament els límits legislats 
actualment, és recomanable endegar polítiques de governança radioelèctrica dirigides a 
minimitzar els nivells de CEM, fent compatible aquest objectiu amb el necessari i desitjat 
desplegament d’aquestes tecnologies. 

5. Experiències en altres països de la UE 

5.1 Anàlisis de la Reglamentació sobre CEM a l’UE  

Dels 28 Estats membres de la Unió Europea, 18 han aprovat limitacions d’acord amb les 
recomanacions del l’ICNIRP, 11 per via reglamentaria (Alemanya, Àustria, Espanya, Estònia, 
Finlàndia, França, Hongria, Portugal, República Txeca, Eslovàquia, i Romania) i 7 en forma 
de recomanació (Dinamarca, Irlanda, Letònia, Malta, Països Baixos, Regne Unit i Suècia). 

D’altra banda, altres criteris  més estrictes han estat adoptats per altres Estats membres. 
Bèlgica, Itàlia, Luxemburg, Grècia, Polònia,  Lituània, Bulgària, Croàcia i  Eslovènia han 
escollit valors límits inferiors als de  l’ICNIRP. Pel que fa a altres països d’Europa, Suïssa i 
Liechtenstein també regulen amb reglamentacions més restrictives.  

Els valors escollits per aquests Estats es basen principalment en l’aplicació del principi de 
precaució i d’ALARA. Els valors límits han estat en la major part dels casos fixats aplicant un 
índex de reducció sobre els valors generals de l’ICNIRP, o considerant els valors mitjos 
existents al territori. 

 

 
 Figura 5. Regulació de nivells de CEM per països a la UE 
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La comparació de les reglamentacions més restrictives que la recomanació europea és 
complexa, ja que els països imposen restriccions de vegades múltiples i aplicant diversos 
criteris: 

 Una reducció general dels nivells de radiofreqüència (Bèlgica, Grècia, Itàlia, Lituània, 
Polònia); 

 Una reducció sobre un tipus d’instal·lació radioelèctrica, focalitzada majoritàriament 
en les antenes de telefonia mòbil (Luxemburg, Liechtenstein);  

 Límits més restrictius que els de la recomanació europea, únicament en llocs 
sensibles (escoles, hospitals, terrasses, etc.) (Eslovènia, Luxemburg, Suïssa, 
Liechtenstein); 

 Límits més restrictius que els de la recomanació europea i encara més restrictius en 
els llocs sensibles (Grècia i Itàlia).  

La definició de llocs sensibles és variable, en funció de la durada de l’exposició, considerant 
els llocs on es viu, els  llocs de concurrència de població, etc. Aquesta classificació variable 
de llocs sensibles està directament relacionada amb el grau de protecció associat. Com a 
exemple es interessant contemplar la iniciativa Suïssa que inclou dins del grup “zona 
sensible” qualsevol finestra o balcó d’una façana, la qual cosa implica reduir 
considerablement els nivells generals de CEM.  

  

                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Recapitulació de les reglamentacions dels Estats membres (més Suïssa i Liechtenstein) 

Alguns països, entre ells Suïssa i França,  fan pública la informació a través de sistemes GIS 
que inventarien les antenes i els mesuraments de CEM (http://ge.ch/geoportail/pro/ i  
http://www.cartoradio.fr/ respectivament). L'existència d'aquests llocs s’emmarquen en la 
política de posar a disposició de la població tota la informació possible de manera 
transparent. 
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Paral·lelament a iniciatives estatals es poden afegir, almenys que en siguem coneixedors, 2 
casos particulars d’instàncies locals que apliquen límits més restrictius dels que recomana la 
UE: la ciutat de Paris que aplica una reglamentació local, així com la regió de Brussel·les 
Capital, que aplica els seus propis valors límits d’acord amb la reglamentació Belga.  

Es pot concloure que diversos països es basen en el principi d’ALARA per fixar uns valors 
d’immissió més baixos, i que en la majoria de casos es fixen en funció del temps d’ús de 
l’espai i de la tipologia de població sensible que habita en aquestes zones. Límits entre els 4 
i els 6 V/m són presumptament assumibles en la majoria dels les àrees d’exposició pública 
exterior amb una adequada planificació del desplegament d’instal·lacions. 

5.2 Exemples de projectes sobre gestió de CEM per països 

 Procediment de certificatió dels llocs Radioelectrics., Alemanya, 
emf2.bundesnetzagentur.de/en_emf_mon.html 

 Projecte Senderkataster, Àustria, www.senderkataster.at/ 
 Cadastre i control en Wallonie, Bèlgica, 

www.ibpt.be/fr/62/showcontent/1172/antennes/Secció_rayonnement_RF.aspx 
 Brussel·les-capital, Bèlgica, cartoweb2.ibgebim.be/cartoweb2/gsm-

f.phtml?config=gsm&langtype=2060 
 Fundació Faraday, Bulgària, www.emfbg.com/bg/home/ 
 Control de l'espectro Radioelectrico MITYC ,Espanya, 

http://geoportal.mityc.es/VCTEL/vcne.do 
 Governança Radioelèctrica de Catalunya, http://governancaradioelectrica.gencat.cat/ 
 Programa Hermes, Grècia, www.hermes-program.gr/en/main.html 
 Programa Pedion 24, Grècia, www.pedion24.gr 
 Programa Fasma, Grècia, www.fasmaprogram.gr 
 Projecte   de   Xarxa   nacional   , Grècia, En projecte 
 Sistema de vigilància nacional de l'Hongria espectre - NMHH Elektroszmog Projekt 

Hongria, 
emirpub-prod.nhh.hu/pubrendszer-web/eszmog/eszmogMeresek.jhtml 

 WHO projecte CEM, Internacional, www.who.int/peh-emf/fr/ 
 Observatoire CEM - cadastres Itàlia regionals i nacional, Italia, 

www.agentifisici.isprambiente.it/campi-elettromagnetici/osservatorio-cem.html 
www.agentifisici.isprambiente.it/sezioni-osservatorio-cem.html 

 Programa de vigilància nacional Itàlia Fundació Ugo Bordoni, Italia, 
www.monitoraggio.fub.it/ 

 BluShuttle (realitzat en el marc Italià programa de vigilància nacional Fundació Ugo 
Bordoni), Italia, www.bioelectromagnetics.org/bems2010/ supp_datà/P-HA-162.pdf 

 Cadastre Hertzià de Luxemburg, Luxembourg, 
http://www.vdl.lu/Environnement+et+Urbanisme/Environnement/Champs+%C3%A9lectro
magn%C3%A9tiques.htl 

 Projecte Guardiola, Progett Gardjola Malte, http://gardjola.eng.um.edu.mt/emr/ 
 Vigilància aléatoire de les OEM, País-Baix,Nonitoratge I vigilància de les emissions 

electromagnàtiques de les antenes de telefonia mòbil, Portugal, 
faro.lx.it.pt/item/index_en.htm 

 Auditoria de les emissions d’estacions base  de telefonia mòbil, Regne Unit, 
stakeholders.ofcom.org.uk/sitefinder/audit-info 

 Projecte Casiopea: Vigilància des Camps electromagnètics d’antenes de telefonia mòbil, 
Regne Unit, Per la ciutat  de Stroud : www.stroud.gov.uk/docs/cassiopea.asp 

 FORUM EMS – Campanyes de mesures, Eslovènia, www.forum-ems.si/index.html 
 Cadastre dels CEM, Suïssa, http://www.baselland.ch/main_elektro-htm.273859.0.html 
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6. Projecte de la Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya 

La Generalitat de Catalunya ha anat desenvolupant els darrers anys diversos projectes 
adreçats a posar a disposició de la ciutadania informació objectiva sobre els sistemes de 
radiocomunicació i els camps electromagnètics. 

D’aquesta manera, l’any 2005 es crea la xarxa SMRF (Sistema de Monitoratge de 
RadioFreqüència), formada per equips de monitoratge de mesura contínua del nivell de 
camp electromagnètic provinent de les antenes de telefonia mòbil, i que actualment és la 
xarxa d’aquesta tipologia més gran del món, amb més 300 equips de monitoratge instal·lats 
a 184 municipis de Catalunya. Les sondes que conformen aquesta xarxa estan instal·lades 
majoritàriament en terrats i teulades, en ubicacions properes a les antenes emissores. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Equip de mesurament  en continu de la xarxa SMRF 

 

Per altra banda, entre les accions de planificació i impuls, l’any 2008 la Generalitat de 
Catalunya engega el projecte GECODIT (GEneració de COnsens en el Desplegament de les 
Infraestructures de Telecomunicació) a 18 municipis de Catalunya. El principal objectiu és la 
generació de consens entre ajuntaments, operadors de telefonia mòbil i ciutadania en relació 
al desplegament de les antenes de telefonia mòbil. Els resultats en els municipis on s’ha 
desenvolupat aquest procés ha estat molt satisfactori per a totes les parts. 

Posteriorment, l’any 2009, la Generalitat dissenya el projecte de la Governança 
Radioelèctrica. Aquest projecte té com a principal objectiu coordinar les polítiques de la 
Generalitat en matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient, per tal de millorar 
l’accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general i a les activitats 
socioeconòmiques, tot fomentant-ne un desplegament suficient, ordenat, sostenible i 
respectuós amb les persones i el medi ambient. 

El projecte va rebre l’any 2010 el suport i cofinançament europeu a través de l’instrument 
LIFE pel període 2010-2014, projecte LIFE09 ENV/ES/000505 “Radioelectric governance: 
environment and electronic communication policies for deployment of radiocom 
infrastructures”. 

El projecte inclou diferents accions, que tenen com a principal objectiu oferir a la ciutadania 
una àmplia informació relacionada amb els camps electromagnètics i el funcionament dels 
sistemes de radiocomunicació. Entre els aspectes més destacats, es van adquirir 100 equips 
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de monitoratge de mesura del nivell de camp electromagnètic per afegir a la xarxa SMRF 
existent i instal·lar-los a 10 de les ciutats amb més població de Catalunya. També es van 
adquirir 50 equips portàtils de mesura del nivell de camp electromagnètic per cedir-los a una 
sèrie d’organismes de Catalunya (majoritàriament ajuntaments), per tal que aquests puguin 
realitzar mesures del nivell de camp electromagnètic als seus municipis. En aquest cas les 
mesures es realitzen en llocs on hi ha receptors, interiors d’edificis (habitatges, centres 
educatius, centres sanitaris, etc.) i llocs de pública concurrència (parcs públics, exteriors 
d’escoles, centres sanitaris, etc). 

Les mesures realitzades amb els equips de monitoratge de la xarxa SMRF i amb els equips 
portàtils es mostren al lloc web de la Governança Radioelèctrica 
http://governancaradioelectrica.gencat.cat/ 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
8. 

Web 
de la 

Governança Radioelèctrica on es recullen, entre d’altres,  les dades de llocs sensibles 

 

En aquest lloc web també es pot consultar una àmplia informació sobre el que són els camps 
electromagnètics i com funciona la telefonia mòbil (mitjançant una secció de divulgació 
interactiva), així com també consultar la normativa vigent i els principals estudis 
internacionals que analitzen la relació entre exposició a CEM i possibles efectes perjudicials 
per a la salut. 
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          Fig.9 Mesurament de nivells de CEM amb un equip portàtil en una llar d’infants  

 

 

    

   Fig.10.  Mesurament de nivells de CEM en una infraestructura no urbana  
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7. Gestió municipal dels camps electromagnètics 

És imprescindible que les administracions locals, els operadors de telefonia mòbil i 
representants de la ciutadania col·laborin de forma més estreta en el desplegament de les 
antenes de telefonia mòbil, per tal de generar un clima de confiança mutu. D’aquesta manera 
s’aconseguirà, per un costat, un desplegament d’antenes de telefonia mòbil ordenat i 
respectuós amb les persones i amb el medi ambient i, per un altre, que la ciutadania pugui 
gaudir de serveis de qualitat de veu i dades en mobilitat per poder realitzar les seves 
activitats socials i econòmiques.  

És d’interès públic assolir nivells de CEM baixos i que al mateix temps es doni el nivell de 
servei en telecomunicacions de qualitat que demanda la societat. Compatibilitzar aquests 
dos objectius passa per establir una política que afavoreixi un model d’implantació d’antenes 
en entorn urbà amb un elevat nombre d’aquestes i amb una menor potència d’emissió. 
Aquest model topa amb els interessos de les operadores i amb la resistència de la ciutadania 
a tenir una antena a prop.  

Cal sotmetre el desplegament urbà de les instal·lacions de radiocomunicació al principi de 
precaució, que comportaria prendre mesures per evitar l’exposició innecessària. Per tant, a 
més de complir les directrius i estàndards establerts, cal escollir les opcions que suposin una 
menor exposició a emissions electromagnètiques.  

L’aplicació d’aquest model general es pot desenvolupar de dues formes diferents: 

a)  Via desenvolupament normatiu: 

Consistiria en establir uns valors d’immissió en receptors més baixos que els actuals. 
Comportaria que no es poguessin concentrar les infraestructures en punts d’alta potència 
d’emissió. 

a.1) Normativa autonòmica: hi ha seriosos dubtes que es pugui fer a resultes de la 
Sentència del Tribunal Suprem que considera que les competències en aquesta 
matèria són exclusives de l’Estat. 

a.2) Ordenança municipal: sembla una via que queda oberta en la Sentència però 
caldria fer-ne un anàlisis jurídic en profunditat.  

Pel que fa a la possibilitat dels ajuntaments de fixar en les seves ordenances límits 
addicionals als del RD 1066/2001, la doctrina del Tribunal Suprem (TS) ha reconegut 
la legitimitat de fixació pels municipis, en l’àmbit de les seves competències, de límits 
o condicions complementàries a les mesures de protecció establertes en el RD. Ara 
bé, ressaltant la casuística en què s’ha d’observar l’exercici de les competències 
municipals que afectin al camp de les telecomunicacions, segons indica el TS, cal 
valorar-les cas per cas, sense excloure la possibilitat que els tribunals fiscalitzin les 
restriccions que en concret incorpori cada ordenança, examinant en especial si 
resulten impeditives del dret de les operadores a la prestació del servei en el terme 
municipal.  

b) Via acords voluntaris amb les operadores: 

Consistiria en acordar amb les operadores una política de governança radioelèctrica que 
incidís en el desplegament planificat de les instal·lacions, promovent la implantació d’una 
xarxa dispersa i el més homogènia possible.  

Sigui quina sigui la via escollida la política de governança radioelèctrica que s’implanti hauria 
de considerar uns principis essencials d’actuació:   

1. Accions municipals: 



 

FMC | març-14 17 

 

 

 Disposar de les dades sobre les característiques i els nivells d’emissió de les 
instal·lacions existents al municipi. 

 Establir un inventari actualitzat d’instal·lacions cartografiades del municipi.  

 Vetllar pel desplegament dispers de les telecomunicacions en demarcació urbana, per tal 
d’afavorir nivells baixos d’exposició a CEM en el territori i el més homogenis possible: 
disseny d’una infraestructura que consideri una configuració de la xarxa amb estacions 
base, microantenes i picoantenes. 

 Vetllar per l’establiment d’infraestructures allunyades de receptors sensibles com 
hospitals, escoles, etc. 

 Establir una política de control in situ d’exposició a CEM: 

a) Disposar d’equips de mesurament en continu de valors d’exposició a CEM en el       
municipi. 

b) Realitzar controls de CEM en receptors sensibles: 

a iniciativa municipal 

a sol·licitud dels ciutadans 

 Establir polítiques de participació ciutadana i col·laborar amb altres administracions per 
tal de generar consens al voltant del desplegament d’instal·lacions de radiocomunicació. 

 Establir una política activa d’informació a la població: aprofitar les eines que ofereix la 
Generalitat (Governança Radioelèctrica), per tal de difondre les dades adquirides 
mitjançant els sistemes de mesurament, així com qualsevol altra informació relacionada .    

2. Accions a establir amb els operadors: 

 Sol·licitar a les operadores que presentin un pla anual de desplegament que contingui: 

a) previsió d’implantació de noves instal·lacions, indicant les tecnologies a implantar i 
la cobertura esperada sobre el territori. 

b) previsió de modificació a les instal·lacions existents. 

c) calendari orientatiu d’execució. 

d) previsions de compartició. 

 Treballar conjuntament amb les operadores per facilitar la implantació d’antenes en el 
municipi.  

 Sol·licitar a les operadores tant el projecte inicial com els resultats dels autocontrols 
anuals realitzats per incorporar-les en l’inventari d’instal·lacions del municipi. 

 En virtut de l’habilitació concedida per l’article 5 de la llei 12/2012, es pot establir un 
règim de control inicial i periòdic a realitzar per una EAC, amb la periodicitat que es 
consideri oportuna. 

 Vetllar per tal que el desplegament d’antenes de telefonia mòbil en entorn urbà es realitzi 
de la forma més proporcionalment distribuïda possible. Un cop decidida la ubicació d’una 
antena de telefonia mòbil: 

a) L’operador ha de minimitzar tan com sigui possible l’exposició a camps 
electromagnètics als espais més propers a les antenes on puguin romandre 
persones. En aquest sentit, i entre d’altres aspectes, ha d’evitar el màxim possible 
direccionar les antenes a aquests espais. 

b) Les antenes s’han d’ubicar a l’alçada més alta possible del màstil on estan 
instal·lades. 
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c) Per tal de reduir l’impacte visual, les antenes i demés equipaments associats s’han 
d’integrar a l’entorn tant com sigui raonablement possible. 



La gestió municipal dels camps electromagnètics

Sergi Paricio i Ferreró
Anna Monzó i Broto

Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa
Direcció General de Qualitat Ambiental

Generalitat de Catalunya
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Anàlisi

Que són els CEM

Recomanacions ICNIRP d’exposició. Marc normatiu

Règim d’intervenció ambiental

Situació actual a Europa

Política de la Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya

Proposta d’accions

La gestió municipal dels camps electromagnètics (CEM)
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Sistemes de radiocomunicació

• Transformació social, econòmica i ambiental
• Constant evolució tècnica
• Gran acceptació social

• Incertesa sobre els possibles efectes sobre la salut 

El 1999 la UE adopta les recomanacions de la Comissió Internacional 
de Protecció contra les Radiacions No Ionitzants (ICNIRP)

• La majoria dels Estats UE han recollit aquestes recomanacions com a 
normativa bàsica 

La gestió municipal dels CEM. Anàlisi
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La gestió municipal dels CEM. Anàlisi
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Nivells de referència

(E) Intensitat de Camp Elèctric: V/m

(H) Intensitat de Camp Magnètic: A/m

(B) Densitat de Flux Magnètic: T

(S) Densitat de Potència; W/m

La gestió municipal dels CEM. Què són els CEM
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No 
Tèrmics

Inducció 
corrents 
febles

Efectes 
celulars 
diversos

Tèrmics

Inducció 
corrents 
intenses

Escalfament

Òptics

Excitació 
d’electrons

Efectes 
fotoquímics

Ionitzants

Rotura 
d’enllaços 
moleculars

Efectes 
genotòxics

La gestió municipal dels CEM. Què són els CEM
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La gestió municipal dels CEM. Què són els CEM

 CEM ( 0 – 300 GHz)
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La gestió municipal dels CEM. Marc normatiu

• Unió Europea. 1999/519/CE . Recomanació del Consell, de 12 de juliol 
de 1999.

• Catalunya. Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de 
les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació.
Modificat per Decret 281/2003, de 4 de novembre. Derogat parcialment pel 
Tribunal Suprem al 22 de març de 2011  (límits d’emissió)

• Espanya. Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova 
el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic 
radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures 
de protecció sanitària davant d'emissions radioelèctriques.

• Catalunya. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de le activitats.

• Espanya. Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i de determinats serveis, de l’Estat.
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La gestió municipal dels CEM. Règim d’intervenció ambiental

a) Instal·lacions radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de 
comunicacions electròniques disponibles per al públic

Règim de llicència ambiental els casos següents:

• Les emplaçades en demarcació urbana o en espais que el planejament urbanístic 
municipal qualifica com de protecció especial, i que ocupin una superfície superior a 
300 m2;
• Les emplaçades en demarcació urbana que tinguin impacte en l’ús privatiu i ocupació 
d’espais de domini públic o en el patrimoni historicoartístic; 
• Les de nova construcció, emplaçades en espais del PEIN, de qualsevol superfície.

La resta d’instal·lacions s’han de sotmetre al règim de comunicació.

b) Instal·lacions radioelèctriques que no siguin utilitzades per a la prestació de 
serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic (Llei 20/2001)
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La gestió municipal dels CEM. Règim d’intervenció ambiental

L’administració manté la potestat de comprovació, inspecció, sanció i en general
de control en qualsevol dels ordres, estatal, autonòmic o local. (Es pot exercir amb
personal propi o EAC)

Consideracions:

• Amb el pas de la majoria d’aquestes instal·lacions a règim de comunicació desapareixen 
els controls inicials i periòdics. L’Ajuntament ja no disposa d’un precepte normatiu que 
obligui als titulars a la realització de controls ambientals.

• D’acord amb les disposicions del Reial Decret 1066/2001:
- abans de la implantació d’una nova instal·lació o ampliació d’una existent, 

l’operadora ha de redactar un projecte que indiqui els nivells d’exposició 
radioelèctrica de la nova infraestructura. 
- els titulars han de fer autocontrols anuals, mesurant els nivells de fons amb la 
instal·lació en funcionament.

• Els resultats tant de les simulacions prèvies com dels controls anuals s’han de presentar 
a les prefectures del Ministeri d’Indústria Energia i Turisme es poden consultar a la web 
del ministeri:

http://geoportal.mityc.es/VCTEL/vcne.do
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La gestió municipal dels CEM. Valors límit d’exposició
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• Ràdio AM (530 –
1.605 KHz)              
87 V/m

• Ràdio FM (88 –
108 MHz)                         
28 V/m

• TDT (470 – 862 
MHz)                
29V/m

• GSM (900 MHz) 
41,25 V/m

• DCS (1.800 
MHz) 58,33 V/m

• UMTS (2.100 
MHz) 61 V/m

• WiFi (2.400 MHz 
i 5.000 MHz)           
61 V/m

• Forns Microones 
(2450 MHz)          
61 V/m

• WiMAX (2.500 
MHz)                       
61 V/m

La gestió municipal dels CEM. ICNIRP, nivells de referència
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La gestió municipal dels CEM. Marc normatiu, Decret 148/2001

• Regula l’ordenació d’infraestructures de radiocomunicació.

- Demarcació no urbana  Generalitat    Pla especial d’àmbit comarcal o superior 
Acord voluntari

Objectiu: concentrar i compartir

- Demarcació urbana       Ajuntaments  Ordenança municipal específica
Es pot completar amb un Pla especial 
urbanístic

Objectiu: potenciar la dispersió.

Ordenació ambiental en demarcació no urbana  mitjançant figura d’acord voluntari 
entre operadores i Generalitat: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=e101e
938e4347210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e101e938e4347210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default

• Estableix la potestat dels ajuntaments de reclamar una fiança per garantir l’assumpció 
per part dels operadors dels riscos corresponents.

• Estableix que els ens locals poden demanar suport tècnic al CTTI per a la realització de 
controls de les instal·lacions. 
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La gestió municipal dels CEM. Altres consideracions

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va adoptar la Resolució 1815, de
27 de maig de 2011, on recomana als Estats membres, entre altres coses: 

– Reconsiderar base actual dels estàndards de qualitat a exposició de CEM i aplicar el 
principi ALARA (as low as reasonabily achievable), ampliant els estudis no només a 
l’efecte tèrmic.

– Establir llindars preventius per a exposicions a llarg termini en àrees d’interior amb el principi 
de precaució. Objectiu de qualitat que no superin 0,6 V/m i reduir a 0,2 V/m a mig termini. 

– En relació a la planificació de les línies elèctriques i les estacions base de transmissió de 
radiofreqüència: reduir els valors límit en concordança amb el principi ALARA i instal·lar 
sistemes per a la seva monitorització continua.

– Establir les noves ubicacions d’antenes no només seguint els interessos de les operadores, 
sinó en col·laboració amb els governs locals, regional i els ciutadans. 

Recentment la Comissió Europea  ha obert una consulta pública sobre els potencials
efectes per a la salut” de l’exposició a camps electromagnètics.

El projecte GERoNiMO (Investigació Generalitzada sobre CEM mitjançant mètodes
innovadors) coordinat pel Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)
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La gestió municipal dels CEM. Altres consideracions 

Limits INIRP sols 
evaluen efectes 
termics
• No existeixen limits

d’exposició a llarg 
termini

OMS: Possiblement 
cancerigens
• No hi ha 

recomenacions als 
estats

Falta concens
cientific
• Continuar 

Investigacions

No regulació Unió 
Europea
• Principi d’ALARA

Augment de les 
tecnolgies
inalambriques
• Augment de les CEM

Alta competivitat
economica de les 

Telecomunicacions

Alta percepció dels 
ciutatans de Risc 
per la Salut
• Plataformes anti Wifi i 

Antenes
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UE
Bèlgica, Itàlia, Luxemburg,     
Grècia, Polònia, Lituània, 
Bulgària, Croàcia 
i Eslovènia 

Europa ampliada
Suïssa i Liechtenstein

La gestió municipal dels CEM. Situació actual a Europa
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La gestió municipal dels CEM. Situació actual a Europa
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La gestió municipal dels CEM. Governança Radioelèctrica de la Generalitat

•Establir infraestructures 
compartides (APIR) 

•Inventariar  i mesurar 2.000 
instal·lacions no urbanes 

Promoure la compartició 
d’infraestructures              

no Urbanes

•Xarxa SMRF (en continu)
•288 Telefonia Mòbil
•10 WiMAX
•10 Ràdio i TV
•10 Linies d’Alta Tensió
•10 WiFi
•10 Banda Ampla

•50 Equips portàtils
•Mesurament en zones 
sensibles

Mesurar els nivells 
de CEM

•Aplacacions APP sobre 
CEM

•Tallers escolars

•Publicacions i 
recomanacions

Formació sobre CEM 

•Web on es publiquen tots 
els mesuraments i 
informació sobre CEM

Informar al ciutadà i 
difondre el Projecte
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La gestió municipal dels CEM. Governança Radioelèctrica de la Generalitat

Projecte GECODIT (GEneració de COnsens en el Desplegament de
les Infraestructures de Telecomunicació).

• El principal objectiu és la generació de consens entre ajuntaments, 
operadors de telefonia mòbil i ciutadania en relació al desplegament de les 
antenes de telefonia mòbil.
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La gestió municipal dels CEM. Proposta d’accions

• Establir un inventari d’instal·acions cartografiades del municipi
• Disposar de les dades dels nivells d’emissió de les instal·lacions
• Vetllar pel desplegament dispers de les telecomunicacions en demarcació urbana
• Vetllar per l’establiment d’infraestructures allunyades de receptors sensibles com 

hospitals, escoles, etc.
• Establir una política de control in situ d’exposició a CEM:

- Disposar d’equips de mesurament en continu de valors d’exposició a CEM
- Realitzar controls de CEM en receptors sensibles

a iniciativa municipal i/o
sol·licitud dels ciutadans

• Establir polítiques de participació ciutadana i col·laborar amb altres administracions 
per tal de generar consens

• Establir una política activa d’informació a la població: aprofitar eines de difusió de la 
Governança Radioelèctrica de la Generalitat
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La gestió municipal dels CEM. Proposta d’accions

•Sol·licitar que operadores presentin un pla anual de desplegament:
– previsió d’implantació de noves instal·lacions, indicant tecnologies i la 

cobertura esperada sobre el territori.
– previsió de modificació a les instal·lacions existents.
– calendari orientatiu d’execució.
– previsions de compartició.

•Treballar conjuntament amb les operadores per facilitar la implantació
d’antenes en el municipi

•Sol·licitar a operadores el projecte inicial I els resultats dels autocontrols
anuals realitzats  incorporar-les en l’inventari d’instal·lacions

• En virtut art. 5 de la llei 12/2012, es pot establir un règim de control inicial i
periòdic a realitzar per una EAC, amb la periodicitat que es consideri oportuna.
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La gestió municipal dels CEM. Proposta d’accions

• Un cop decidida la ubicació d’una antena de telefonia mòbil:

- Minimitzar tant com sigui possible l’exposició a CEM als espais propers a les antenes
on puguin romandre persones. Evitar en la mesura que es pugui direccionar les 
antenes a aquests espais.

- Les antenes s’han d’ubicar a l’alçada més alta possible del màstil.

- Per tal de reduir l’impacte visual, les antenes i demés equipaments associats s’han
d’integrar a l’entorn tant com sigui raonablement possible.
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Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
DOGC núm.5524, 11.12.2009 
 
 
Preàmbul 
 
L'article 46 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de vetllar 
per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques basades en el 
desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix que les polítiques ambientals 
s'han de dirigir especialment a reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i 
nivells mínims de protecció, articular mesures correctives de l'impacte ambiental, utilitzar 
racionalment els recursos naturals, prevenir i controlar l'erosió i les activitats que alteren el règim 
atmosfèric i climàtic, i respectar els principis de preservació del medi. 
 
D'acord amb aquests preceptes, l'article 144.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que 
corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la 
competència per a dictar normes addicionals de protecció. S'hi afegeix que aquesta competència 
inclou, entre d'altres, la prevenció, la restauració i la reparació de danys al medi ambient, la 
regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses formes de contaminació i l'establiment d'altres 
instruments de control de la contaminació. 
 
La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental va establir a 
Catalunya el model de prevenció i control integrats de la contaminació instaurat per la Directiva 
96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la 
contaminació (IPPC). 
 
En els darrers anys, però, l'Estat ha aprovat un seguit de normes amb caràcter de legislació bàsica 
que, juntament amb la modificació recent i la substitució de la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 
24 de setembre de 1996, per la Directiva 1/2008, del 15 de gener, de prevenció i control integrats 
de la contaminació, obliguen a modificar la Llei 3/1998, del 27 de febrer, i a adequar els règims 
d'intervenció ambiental a la regulació establerta, concretament, a la Llei 16/2002, de l'1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació, a la Llei 27/2006, del 18 de juliol, reguladora dels 
drets d'accés a la informació, de participació pública i accés a la justícia en matèria de medi 
ambient, i al Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes. 
 
Al mateix temps, aquesta llei vol superar les dificultats que s'han presentat arran de la regulació de 
la Llei 3/1998, del 27 de febrer, i també vol incorporar altres requeriments derivats de 
modificacions recents de la legislació ambiental sectorial. L'execució de la Llei 3/1998, del 27 de 
febrer, ha evidenciat la dificultat d'aplicar alguns dels preceptes i la complexitat del procediment 
d'intervenció administrativa per a determinades categories d'activitats. Per això; aquesta llei pretén 
racionalitzar i simplificar tràmits i corregir les determinacions que han generat dubtes i han originat 
pràctiques de gestió clarament millorables. 
 
El sistema d'intervenció administrativa ambiental que estableix aquesta llei es basa, tal com 
s'instaurà en la Llei 3/1998, del 27 de febrer, en el fet que les autoritats competents s'han 
d'assegurar, abans de concedir una autorització i una llicència ambientals, que s'han fixat les 
mesures adequades de prevenció i reducció de la contaminació en el medi, incloses l'atmosfera, 
l'aigua i el sòl. Amb aquesta finalitat es fixen en l'autorització ambiental els valors límit d'emissió i 
es consideren, si escau, les millors tècniques disponibles a cada moment. Aquestes millors 
tècniques ja estableixen els casos en què la situació especial de l'entorn de les activitats justifica 
l'aplicació de mesures addicionals de protecció. 
 
Aquesta llei integra, amb una voluntat de simplificació administrativa clara, l'avaluació de l'impacte 
ambiental de les activitats relacionades en l'annex I de la mateixa llei en el procediment 
d'atorgament de l'autorització ambiental. 
 
Aquesta integració de diferents règims d'intervenció administrativa ambiental s'emmarca en 
l'estratègia del Consell Europeu de Lisboa de l'any 2000, i té l'objectiu de compaginar la reducció 
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necessària de càrregues administratives per a les persones que exerceixen activitats econòmiques 
amb el respecte i les garanties en la prevenció i el control del medi ambient que la societat 
demana. 
 
Els objectius de facilitació de tràmits en l'activitat econòmica i de simplificació administrativa són 
presents, de fet, en el conjunt del sistema d'intervenció administrativa ambiental que regula 
aquesta llei, en compliment dels compromisos adquirits per a millorar la competitivitat de 
l'economia catalana i eliminar les traves administratives innecessàries a què ens obliga la Unió 
Europea. 
 
Per això, d'una banda, aquesta llei estableix un sistema d'intervenció integral, atenint-se a la major 
o a la menor incidència ambiental de les activitats, però limitat únicament als aspectes ambientals. 
La intervenció administrativa per raó d'altres matèries, com ara la seguretat i la salut de les 
persones, es regeix per la legislació de règim local i per la normativa sectorial corresponent. D'altra 
banda, encara que la llei regula règims d'intervenció de caràcter estrictament ambiental, també 
reconeix que cal establir mecanismes que permetin tramitar simultàniament el conjunt 
d'intervencions preceptives respecte a una mateixa activitat. 
 
És també un objectiu d'aquesta llei establir, d'una manera clara, que la responsabilitat sobre les 
instal·lacions, i l'obertura i el funcionament de les activitats, correspon tant a les persones titulars i 
al personal tècnic de l'activitat com a les persones que n'han de controlar el funcionament. 
 
La Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera ha derogat, 
d'una manera expressa, el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, 
aprovat pel Decret 2414/1961, del 30 de novembre, declarat inaplicable a Catalunya per la 
disposició addicional sisena de la Llei 3/1998, del 27 de febrer. Els conceptes tradicionals de 
perillositat, insalubritat, nocivitat i molèstia que s'hi definien, i també l'establiment de mesures 
d'allunyament de les activitats respecte als nuclis de població, van quedar substituïts a partir de la 
Llei 3/1998, per la utilització de les condicions i millors tècniques ambientals disponibles en cada 
cas per a garantir la protecció del medi ambient i la població. 
 
Aquesta llei s'estructura en deu títols. El títol primer, relatiu a les disposicions generals, conté les 
finalitats de la Llei, l'àmbit d'aplicació i un quadre de definicions ampli, i també les condicions 
generals de funcionament de les activitats i les obligacions generals dels titulars d'aquestes 
activitats. En aquest títol destaca la determinació dels règims d'intervenció administrativa als quals 
se sotmeten les diferents categories d'activitats, enumerades en els annexos I, II, III i IV de la Llei, 
atenint-se a la major o a la menor incidència ambiental. Finalment, el títol primer es completa amb 
les referències als valors límit d'emissió, la informació ambiental necessària per a gestionar els 
règims d'intervenció administrativa i l'ús de mitjans tècnics. 
 
El títol segon estableix el règim de l'autorització ambiental de les activitats amb l'avaluació de 
l'impacte ambiental i el règim de declaració de l'impacte ambiental de les activitats, conjuntament 
amb una autorització substantiva. 
 
En el règim de l'autorització ambiental de les activitats amb l'avaluació de l'impacte ambiental 
s'estableix la integració dels dos sistemes cabdals d'intervenció administrativa per a prevenir i 
reduir en origen la contaminació. Aquests sistemes són l'autorització ambiental i la declaració 
d'impacte ambiental i recauen sobre les activitats productives que tenen un potencial d'incidència 
ambiental elevat. L'Administració de la Generalitat té la competència per a resoldre el procediment 
únic en el qual ara conflueixen aquests dos sistemes. 
 
Tot i que la integració d'ambdós sistemes en un procediment únic pot tenir l'aparença d'una 
complexitat major en la tramitació, aquesta llei, mitjançant l'establiment de llindars concrets i 
situacions determinades en les quals no cal avaluar les activitats establertes en l'annex II del Reial 
decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació 
d'impacte ambiental de projectes, atorga més seguretat jurídica als titulars de les activitats 
afectades i, alhora, elimina la càrrega del procediment administratiu de consulta prèvia. 
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Cal remarcar el fet que el règim d'autorització és estrictament ambiental, llevat del cas de les 
activitats amb un risc d'accidents més grans, supòsit en el qual la participació de l'òrgan que té la 
competència substantiva sobre aquesta matèria s'integra en el procediment de l'autorització 
ambiental. El municipi en què es duu a terme l'activitat també participa en aquest procediment 
mitjançant un informe ambiental referit a les matèries sobre les quals té competència. 
 
Pel que fa al règim de declaració d'impacte ambiental de les activitats amb una autorització 
substantiva, l'acció de prevenció ambiental s'integra en el procediment de l'autorització substantiva 
que és competència de l'òrgan que té la competència sectorial. 
 
El títol tercer estableix el règim d'intervenció de la llicència ambiental de competència municipal. 
 
En aquest títol es regulen totes les activitats que, per la incidència que tenen en el medi ambient, 
s'han de sotmetre obligatòriament a algun règim d'intervenció preventiva ambiental, de 
competència municipal estricta. La participació de l'Administració de la Generalitat en el 
procediment d'atorgament de la llicència ambiental es limita a l'emissió dels informes que són 
preceptius, d'acord amb aquesta llei o amb el desplegament reglamentari de la llei, o d'acord amb 
la normativa sectorial ambiental aplicable. 
 
S'estableix, també, la intervenció dels consells comarcals, que han de donar la suficiència tècnica i 
jurídica als municipis i garantir, en tots els casos, un alt grau d'autonomia als ajuntaments per a 
definir llur relació amb l'ens comarcal. 
 
Així mateix, es difereix a la regulació de les ordenances municipals la possibilitat de sotmetre 
algunes d'aquestes intervencions preventives al règim de comunicació, en funció de la ubicació 
urbanística, de les característiques ambientals del medi receptor i d'altres factors d'incidència 
ambiental, sempre que no ho impedeixi el compliment de la normativa sectorial ambiental. 
 
El títol quart regula el règim de comunicació, que també és de competència municipal. La 
prevenció ambiental, en aquest cas, es duu a terme mitjançant l'acte de certificació tècnica del 
compliment de les normes ambientals. No hi ha la possibilitat de sotmetre aquestes activitats a un 
règim de llicència ambiental, al mateix temps que es reforça el compliment dels requeriments 
ambientals i l'obertura de l'activitat sota la responsabilitat de les persones o l'empresa titulars i del 
personal tècnic. 
 
El títol cinquè estableix els règims d'intervenció ambiental de les proves o de les actuacions 
dirigides a investigar, desenvolupar i experimentar productes i processos nous. 
 
El títol sisè estableix els règims d'intervenció ambiental coordinats amb altres intervencions 
municipals. En les activitats subjectes a la legislació sectorial d'espectacles públics i activitats 
recreatives i, si escau, altres activitats sotmeses a la llicència o comunicació municipal substantiva 
que es determini, l'avaluació ambiental de l'activitat s'integra en el procediment d'atorgament de la 
llicència o comunicació municipal substantiva. 
 
Així mateix, l'avaluació ambiental dels projectes d'equipaments i serveis de titularitat municipal 
s'integra en el procediment d'aprovació del projecte corresponent. 
 
El títol setè conté les disposicions legals comunes a tots els règims d'intervenció ambiental 
regulats per la llei, entre les quals destaquen les disposicions referents a la intervenció 
administrativa de les modificacions, la caducitat i la revisió de l'autorització i la llicència ambientals, 
i les especificitats de les explotacions ramaderes. 
 
El títol vuitè estableix el règim de control de les activitats que es regula per a les diferents 
categories d'activitats. Els trets més significatius són el foment dels sistemes d'autocontrol 
.especialment mitjançant el sistema d'ecogestió i ecoauditoria (EMAS). i la necessitat de disposar 
de la informació de l'acció de control inicial que eviti les dilacions injustificades en dur a terme les 
activitats a causa del risc que comporta, per al medi ambient i per a la població, un període de 
posada en marxa molt perllongat. Aquest títol estableix la periodicitat dels controls, que, 
generalment, són de dos anys per a les activitats de l'annex I.1, de quatre anys per a les activitats 
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dels annexos I.2 i I.3, i de sis anys per a les activitats dels annexos II i IV. 
 
El títol novè regula els règims d'inspecció, sancionador i d'execució forçosa. En tant que aquesta 
llei és fonamentalment procedimental i no regula aspectes materials que desenvolupen les 
legislacions ambientals sectorials respectives, no estableix un règim sancionador en matèria de 
recursos naturals i agents contaminants. Aquesta llei remet, tant pel que fa als casos en què s'ha 
produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient com en els casos en què s'ha posat 
en risc greu la seguretat o la salut de les persones, als règims sancionadors, d'execució forçosa i 
de responsabilitat establerts per la normativa sectorial específica. 
 
El règim sancionador que afecta les activitats subjectes a la legislació bàsica estatal en matèria de 
prevenció i control integrats de la contaminació s'exceptua, però, d'aquest criteri, ja que aquesta 
legislació estableix una tipificació d'infraccions procedimentals i materials que inclou els casos 
anteriors. 
 
El títol desè determina l'establiment i l'ordenació de taxes per a prestar els serveis administratius 
relatius als procediments d'autorització, llicència o comunicació ambientals, i també els de la 
declaració d'impacte ambiental, de conformitat amb els principis de cost real o de cost previsible 
que estableix la legislació reguladora de les hisendes públiques. 
 
La disposició addicional primera recull els principis de no-concurrència, simultaneïtat i coordinació, 
amb relació a les intervencions administratives dels ens locals i dels departaments competents en 
matèries de seguretat i salut de les persones que es tenen en compte en l'obertura d'activitats i 
que no estan regulades en aquesta llei. La intervenció en aquestes matèries s'ha d'exercir en els 
termes que determina, en cada cas, la legislació sectorial aplicable. 
 
La disposició addicional segona mostra la necessitat que les normatives sectorials que incideixen 
en l'exercici de les activitats determinin la simultaneïtat de les tramitacions administratives. 
 
La disposició addicional tercera estableix que, en els casos en què s'han d'efectuar els controls 
inicials de les activitats segons les determinacions d'aquesta llei i, alhora, s'ha de fer una actuació 
de comprovació prèvia d'acord amb la Llei de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis, es pot fer una única actuació de control. 
 
La disposició addicional quarta crea la Comissió d'Avaluació i Seguiment per a l'aplicació 
d'aquesta llei. La complexitat de la intervenció administrativa ambiental i l'heterogeneïtat tant de 
les activitats com del medi receptor fan necessari un seguiment acurat i puntual de l'aplicació que 
permeti corregir amb eficàcia les disfuncionalitats eventuals que sorgeixin. En aquesta comissió hi 
participen les administracions i les agrupacions empresarials, sindicals i professionals que hi estan 
implicades més directament. 
 
La disposició addicional cinquena encomana a la Comissió de Govern Local l'elaboració de 
propostes de procediments administratius i ordenances fiscals per a contribuir a l'harmonització en 
l'actuació dels ens locals. 
 
La disposició addicional sisena estableix l'atorgament de bonificacions fiscals específiques a les 
empreses que disposin del certificat del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea 
(EMAS), ja que garanteixen l'excel·lència empresarial en matèria ambiental. 
 
La disposició addicional setena precisa que, als efectes del que estableix la lletra a, paràgraf 
segon, de l'article 7.1, s'entén que quan es produeix la modificació de les legislacions d'origen en 
resten modificats automàticament els annexos. 
 
En les disposicions transitòries es regula el desenvolupament dels procediments iniciats abans de 
l'entrada en vigor d'aquesta llei, el règim transitori de les entitats col·laboradores de l'Administració 
ambiental, i les actuacions de control i les revisions de les autoritzacions i de les llicències 
ambientals existents per a ajustar-les a les condicions més beneficioses establertes en aquesta 
llei. També es determina un procediment marc regulador de la intervenció administrativa dels ens 
locals en els àmbits relacionats amb el control preventiu de les activitats que no disposen d'un 
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procediment específic per a exercir-lo, amb la finalitat de donar cobertura legal a la intervenció 
administrativa dels ens locals en les matèries que no estan integrades, d'una manera 
procedimental, en la intervenció administrativa ambiental. 
 
Finalment aquesta llei, a més dels annexos esmentats en els títols corresponents a les diverses 
activitats sotmeses en els diferents règims d'intervenció administrativa ambiental, recull l'annex V, 
relatiu als criteris de selecció del procediment d'avaluació d'impacte ambiental de les activitats de 
l'annex II, i l'annex VI, relatiu als informes preceptius en matèria de medi ambient. 
 
Títol I 
Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte 
Aquesta llei té per objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de les activitats amb 
incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient i 
les persones. Aquest sistema d'intervenció administrativa integra l'avaluació d'impacte ambiental 
de les activitats. 
 
Article 2 
Finalitats 
Les finalitats d'aquesta llei són: 
 
a) Assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a garantir-ne 
la qualitat de vida, mitjançant els instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, 
corregir i controlar la contaminació i fer un ús eficient dels recursos i de les matèries primeres. 
 
b) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d'intervenció administrativa 
ambiental que harmonitzi el desenvolupament econòmic i social amb la protecció del medi 
ambient. 
 
c) Contribuir a fer efectius els criteris d'eficiència i servei a la ciutadania en la instrucció dels 
procediments administratius, i garantir la col·laboració i la coordinació de les administracions 
públiques que hi han d'intervenir. 
 
d) Facilitar l'acció de l'activitat productiva d'una manera respectuosa amb la protecció del medi 
ambient. 
 
Article 3 
Àmbit d'aplicació 
1. El sistema d'intervenció administrativa i, si escau, el sistema d'avaluació de l'impacte ambiental 
establerts en aquesta llei s'apliquen a les activitats de titularitat pública i privada emplaçades a 
Catalunya relacionades en els annexos d'aquesta llei. 
 
2. Les activitats de caràcter temporal que, tot i que estan recollides en els annexos I.2, I.3 i II, 
estan vinculades amb la construcció d'obres d'infraestructures o instal·lacions generals i d'interès 
públic, i que han estat determinades i avaluades en la declaració d'impacte ambiental del projecte 
de la infraestructura o la instal·lació corresponent, no estan subjectes als règims d'intervenció 
ambiental establerts en aquesta llei. 
 
Article 4 1 
Definicions 
Als efectes del que disposa aquesta llei, s'entén per: 
 
a) Autorització ambiental o llicència ambiental: la resolució de l'òrgan ambiental competent en 
matèria de medi ambient o de l'ens local corresponent per mitjà de la qual s'autoritza una activitat 

                                            
1 Modificat l’article 4.g) per la Llei 9/2011 de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 
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determinada o diverses activitats i les instal·lacions o part de les instal·lacions que ocupen, 
ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o 
empresa titulars, amb subjecció a les condicions necessàries per a garantir el compliment dels 
objectius i les disposicions d'aquesta llei. 
 
b) Autorització substantiva: l'autorització, la llicència, el permís o la concessió administrativa 
atorgat per un òrgan de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit d'una intervenció sectorial. 
 
c) Activitat: l'explotació que es duu a terme en un determinat centre o establiment ramader, 
industrial, miner, comercial, de serveis o altres i que està integrada per una instal·lació o més 
d'una. 
 
d) Centre o establiment: el conjunt d'edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen una 
unitat física diferenciada i en el qual una mateixa persona o empresa titulars exerceixen una 
activitat o més d'una. 
 
e) Titular: la persona física o jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix 
centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l'explotació 
tècnica de l'activitat o les activitats. 
 
f) Intervenció sectorial: la intervenció administrativa d'autorització, llicència, comunicació, control o 
registre a la qual està sotmesa una activitat de les que regula aquesta llei, de conformitat amb un 
ordenament jurídic diferent de l'ambiental. En particular, són intervencions sectorials, la intervenció 
urbanística, la industrial, la turística, la sanitària, l'energètica, la laboral, la comercial, i la relativa a 
establiments de concurrència pública. 
 
g) Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat autoritzada que, en 
aplicació dels criteris que estableix l’article 59 i dels paràmetres que es determinin per reglament, 
comporti repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient. 
 
h) Modificacions no substancials: 
 
1) La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que, en aplicació dels 
criteris que estableix l'article 59, tot i que tingui conseqüències previsibles per a les persones o per 
al medi ambient, no pot ésser qualificada de substancial. 
 
2) La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que no té 
conseqüències previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient. 
 
i) Contaminació: la introducció, directa o indirecta, a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl, mitjançant 
l'activitat humana, de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll que puguin tenir efectes 
perjudicials per a la salut o per al medi ambient, o que puguin causar danys en els béns materials, 
deteriorar o perjudicar el gaudi o altres usos legítims del medi ambient. 
 
j) Substància: qualsevol element o compost químic, exceptuant les substàncies radioactives, i els 
organismes modificats genèticament. 
 
k) Emissió: l'expulsió, a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl, de substàncies, vibracions, radiacions, calor 
o soroll procedents d'una manera directa o indirecta de fonts puntuals o difuses d'una activitat. 
 
l) Valors límit d'emissió: la massa o l'energia expressada amb relació a determinats paràmetres 
específics, la concentració o el nivell d'una emissió el valor de la qual no s'ha de superar dins d'un 
o diversos períodes determinats. 
 
m) Normes de qualitat ambiental: el conjunt de requisits dictats per la normativa ambiental 
aplicable que s'han de complir en un moment donat en un entorn concret o en una part 
determinada d'aquest entorn. 
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n) Paràmetres o mesures tècniques equivalents: els paràmetres o les mesures de referència que, 
amb caràcter supletori o complementari, s'apliquen quan les característiques de l'activitat no 
permeten una determinació adequada de valors límit d'emissió o quan no hi ha normativa 
aplicable. 
 
o) Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les 
activitats i de llurs modalitats d'explotació, que demostri la capacitat pràctica de determinades 
tècniques per a constituir, en principi, la base dels valors límit d'emissions destinats a evitar o, si 
això no fos possible, reduir en general les emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient. 
A aquests efectes, s'entén per: 
 
1) Tècniques: la tecnologia utilitzada, juntament amb la manera en què està dissenyada, 
construïda, mantinguda, explotada i paralitzada l'activitat. 
 
2) Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti l'aplicació en 
el context del sector industrial corresponent en condicions viables econòmicament i tècnicament, 
prenent en consideració els costos i els beneficis, sempre que la persona titular hi pugui tenir 
accés en unes condicions raonables. 
 
3) Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a assolir un alt nivell general de protecció del 
medi ambient en conjunt. 
 
p) Avaluació ambiental: l'anàlisi dels efectes i els resultats ambientals de l'activitat, que comprèn la 
descripció i, específicament, les instal·lacions, les matèries primeres i les auxiliars, els processos, 
els productes i el consum de recursos naturals i d'energia, i les emissions de tota mena i llurs 
repercussions en el medi considerat en conjunt. 
 
q) Accident greu: un fet, com ara una emissió, un incendi o una explosió importants, que resulta 
d'un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment al qual són aplicables les 
disposicions determinades per les directives de la Unió Europea i per la normativa en matèria 
d'accidents greus. 
 
r) Acord voluntari: l'acord subscrit entre l'Administració ambiental competent i la persona o les 
persones titulars d'una activitat o un grup d'activitats d'un sector industrial determinat, segons el 
qual ambdues parts es vinculen voluntàriament per a complir uns objectius de qualitat del medi 
ambient determinats per la normativa específica o, si no n'hi ha, adoptant, si escau, paràmetres o 
mesures tècniques equivalents de conformitat amb les millors tècniques disponibles. 
 
s) Activitat de caràcter temporal: la unitat tècnica destinada a exercir una activitat classificada en 
els annexos d'aquesta llei que s'instal·la en un emplaçament determinat, d'una manera autònoma i 
independent, per a un període de temps concret no superior a dos anys, a la fi del qual cessa 
definitivament l'activitat. 
 
t) Activitat mòbil: la unitat tècnica no fixa destinada a exercir una activitat continuada, però de 
caràcter itinerant, sempre que en un mateix emplaçament tingui una durada inferior a dos anys. 
 
u) Programa de vigilància ambiental: el conjunt d'actuacions que permeten conèixer puntualment 
el compliment de les condicions i els requisits d'execució d'un projecte que s'han fixat en la 
declaració d'impacte ambiental. 
 
v) Afecció per a la salut de les persones: la incidència negativa que les emissions d'una activitat o 
un conjunt d'activitats poden tenir sobre la salut individual o col·lectiva. 
 
w) Públic: qualsevol persona física o jurídica, i també les associacions, organitzacions i grups 
constituïts de conformitat amb la normativa que els és aplicable. 
 
x) Tècnic (o tècnica) competent: la persona que posseeix les titulacions acadèmica i professional 
habilitants. 
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Article 5 
Condicions generals de funcionament de les activitats 
Les persones titulars de les activitats compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei exerceixen 
aquestes activitats, sota llur responsabilitat, d'acord amb 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 un altre. 
 
c) Reduir, en la mesura que sigui possible, la producció de residus mitjançant tècniques de 
minimització, gestionar-los correctament, preferentment valoritzant-los i, en darrer terme, efectuar 
la disposició del rebuig dels residus, de manera que s'eviti o se'n redueixi l'impacte en el medi 
ambient, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial. 
 
d) Utilitzar l'energia, l'aigua i les matèries primeres d'una manera racional, eficaç i eficient. 
 
e) Prendre les mesures que calguin per a prevenir els accidents greus i limitar-ne els efectes. 
 
f) Prendre les mesures que calguin per a evitar, en cessar l'activitat, qualsevol risc de contaminació 
i perquè el lloc on es duia a terme l'activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que 
l'impacte ambiental sigui el mínim possible respecte a l'estat inicial. 
 
Article 6 2 
Obligacions generals de les persones o les empreses titulars de les activitats 
1. Les activitats que són objecte d'aquesta llei i les instal·lacions que hi estan vinculades han 
d'ésser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que s'assoleixin 
els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que fixa la legislació. 
 
2. Les activitats i les instal·lacions que estan vinculades a aquesta llei compleixen les obligacions 
generals fixades per l'article 6.1 si són desenvolupades i utilitzades, respectivament, d'acord amb 
la finalitat i l'ús que els són propis i si compleixen les condicions següents: 
 
a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d’acord amb la reglamentació vigent, 
i, si no n’hi ha, quan s’ajusten a les normes tècniques de reconeixement general. 
 
b) Complir, si són preceptives, les condicions establertes per a l'autorització o la llicència, o les 
obligacions que deriven del règim de comunicació. 
 
3. La persona o l'empresa titulars de les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han 
de: 
 
a) Disposar de l'autorització, la llicència o la comunicació ambientals, i, en el cas de les activitats 
de l'annex I.3 i de les activitats regulades per la legislació d'espectacles públics i activitats 
recreatives, de l'autorització substantiva. 
 
b) Sotmetre l'activitat al control ambiental inicial, quan sigui preceptiu. 
 
c) Sotmetre l'autorització o la llicència ambientals a la revisió periòdica establerta. 
 
d) Complir les obligacions de control periòdic i de subministrament d'informació establertes en 
l'autorització o la llicència ambientals. 
 
e) ----- 
 
f) Comunicar a l'òrgan que ha atorgat l'autorització o la llicència ambientals la transmissió de la 
titularitat. 

                                            
2 Modificat l’article 6.2.a) i derogat l’article 6.3.e) per la Llei 9/2011 
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g) Informar immediatament l'òrgan que ha atorgat l'autorització o la llicència ambientals de 
qualsevol incident o accident que pugui afectar el medi ambient o les persones. 
 
h) Prestar l'assistència i la col·laboració necessàries a les persones que duguin a terme les 
actuacions de control, vigilància i inspecció. 
 
i) Complir qualsevol altra obligació establerta en aquesta llei i en les altres disposicions aplicables. 
 
Article 7 3 
Règims d'intervenció administrativa 
1. Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei resten sotmeses als règims 
d'intervenció administrativa següents: 
 
a) Autorització ambiental. Hi són sotmeses les activitats incloses en els annexos I.1 i I.2. El capítol 
I del títol II recull la regulació del procediment d’intervenció administrativa d’aquestes activitats, les 
quals se subdivideixen en: 
 
1) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental. Són les 
activitats de l’annex I.1 i l’annex I.2.a. L’annex I.1 inclou les subjectes a la Directiva 2008/1/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, del 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció i al control 
integrats de la contaminació. L’annex I.2.a inclou les activitats de l’annex I del text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de 
gener, no subjectes a la Directiva 2008/1/CE, i també totes les activitats i les instal·lacions 
afectades per la legislació d’accidents greus. 
 
2) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat 
de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental. Són les activitats de l’annex I.2.b, que inclou 
activitats que s’ha considerat necessari de sotmetre a una autorització ambiental, i que són 
incloses en l’annex II del text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener. 
 
b) Declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva. Hi són sotmeses les activitats 
incloses en l'annex I.3. El capítol segon del títol segon recull la regulació del procediment 
d'intervenció administrativa sobre aquestes activitats. La intervenció ambiental es duu a terme 
mitjançant la integració de la declaració d'impacte ambiental o l'informe ambiental, amb els valors 
límit d'emissió associats, els controls i altres requeriments ambientals, en l'autorització de l'òrgan 
competent per raó de la matèria substantiva, d'acord amb el procediment que s'estableix en 
aquesta llei. 
 
c) Llicència ambiental. Hi són sotmeses les activitats incloses en l’annex II. Aquestes activitats se 
subdivideixen en: 
 
1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental, amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes 
activitats són les que l’epígraf corresponent de l’annex II determina específicament que necessiten 
aquesta declaració. El procediment aplicable a aquestes activitats és el que resulta de l’article 34, 
amb el contingut mínim de l’estudi d’impacte ambiental que determina l’article 18. 
 
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat 
de declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que l’epígraf corresponent de 
l’annex II determina específicament que necessiten aquest procés. El capítol I del títol III regula el 
procediment d’intervenció administrativa sobre aquestes activitats. 
 
3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés 
d’avaluació d’impacte ambiental. El capítol II del títol III regula el procediment d’intervenció 
administrativa sobre aquestes activitats. 
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d) Règim de comunicació. Hi són sotmeses les activitats de l'annex III. El títol quart conté la 
regulació del procediment d'intervenció administrativa d'aquestes activitats. 
 
En cap cas les ordenances municipals no poden sotmetre al règim de llicència ambiental les 
activitats regulades per aquesta llei en el règim de comunicació. 
 
Els ajuntaments poden establir que algunes activitats de l'annex II subjectes al règim de llicència 
ambiental, situades en determinades zones urbanes i amb una qualificació urbanística 
determinada se sotmetin al règim de comunicació establert en el títol quart. 
 
Així mateix no es poden sotmetre al règim de comunicació les activitats següents: 
 
1) Les activitats sotmeses a la decisió prèvia de l'Administració respecte al fet d'ésser sotmeses o 
no ésser-ho a l'avaluació d'impacte ambiental. 
 
2) Les activitats subjectes a un informe preceptiu dels òrgans ambientals competents en matèria 
de medi ambient, en els casos determinats pels articles 42 i 43 
 
e) Règim d'intervenció ambiental d'activitats temporals, mòbils i d'investigació establert en el títol 
cinquè. 
 
f) Règim d'intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial. Aquestes 
activitats no estan sotmeses a la llicència o al règim de comunicació ambiental, i la intervenció 
ambiental es duu a terme integrant, en la resolució de la llicència sectorial de l'activitat o en les 
condicions establertes per al règim de comunicació, l'informe ambiental corresponent. Així mateix 
es determina un règim d'intervenció ambiental per als projectes d'equipaments i serveis de 
titularitat municipal. El títol sisè recull la regulació del procediment d'intervenció administrativa 
d'aquestes activitats. 
 
2. Si una mateixa persona o una mateixa empresa sol·licita exercir diverses activitats en un mateix 
centre o en un mateix establiment subjectes a diferents règims d'intervenció establerts en aquesta 
llei, la sol·licitud s'ha de tramitar i resoldre en una sola autorització o llicència ambientals, i s'ha 
d'aplicar el règim que correspon a les activitats amb grau d'incidència ambiental més elevat. 
Tanmateix, s'exceptuen d'aquesta regla les activitats que, malgrat que es desenvolupen 
conjuntament en un mateix centre, inclou la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives. 
En aquest cas les sol·licituds es tramiten i es resolen d'una manera independent de conformitat 
amb el règim establert per l'article 56 del títol sisè. 
 
Article 8 
Distribució de competències sectorials en matèria ambiental 
1. Les competències sectorials en matèria ambiental que corresponen als ajuntaments i a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya són les que determina la normativa específica 
aplicable a cada matèria. 
 
2. Els ajuntaments tenen una intervenció preceptiva pel que fa a contaminació per sorolls, 
vibracions, escalfor, olors, subministrament d'aigua, abocaments al sistema públic de sanejament 
o al clavegueram municipal i gestió de residus municipals, si no és que aquestes competències 
són delegades expressament a altres ens o organismes. 
 
3. En el cas que el funcionament d'una activitat dels annexos II, III o IV tingui afeccions ambientals 
significatives sobre més d'un municipi, en matèries de competència municipal, els ajuntaments han 
d'adoptar les mesures de col·laboració i coordinació que considerin pertinents i també poden 
sol·licitar, si escau, la col·laboració del departament competent en matèria de medi ambient. 
 
4. En el cas que el funcionament d'una activitat de l'annex I tingui afeccions ambientals 
significatives en matèries de competència municipal, els ajuntaments i el departament competent 
en matèria de medi ambient han d'establir, quan sigui procedent, formes de coordinació i 
col·laboració en les actuacions que portin a terme. 
 



 
 

 11

Article 9 4 
Valors límit d'emissió i prescripcions tècniques de caràcter general 
1. Els valors límit d'emissió i les normes tècniques de caràcter general que determina la legislació 
ambiental, per a la prevenció i la protecció de la contaminació, són aplicables a totes les activitats 
incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei. 
 
2. Per a fixar el valor límit d’emissió d’una activitat determinada, cal tenir en compte la normativa 
en vigor en el moment de la intervenció administrativa i també, de manera motivada, els aspectes 
següents: 
 
a) Les condicions de qualitat del medi ambient potencialment afectat. 
 
b) Les millors tècniques disponibles, pel que fa a les activitats de l’annex I.1. 
 
c) Les característiques de les activitats afectades. 
 
d) Les transferències de contaminació d'un medi a l'altre. 
 
e) Les substàncies contaminants. 
 
f) Les condicions climàtiques generals i els episodis microclimàtics. 
 
g) Els plans que, si escau, s'hagin aprovat per a complir compromisos establerts en la normativa 
comunitària o en tractats internacionals subscrits per l'Estat espanyol o per la Unió Europea. 
 
h) La incidència de les emissions en el medi i en les persones. 
 
i) ----- 
 
3. Els valors límit d'emissió i les prescripcions tècniques es poden establir també en un acord 
voluntari subscrit entre l'Administració competent i la persona o l'empresa titulars d'una activitat o 
un sector industrial determinat. 
 
4. La mesura d'allunyament de les activitats respecte a nuclis de població només s'estableix quan 
ho determina la normativa sectorial aplicable o, de manera excepcional, quan no es poden aplicar 
mesures o condicions tècniques que evitin les afeccions a l'entorn, sens perjudici del que disposa 
la normativa urbanística. 
 
Article 10 
Informació ambiental 
1. El departament competent en matèria de medi ambient ha de designar la unitat responsable 
d'informació ambiental encarregada de gestionar la base de dades d'activitats ambientals i de 
satisfer el dret de la ciutadania a l'accés a aquesta informació. 
 
2. L'òrgan ambiental competent ha de disposar d'informació suficient sobre: 
 
a) La qualitat dels recursos naturals i les condicions del medi ambient en l'àmbit territorial de 
Catalunya. 
 
b) Els objectius i les normes de qualitat sobre el medi ambient i, especialment, sobre els nivells 
màxims d'immissió fixats legalment. 
 
c) Les fonts d'emissió de contaminants, amb l'expressió del contingut de les resolucions de 
l'autorització i la llicència ambientals. 
 
d) Els nivells d'emissió i la resta de prescripcions tècniques establertes, amb caràcter general, i les 
millors tècniques disponibles que han servit de base per a establir-los. 
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3. La informació indicada en l'article 10.2 constitueix, juntament amb la informació que ha d'aportar 
la persona o l'empresa titulars, la referència per als estudis d'impacte ambiental i per a l'avaluació 
ambiental de les activitats. Aquesta informació és pública i és recollida en una base de dades 
ambientals, establerta amb la participació dels ens locals, els quals hi han de tenir accés lliure per 
a exercir llurs competències. 
 
4. Als efectes del que estableix l'article 10.3, i per tal de garantir l'accés a la informació ambiental, 
l'òrgan competent ha de crear bases de dades de la informació ambiental disponible, amb 
indicacions clares sobre el lloc on es pot trobar aquesta informació, i adoptar les mesures 
necessàries per a difondre-les i posar-les a la disposició de la ciutadania, servint-se de mitjans 
telemàtics. 
 
Article 11 
Ús de mitjans tècnics 
1. Les relacions interadministratives, i les de la ciutadania amb les administracions ambientals, 
s'han de dur a terme amb tècniques i mitjans telemàtics, tot respectant les garanties i els requisits 
dictats per les normes de procediment administratiu. 
 
2. El Govern ha d'establir per reglament els sistemes de gestió i comunicació necessaris per a fer 
efectiu l'ús dels mitjans tècnics i remoure els obstacles formals i materials que n'impedeixen o en 
dificulten la implantació. Amb aquest objectiu, i amb la consulta prèvia i el consens amb les entitats 
municipalistes, s'ha d'impulsar la normalització dels formats i els suports informàtics. 
 
Títol II 
Règim d'autorització ambiental o d'autorització substantiva amb avaluació d'impacte 
ambiental 
 
Capítol I 5 
Règim d'autorització ambiental 
 
Secció primera 
Objecte i finalitat 
 
Article 12 6 
Activitats sotmeses a una autorització ambiental 
1. L’activitat o les activitats, amb les instal·lacions o les parts de les instal·lacions corresponents, 
que estan ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que estan relacionades en 
els annexos I.1 i I.2, se sotmeten a l’autorització ambiental amb la declaració d’impacte ambiental 
o amb la decisió prèvia sobre la necessitat del sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental. 
 
2. Les modificacions substancials de les activitats esmentades en l’article 12.1 se sotmeten 
igualment a l’autorització ambiental amb la decisió prèvia sobre la necessitat del sotmetiment a 
una avaluació d’impacte ambiental, excepte en els supòsits en què cal la declaració d’impacte 
ambiental d’acord amb el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener. 
 
Article 13 7 
Finalitats de l'autorització ambiental 
Les finalitats de l'autorització ambiental són les següents: 
 
a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl que produeixen les 
activitats i, alhora, fixar les condicions per a gestionar correctament aquestes emissions, a més a 
més de prendre en consideració el consum dels recursos naturals i l’energia, i, particularment, pel 

                                            
5 Modificada la rúbrica del capítol I del títol II per la Llei 9/2011 
6 Modificat l’article 12 per la Llei 9/2011 
7 Modificat l’article 13.a) per la Llei 9/2011 
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que fa a les activitats de l’annex I.1, tenint en compte l’aplicació de les millors tècniques 
disponibles. 
 
b) Establir totes les condicions, mitjançant un procediment que asseguri la coordinació de les 
diferents administracions públiques que intervenen en l'atorgament de l'autorització, per a garantir 
que les activitats sotmeses a la Llei en compleixen l'objecte. 
 
c) Disposar d'un règim de prevenció i control de la contaminació que integri en un sol acte 
l'avaluació i la declaració d'impacte ambiental, les autoritzacions sectorials en matèria de 
producció i gestió dels residus; d'abocament a les aigües continentals, inclosos els abocaments al 
sistema públic de sanejament d'aigües residuals, i els abocaments des de terra cap al mar; les 
determinacions de caràcter ambiental en matèria de contaminació atmosfèrica, i l'autorització 
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 
 
Secció segona 
Organització i procediment 
 
Article 14 8 
Ponència ambiental 
1. La Ponència Ambiental és l’òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de 
medi ambient que, amb la participació de tots els sectors ambientals i, si escau, de la dels 
departaments que es requereixi d’acord amb l’activitat sectorial de què es tracti, formula la 
declaració d’impacte ambiental, la decisió prèvia sobre el sotmetiment a una avaluació d’impacte 
ambiental, i garanteix el caràcter integrat de l’autorització ambiental. 
 
2. La composició, les funcions i el règim de funcionament de la Ponència Ambiental s'han de 
determinar per reglament. 
 
Article 15 
Oficines de gestió ambiental unificades 
1. La Ponència Ambiental té el suport de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), que 
actuen com a òrgans territorials. 
 
2. La composició, les funcions i el règim de funcionament de les OGAU s'han de determinar per 
reglament. 
 
Article 15 bis 9 
Decisió prèvia sobre el sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental 
1. En el cas d’activitats incloses en l’annex I.2.b i, amb l’excepció que estableix l’article 12.2, en el 
cas de modificacions substancials de les activitats dels annexos I.1 i I.2, amb caràcter previ a la 
sol·licitud de l’autorització ambiental, la persona o l’empresa titular de l’activitat ha de formular una 
consulta prèvia a l’Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d’impacte 
ambiental, en aplicació dels criteris fixats per l’annex V. 
 
2. La consulta prèvia se sotmet al procediment següent: 
 
a) La persona o l’empresa titular de l’activitat ha d’adreçar la sol·licitud a l’Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada on s’emplaça l’activitat projectada, acompanyada de l’informe municipal de 
compatibilitat urbanística i d’una memòria tècnica descriptiva de l’emplaçament i de les 
característiques ambientals bàsiques de l’activitat, amb el contingut mínim següent: 
 
1) La definició, les característiques i l’emplaçament del projecte. 
 
2) Les principals alternatives estudiades i la justificació de la solució adoptada. 
 
3) Una anàlisi d’impactes potencials al medi ambient. 

                                            
8 Modificat l’article 14.1 per la Llei 9/2011 
9 Afegit l’article 15 bis per la Llei 9/2011 
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4) Les mesures preventives, correctores o compensatòries per a protegir adequadament el medi 
ambient. 
 
5) La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les mesures 
protectores. 
 
La memòria tècnica ha d’identificar-ne l’autor o autors mitjançant el nom i cognoms, la titulació i el 
document nacional d’identitat. 
 
b) La Ponència Ambiental, un cop fetes les consultes prèvies a l’ajuntament i a altres 
administracions, persones i institucions afectades, i amb els informes ambientals, emet la resolució 
sobre la consulta, i també sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, si 
escau, en el termini de tres mesos. 
 
c) La resolució que determina que no cal sotmetre el projecte a l’avaluació d’impacte ambiental 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Si es determina que cal sotmetre l’activitat projectada a una avaluació d’impacte ambiental, s’ha 
de seguir el procediment establert pels articles 16 a 28. En cas que es determini que no cal 
sotmetre l’activitat a una avaluació d’impacte ambiental, s’ha de seguir el mateix procediment pel 
que fa als documents i als tràmits relatius a l’autorització ambiental, i no són aplicables els 
documents i els tràmits relatius a l’avaluació d’impacte ambiental. 
 
Article 16 
Procediment i tràmits 
1. La sol·licitud de les autoritzacions ambientals d'activitats, juntament amb la documentació 
preceptiva, s'ha de dirigir a l'OGAU corresponent. 
 
2. La sol·licitud d'autorització ambiental se sotmet als tràmits següents: 
 
a) Verificació formal de la documentació presentada. 
 
b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte, de l'estudi d'impacte ambiental i de la resta de 
documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud. 
 
c) Informació pública i informes preceptius. 
 
d) Declaració d'impacte ambiental i proposta de resolució provisional. 
 
e) Tràmit d'audiència. 
 
f) Proposta de resolució. 
 
g) Resolució. 
 
h) Notificació i comunicació. 
 
i) Publicació de la declaració d'impacte ambiental. 
 
j) Publicació de la resolució de l'autorització ambiental de les activitats de l'annex I.1. 
 
3. Quan la declaració d'impacte ambiental correspongui a l'òrgan ambiental de l'Administració 
General de l'Estat, no es pot atorgar l'autorització ambiental sense que s'hagi formulat aquesta 
declaració, d'acord amb els instruments de col·laboració interadministrativa establerts entre aquest 
òrgan i el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient. 
 
Article 17 
Sol·licitud 
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1. La sol·licitud d'autorització ambiental ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 
 
a) Estudi d'impacte ambiental del projecte, que ha de contenir, com a mínim, la informació que es 
detalla en l'article 18, signat pel personal tècnic competent. 
 
b) Projecte bàsic, signat pel personal tècnic competent, que contingui la descripció detallada i 
l'abast de l'activitat i de les instal·lacions. Les normatives sectorials de les diferents 
administracions amb competències d'intervenció administrativa i, si escau, les normes tècniques 
que estableixen el contingut del projecte de l'activitat, en determinen el contingut específic. 
 
c) Documentació preceptiva sobre accidents greus que determini la legislació sectorial 
corresponent. 
 
d) Informe urbanístic de l'ajuntament on s'ha d'ubicar l'activitat, establert per l'article 60, que 
acrediti la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic, i la disponibilitat i la suficiència 
dels serveis públics que exigeixi l'activitat. 
 
e) Característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que aquesta activitat 
estigui definida com a potencialment contaminant del sòl per la normativa específica aplicable. 
 
f) Designació, per part de la persona titular de l'activitat, del personal tècnic responsable de 
l'execució del projecte. 
 
g) Declaració de les dades que, a criteri de la persona que ho sol·licita, gaudeixen de 
confidencialitat de conformitat amb la disposició addicional cinquena del text refós de la Llei 
d'avaluació d'impacte ambiental, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener, i 
amb la resta de legislació sobre la matèria. 
 
h) Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la 
legislació sectorial aplicable a l'activitat. 
 
2. En el cas que, juntament amb l'autorització ambiental, també se sol·liciti l'autorització 
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, cal adjuntar a la sol·licitud la documentació que 
estableix la Llei de l'Estat 1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets 
d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. 
 
3. En el cas d'una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol·licitud i la 
documentació s'han de referir a la part o a les parts de les instal·lacions, amb relació a tota 
l'activitat, i als aspectes del medi afectats per la modificació, sempre que la modificació parcial 
permeti una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l'activitat perquè no es produeixen 
efectes additius en el conjunt de les emissions. 
 
4. La documentació necessària per a sol·licitar l'autorització o les modificacions que se'n fan 
posteriorment s'han de presentar en el format i el suport informàtic que fixa el departament 
competent en matèria de medi ambient. 
 
Article 18 
Estudi d'impacte ambiental 
1. L'estudi d'impacte ambiental del projecte ha d'incloure, com a mínim, les dades següents: 
 
a) Descripció general del projecte i exigències previsibles en el temps, amb relació a la utilització 
del sòl i altres recursos naturals. Estimació del tipus i la quantitat dels residus abocats i les 
emissions de matèria o energia resultants, i descripció del medi receptor. 
 
b) Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada, atenent 
l'ús i l'aplicació de les millors tècniques disponibles i els efectes ambientals. 
 
c) Avaluació dels efectes previsibles, directes i indirectes, del projecte sobre la població, la flora, la 
fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, tant terrestres com marítims, els factors climàtics, el paisatge i els béns 
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materials, inclòs el patrimoni cultural. Igualment, s'ha d'atendre la interacció entre tots aquests 
factors i els possibles efectes transfronterers, entre municipis o entre comunitats autònomes. 
 
d) Mesures establertes per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius. 
 
e) Programa de vigilància ambiental. 
 
f) Estudi d'impacte acústic. 
 
g) Descripció de les característiques de la il·luminació exterior. 
 
h) Resum de l'estudi i les conclusions en termes fàcilment comprensibles, i, si escau, de les 
dificultats informatives o de les tècniques trobades en el procés d'elaboració. 
 
2. Les administracions públiques han de facilitar a la persona o a l'empresa sol·licitant la 
informació ambiental i qualsevol altra documentació que sigui útil per a elaborar l'estudi d'impacte 
ambiental. 
 
3. La persona o l'empresa sol·licitant, prèviament a la presentació de la sol·licitud, pot requerir a la 
Ponència Ambiental que es manifesti sobre el contingut mínim, l'amplitud i el nivell de detall de 
l'estudi d'impacte ambiental, del projecte i de la informació bàsica necessària per a fer-ne 
l'avaluació ambiental. La Ponència ha de consultar les administracions afectades i, si escau, altres 
persones físiques i jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció del medi ambient. La 
Ponència Ambiental ha de donar una resposta en el termini màxim de tres mesos. 
 
4. En el cas que l'activitat formi part d'un pla o d'un programa avaluats prèviament des del punt de 
vista ambiental, l'estudi d'impacte ambiental ha de recollir i respectar la informació i les 
determinacions contingudes en el pla o en el programa i, especialment, les especificades en la 
memòria ambiental. 
 
5. L'estudi d'impacte ambiental caduca al cap de quatre anys d'haver estat formulat, sense que 
s'hagi dut a terme la declaració d'impacte ambiental, sempre que no hi hagi causes no imputables 
a la persona o a l'empresa sol·licitant. 
 
Article 19 10 
Verificació formal i suficiència de l'estudi d'impacte ambiental i del projecte 
1. Un cop rebuda la sol·licitud, es procedeix a verificar formalment la documentació presentada. 
 
2. L'òrgan ambiental competent s'ha de pronunciar, en un termini màxim de trenta dies, sobre la 
suficiència i la idoneïtat de l'estudi d'impacte ambiental, del projecte i de la resta de documentació 
presentada en la consulta prèvia a les administracions competents. 
 
3. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte o de 
la resta de documentació presentada a tràmit, si es considera que aquests documents no són 
idonis per a tramitar-los perquè no s’adeqüen a l’objecte o a les finalitats de l’autorització 
sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible per raons legals o de planificació sectorial, 
territorial o per incompatibilitat urbanística. 
 
4. La resolució que acorda la insuficiència o la no-idoneïtat s'ha d'adoptar motivadament i amb 
l'audiència prèvia a la part interessada. Aquesta resolució posa fi al procediment administratiu i 
s'arxiven les actuacions. 
 
5. En cas que en el projecte o en la documentació presentada es detectin insuficiències o 
deficiències que siguin esmenables, cal informar-ne la persona o l'empresa sol·licitants perquè les 
esmeni. Transcorregut el termini de tres mesos, o el que es determini atenent les característiques 
de la documentació requerida, sense que s'hagin resolt les insuficiències o les deficiències, s'ha de 
declarar la caducitat de l'expedient i s'han d'arxivar les actuacions. 

                                            
10 Modificat l’article 19.3 per la Llei 9/2011 



 
 

 17

 
Article 20 
Informació pública 
1. Un cop efectuada la verificació de la suficiència i la idoneïtat de l'estudi d'impacte ambiental, del 
projecte i de la resta de documentació presentada, cal sotmetre aquesta documentació a 
informació pública per a un període de trenta dies, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i s'ha de notificar a les administracions públiques afectades i a les 
persones interessades. També s'ha de difondre per mitjà de les xarxes telemàtiques d'informació. 
Així mateix, en la publicació s'ha de fer constar el dret dels ciutadans a accedir a tota la informació 
disponible sobre el procediment concret i, especialment, a la informació gestionada per la unitat 
responsable d'informació ambiental del departament competent en matèria de medi ambient. 
 
2. Simultàniament, l'estudi d'impacte ambiental i el projecte es posen a disposició de l'ajuntament 
del municipi en què es vol ubicar l'activitat, el qual els ha de sotmetre a exposició pública, i també 
a informació veïnal durant un període de deu dies, i s'ha d'informar l'òrgan del departament 
competent en matèria de medi ambient sobre el resultat obtingut. 
 
3. En el cas que l'impacte ambiental del projecte pugui tenir efectes significatius en el medi d'altres 
municipis o altres comunitats autònomes, se'ls ha de comunicar i s'ha d'adjuntar una descripció del 
projecte i dels possibles efectes sobre el medi ambient, a fi que, en un termini de trenta dies, 
puguin manifestar si volen participar en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental mitjançant 
l'establiment de consultes bilaterals en la tramitació d'aquest procediment. Les al·legacions 
formulades en aquest procés de participació s'han de considerar motivadament en la declaració 
d'impacte ambiental. 
 
4. Si l'impacte ambiental del projecte pot tenir efectes significatius sobre el medi d'un altre Estat, se 
segueix el procediment establert per la legislació bàsica en la matèria, i s'ha de comunicar, per 
mitjà del ministeri competent en matèria d'afers exteriors, per tal d'obrir un període de consultes 
bilaterals. Els terminis fixats per a concedir l'autorització ambiental i, si escau, la llicència 
ambiental, restaran en suspens fins que fineixi el procediment de consultes transfrontereres. 
 
5. Les dades de la sol·licitud i de la documentació que l'acompanya emparades pel règim de 
confidencialitat s'exceptuen de la informació pública. 
 
6. Les al·legacions rebudes en el tràmit d'informació pública, que han d'ésser valorades en la 
proposta de resolució, es comuniquen a la persona que ha sol·licitat l'autorització ambiental, la 
qual disposa d'un termini de deu dies per a manifestar el que consideri oportú. 
 
Article 21 
Intervenció en matèria d'accidents greus 
1. En cas que l'activitat estigui afectada per la normativa en matèria d'accidents greus, l'òrgan 
ambiental competent ha de requerir un informe de caràcter vinculant al departament competent en 
la matèria. 
 
2. L'òrgan competent en matèria d'accidents greus ha d'emetre els informes en el termini de trenta 
dies a comptar de la data de la sol·licitud. 
 
Article 22 
Informe municipal 
1. L'ajuntament, en el termini màxim de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud, ha de 
trametre a l'òrgan ambiental un informe preceptiu i vinculant de tots els aspectes ambientals sobre 
els quals té competència i, específicament, sobre sorolls i vibracions, escalfor, olors i abocaments 
al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal. 
 
2. L'ajuntament, quan el sistema públic de sanejament del municipi en què es vol exercir l'activitat 
és a càrrec d'un ens diferent del mateix ajuntament o de l'administració hidràulica de Catalunya, 
sol·licita directament a aquest ens l'informe sobre l'abocament d'aigües residuals a aquest sistema 
de sanejament o al clavegueram municipal. L'informe s'ha d'emetre en un termini màxim de trenta 
dies. 
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Article 23 
Altres informes 
S'han de sol·licitar tots els altres informes que són preceptius per la naturalesa de l'activitat i els 
que són necessaris per a resoldre el procediment. Aquests informes s'han d'emetre en un termini 
de trenta dies. 
 
Article 24 
Simultaneïtat en la sol·licitud dels informes 
Els informes requerits d'acord amb els articles 20 a 23 s'han de sol·licitar simultàniament, per a 
evitar que hi hagi desajustos temporals en tramitar-los o en emetre'ls. 
 
Article 25 
Evacuació dels informes 
Transcorreguts els terminis establerts sense que s'hagin tramès els informes corresponents, es 
poden prosseguir les actuacions, sens perjudici que els informes emesos fora de termini, però 
rebuts abans que es dictés la resolució, s'han d'incorporar a l'expedient. 
 
Article 26  
Declaració d'impacte ambiental i proposta de resolució provisional 
1. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos 
i de l'avaluació de l'impacte ambiental que comporta l'activitat, la Ponència Ambiental formula la 
declaració d'impacte ambiental, que s'incorpora a la proposta de resolució provisional que elabora 
la mateixa Ponència. 
 
2. La declaració d'impacte ambiental ha de tenir el contingut mínim següent: 
 
a) Descripció succinta del projecte i de l'estudi d'impacte ambiental. 
 
b) Relació dels tràmits efectuats. 
 
c) Relació de les entitats, les institucions, les organitzacions i les persones que han participat en el 
procediment. 
 
d) Relació dels escrits de les al·legacions formulades a l'expedient i la consideració corresponent 
que en fa la Ponència Ambiental. 
 
e) Descripció dels impactes significatius sobre el medi i la població apreciats per l'òrgan que 
formula la declaració d'impacte ambiental. 
 
f) Qualificació de l'impacte ambiental. 
 
g) Recomanació sobre l'autorització del projecte en un sentit favorable o desfavorable. 
 
h) Mesures correctores o compensatòries que cal aplicar. 
 
3. En la proposta de resolució provisional s'inclouen els continguts determinats per l'article 29, i 
també els que es poden establir per reglament. 
 
4. Si la proposta de resolució provisional determina la necessitat de fer modificacions significatives 
en el projecte i en la resta de documentació presentada, s'ha de requerir a la part sol·licitant que 
presenti un projecte o altres documents reformats en els termes i en el termini indicats en la 
proposta de resolució atenent les característiques de la documentació requerida. En cas que no es 
compleixi el requeriment en el termini fixat s'ha de declarar la caducitat de l'expedient. 
 
Article 27 
Tràmit d'audiència 
1. S'ha d'informar de la proposta de resolució provisional les persones interessades que consten 
en l'expedient, les administracions afectades i l'ajuntament del municipi on es projecti emplaçar 
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l'activitat, i donar-los audiència i vista de l'expedient, perquè en el termini màxim de quinze dies hi 
facin les al·legacions que considerin oportunes. 
 
2. A la vista de les al·legacions rebudes en el tràmit d'audiència i, si és procedent, del projecte o 
els documents modificats, la Ponència Ambiental ha de demanar informe, si escau, als òrgans 
competents per a emetre informes vinculants perquè en un termini màxim de quinze dies s'hi 
pronunciïn. Finit aquest tràmit, l'informe s'eleva a l'òrgan del departament competent en matèria de 
medi ambient perquè n'elabori la proposta de resolució definitiva. 
 
3. Si no es presenten al·legacions a la proposta de resolució provisional o no s'han introduït 
modificacions en el projecte, aquesta proposta de resolució esdevé definitiva automàticament i 
s'eleva a l'òrgan competent perquè la resolgui. 
 
Article 28 11 
Termini per a resoldre 
1. La resolució que dicta l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi ambient 
sobre la sol·licitud d'autorització, amb el contingut establert per l'article 29, posa fi al procediment. 
 
2. La resolució del procediment d’autorització ambiental de les activitats dels annexos I.1 i I.2 s’ha 
de dictar i notificar en el termini de vuit mesos. 
 
3. ----- 
 
4. El termini per a resoldre resta suspès en cas que es demani una esmena o una millora de la 
documentació, ja sigui en els tràmits de la verificació formal i de la suficiència o en la fase de la 
proposta de la resolució provisional. El còmput del termini es reprèn un cop les esmenes de 
documentació es presenten a l'Administració. 
 
5. La no-resolució i la notificació en el termini establert en aquest article permeten a la persona 
sol·licitant entendre desestimada la sol·licitud d'autorització i li permeten d'interposar el recurs 
administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent. 
 
6. L'Administració ha d'informar en tot moment de l'estat de la tramitació del procediment 
administratiu. 
 
Article 29 12 
Contingut de l'autorització ambiental 
1. L'autorització ambiental té el contingut mínim següent: 
 
a) Els valors límit d'emissió de substàncies contaminants, determinats de conformitat amb els 
paràmetres definits per l'article 9, les prescripcions de les normes europees i, si escau, els 
paràmetres o les mesures tècniques equivalents que els complementen o els substitueixen. 
 
b) Les determinacions de la declaració d'impacte ambiental, si s’escau. 
 
c) Els sistemes de tractament i control de les emissions, i, si escau, d'autocontrol, amb 
l'especificació del règim d'explotació i de la metodologia de mesurament, la freqüència, el 
procediment d'avaluació dels mesuraments i l'obligació de comunicar a l'òrgan ambiental 
competent, amb la periodicitat que es fixi, el control amb les dades que calgui per a comprovar el 
compliment del contingut de l'autorització. 
 
d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals 
que poden afectar el medi ambient, com són, entre d'altres, la posada en funcionament, les fuites, 
les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l'explotació. 
 

                                            
11 Modificat l’article 28.2 i derogat l’article 28.3 per la Llei 9/2011 
12 Modificat l’article 29.1.b) per la Llei 9/2011 
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e) La determinació, si cal, de les prescripcions que garanteixen la protecció del sòl i de les aigües 
subterrànies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües residuals i dels residus generats per 
l'activitat. 
 
f) La fixació, si escau, de mesures per a minimitzar la contaminació a llarga distància. 
 
g) L'import de la garantia que cal constituir, d'acord amb la magnitud i les característiques de la 
instal·lació, per a respondre de les obligacions derivades de l'activitat autoritzada, de conformitat 
amb les normatives de responsabilitat ambiental o altres normatives específiques. 
 
h) Qualsevol altra mesura o condició que, d'acord amb la legislació, sigui adequada per a protegir 
el conjunt del medi ambient afectat per l'activitat. 
 
2. En el cas que la normativa ambiental requereixi condicions més rigoroses que les que es puguin 
assolir mitjançant les millors tècniques disponibles, l'autorització ha d'exigir l'aplicació de 
condicions complementàries. 
 
3. L'autorització ambiental pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats per la 
lletra a de l'article 29.1 per als valors límit d'emissió, sempre que la persona titular acrediti 
documentalment que el medi receptor les pot assumir. A aquest efecte la persona titular de 
l'activitat ha de presentar alguna de les mesures que s'indiquen a continuació, les quals han 
d'ésser aprovades per l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi ambient i 
han d'ésser incloses en l'autorització: 
 
a) Un pla de rehabilitació que garanteixi el compliment dels valors límit d'emissió en el termini que 
fixi l'autorització, amb un màxim de sis mesos. 
 
b) Un projecte que impliqui una reducció de la contaminació, en un termini màxim de sis mesos. 
 
4. En el cas d'activitats subjectes a la Llei de l'Estat 1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el 
règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, l'autorització ambiental no 
ha d'incloure valors límit per a les emissions directes de diòxid de carboni (CO2), llevat que calgui 
per a garantir que no es provoca contaminació local significativa. 
 
5. S'inclouen en l'autorització ambiental les determinacions preceptives sobre sorolls, vibracions, 
escalfors, olors, o els condicionants referents als abocaments al sistema de clavegueram i 
sanejament, o altres mesures ambientals, sobre les quals té competència, que hagi establert 
l'ajuntament, o bé les que, si escau, estableix la Ponència Ambiental per manca d'un informe 
municipal. 
 
6. L'autorització ambiental també inclou els informes emesos pels òrgans competents en matèria 
d'accidents greus, amb les condicions, les mesures correctores i el règim específic de controls 
periòdics. 
 
Article 30 13 
Notificació i publicitat 
1. La resolució per la qual s'atorga o es denega l'autorització ambiental es notifica a les persones 
interessades, i es comunica a l'ajuntament del terme municipal en el qual es projecta emplaçar 
l'activitat i a les administracions que hagin emès un informe. 
 
2. La part dispositiva de la resolució per mitjà de la qual s’atorga o es modifica l’autorització 
ambiental de les activitats de l’annex I i també, si n’hi ha, la declaració d’impacte ambiental es 
publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’incorporen a la base de dades 
ambientals d’activitats, amb la informació determinada per reglament. 
 

                                            
13 Modificat l’article 30.2 per la Llei 9/2011 
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3. El contingut íntegre de les autoritzacions ambientals és d'accés públic, amb les limitacions 
establertes sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient i altra normativa 
aplicable. 
 
Capítol II 
Règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva 
 
Article 31 
Declaració d'impacte ambiental d'activitats sotmeses a una autorització substantiva 
1. La intervenció ambiental en les activitats de l'annex I.3 s'integra en el procediment corresponent 
d'autorització substantiva, en el qual s'han de tenir en compte les determinacions següents: 
 
a) La persona o l'empresa sol·licitants, prèviament a la presentació de la sol·licitud de l'autorització 
davant l'òrgan del departament competent per a atorgar l'autorització substantiva, pot requerir a la 
Ponència Ambiental que es pronunciï sobre el contingut mínim de l'estudi d'impacte ambiental, i 
sobre l'amplitud i el nivell de detall que ha de tenir, del projecte i de la informació bàsica 
necessària per a dur-ne a terme l'avaluació ambiental. La Ponència ha de consultar prèviament les 
administracions afectades, tot i que la consulta es pot ampliar a altres persones físiques i 
jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció del medi ambient. La Ponència s'hi ha 
de pronunciar en un termini de tres mesos. 
 
b) Un cop la Ponència Ambiental ha pres una determinació sobre la suficiència i la idoneïtat de 
l'estudi d'impacte ambiental i de la resta de documentació presentada a tràmit, l'òrgan del 
departament competent per a atorgar l'autorització sotmet la sol·licitud a informació pública, per a 
un termini mínim de trenta dies, especificant que aquesta exposició pública també té efecte en el 
procediment d'avaluació d'impacte ambiental. 
 
c) Transcorregut el termini d'informació pública, l'òrgan del departament competent en la matèria 
tramet les al·legacions a la Ponència Ambiental, la qual formula la declaració d'impacte ambiental, 
de conformitat amb el que estableix l'article 26.2. 
 
d) El desplegament reglamentari d'aquest procediment ha de tenir en compte, així mateix, les 
determinacions que per a la declaració d'impacte ambiental s'estableixen en el capítol primer 
d'aquest títol. 
 
2. Si la declaració d'impacte ambiental fixa limitacions pel que fa a les emissions, les prescripcions 
tècniques i els controls periòdics, l'òrgan del departament competent per raó de la matèria les ha 
d'incorporar en l'atorgament de l'autorització substantiva. 
 
3. El Govern resol, en cas de discrepàncies entre l'òrgan del departament competent per raó de la 
matèria i la Ponència Ambiental, sobre la conveniència, a efectes ambientals, d'executar un 
projecte o sobre el contingut de les condicions establertes en la declaració d'impacte ambiental. 
 
4. Per reglament es poden incorporar en l'annex I.3 altres activitats de l'annex I.2 que estiguin 
subjectes a una declaració d'impacte ambiental i, així mateix, a una autorització substantiva. 
 
Article 32 
Declaració d'impacte ambiental d'activitats de producció d'energia eòlica i fotovoltaica, i 
d'activitats extractives 
1. Les activitats de producció d'energia eòlica i fotovoltaica sotmeses a declaració d'impacte 
ambiental es regeixen per les determinacions que s'estableixen en la regulació específica sobre el 
procediment i els òrgans competents. Les activitats de producció d'energia eòlica que no estan 
subjectes a la declaració d'impacte ambiental resten subjectes a l'informe de la Ponència 
Ambiental que es determina en la regulació específica. 
 
2. Les activitats extractives s'han de sotmetre a declaració d'impacte ambiental, i han de presentar 
un estudi d'impacte ambiental amb el contingut establert per l'article 18.1. A l'efecte de la 
declaració d'impacte ambiental de les activitats extractives, els plans de restauració establerts per 
la legislació específica formen part dels documents d'avaluació d'impacte ambiental que s'han de 
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presentar amb l'informe d'impacte ambiental. En aquest cas cal presentar l'informe urbanístic que 
té en compte aquesta llei. 
 
Títol III 
Règim de llicència ambiental 
 
Capítol I 
Règim de llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la declaració d'impacte 
ambiental 
 
Article 33 14 
Règim de llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la necessitat de declaració 
d'impacte ambiental 
1. La persona o l'empresa titulars de les activitats o de les instal·lacions no incloses en l'annex I, i 
que estan classificades en els annexos II, III o IV, han de formular una consulta prèvia a 
l'Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d'impacte ambiental, en aplicació 
dels criteris fixats en l'annex V, quan aquestes activitats afectin directament els espais naturals 
amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), 
aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d'acord amb 
la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 
79/409/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de 
Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment. Així mateix, s'ha de formular 
aquesta consulta prèvia a l'Administració respecte al fet de sotmetre les activitats de l'annex II a 
una avaluació d'impacte ambiental, quan es determina específicament en l'epígraf del dit annex. 
 
2. La consulta prèvia se sotmet al procediment que estableix l’article 15 bis.2. 
 
3. En cas que es determini que cal sotmetre l'activitat projectada a l'avaluació d'impacte ambiental 
s'ha de seguir el procediment establert per l'article 34. 
 
Article 34 15 
Declaració d'impacte ambiental d'activitats sotmeses a la llicència ambiental 
1. L’estudi d’impacte ambiental s’ha d’acompanyar amb el contingut mínim determinat per l’article 
18 en el moment de fer la sol·licitud de la llicència ambiental. En el cas d’activitats incloses en 
l’article 33.1, només s’ha d’aportar si ho resol prèviament la ponència ambiental. 
 
2. L'ajuntament ha de trametre a l'OGAU corresponent l'expedient de sol·licitud de la llicència 
ambiental una vegada ha conclòs el tràmit d'informació pública. Aquest tràmit ha d'ésser, com a 
mínim, de trenta dies. Cal trametre a l'OGAU les consultes i les al·legacions presentades. 
 
3. La Ponència Ambiental ha de formular la declaració d'impacte ambiental corresponent en el 
termini màxim de tres mesos i l'ha de comunicar a l'ajuntament perquè la integri en la resolució de 
la llicència ambiental. Aquesta tramitació suspèn el termini per a resoldre la llicència ambiental. 
 
4. La resolució de la llicència ambiental de l'ajuntament, que incorpora la declaració d'impacte 
ambiental, s'ha de publicar en el butlletí oficial corresponent. 
 
Capítol II 
Objecte i finalitat de la llicència ambiental 
 
Article 35 
Activitats sotmeses a la llicència ambiental 
Se sotmeten al règim de llicència ambiental l'activitat o les activitats ubicades en un mateix centre 
o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, i que es 
relacionen en l'annex II. 
 

                                            
14 Modificat l’article 33.2 per la Llei 9/2011 
15 Modificat l’article 34.1 per la Llei 9/2011 
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Article 36 
Finalitats de la llicència ambiental 
Els objectius de la llicència ambiental són: 
 
a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions contaminants a l'aire, l'aigua i el sòl que produeixen les 
activitats i que són susceptibles d'afectar el medi ambient, a més a més de prendre en 
consideració el consum de recursos naturals i energia. 
 
b) Garantir que les activitats sotmeses a la Llei en compleixen l'objecte mitjançant un procediment 
que asseguri la coordinació de les distintes matèries, inclosa l'autorització dels abocaments al 
sistema públic de sanejament d'aigües residuals existent, i la participació de les altres 
administracions públiques que han d'intervenir en l'atorgament de la llicència ambiental. 
 
Capítol III 
Organització i procediment 
 
Article 37 
Tràmits 
La sol·licitud de la llicència ambiental se sotmet als tràmits següents: 
 
a) Verificació formal de la documentació presentada. 
 
b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental. 
 
c) Informació pública i veïnal. 
 
d) Informes preceptius. 
 
e) Proposta de resolució. 
 
f) Tràmit d'audiència. 
 
g) Resolució. 
 
h) Notificació i comunicació. 
 
Article 38 16 17 
Òrgans ambientals municipals i comarcals 
1. En els municipis de 50.000 habitants o més s'ha de constituir un òrgan tècnic ambiental amb la 
funció d'avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i formular la proposta de 
resolució. 
 
2. Els municipis de menys de 50.000 i de més de 20.000 habitants poden constituir un òrgan tècnic 
ambiental per a exercir aquestes funcions. En cas contrari, aquestes funcions corresponen a 
l'òrgan tècnic ambiental competent del consell comarcal. 
 
3. En els municipis de menys de 20.000 habitants, correspon a l'òrgan tècnic ambiental del consell 
comarcal o, si escau, a l'òrgan tècnic de l'ajuntament, avaluar les sol·licituds i els expedients i 
formular l'informe integrat. La Ponència Ambiental de la Generalitat, amb l'informe previ del consell 
comarcal, pot habilitar els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a constituir 
aquest òrgan tècnic ambiental propi, sempre que justifiquin una capacitat tècnica i de gestió 
suficients. 
 
4. L'informe integrat de l'òrgan tècnic ambiental competent del consell comarcal és vinculant per a 
l'ajuntament tant si és desfavorable com si proposa mesures correctores. L’informe també és 

                                            
16 Modificat l’article 38.4 per la Correcció d’error de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. DOGC núm. 5560, 04.02.2010. 
17 Afegit l’article 38.5 per la Llei 9/2011 
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vinculant si requereix la persona o l’empresa sol·licitants a redactar un projecte o altres documents 
reformats. 
 
5. L’Oficina de Gestió Ambiental Unificada on s’emplaça l’activitat projectada dóna suport i 
assistència tècnica als òrgans ambientals municipals i comarcals en la tramitació de les llicències 
ambientals, i també en els tràmits d’avaluació de la documentació ambiental aportada en el règim 
de comunicació quan aquests òrgans ho sol·licitin. 
 
Article 39 18 
Sol·licitud 
1. Prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud de la llicència ambiental es pot sol·licitar 
l'informe urbanístic de l'ajuntament del terme municipal on s'ha d'ubicar l'activitat, acreditatiu de la 
compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic, regulat per l'article 60. 
 
2. La sol·licitud de la llicència ambiental ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 
 
a) El projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent, amb el contingut 
de les lletres a, c, d, f i g de l'article 18 que sigui necessari en cada cas, atenent les 
característiques i la incidència de l'activitat en el medi ambient. 
 
b) Les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa 
específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl. 
 
c) La designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte. 
 
d) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat 
d'acord amb la legislació. 
 
e) Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la 
legislació ambiental aplicable a l'activitat. 
 
3. En el cas d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus, projecten 
tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de 
conformitat amb els llindars que s'estableixin en la normativa de seguretat industrial, és preceptiu 
l'informe que ha d'emetre el departament competent en aquesta matèria segons estableix l'article 
60. 
 
4. En el cas d'una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol·licitud i la 
documentació s'han de referir a la part o a les parts de l'activitat que es modifica amb relació a tota 
l'activitat i als aspectes del medi afectats per la modificació, sempre que la modificació parcial 
permeti una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l'activitat, perquè no es produeixin 
efectes additius en el conjunt de les emissions. 
 
5. La documentació necessària per a sol·licitar la llicència o les modificacions posteriors de 
l'activitat s'han de presentar en el format i el suport informàtics que fixi l'ajuntament competent. 
 
6. La sol·licitud s'ha d'adreçar a l'ajuntament del terme municipal en el qual es projecta dur a terme 
l'activitat. 
 
7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta 
prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental en els termes establerts per l'article 
33.1. 
 
Article 40 
Verificació formal i suficiència del projecte bàsic amb estudi ambiental 
1. Un cop rebuda la sol·licitud, l'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons que 
correspongui, procedeix a comprovar formalment la documentació presentada. 

                                            
18 Modificat l’article 39.7 per la Corr.err. Llei 20/2009 
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2. L'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons que correspongui, s'ha de pronunciar 
sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental i la resta de 
documentació presentada. 
 
3. En el cas d'activitats sotmeses als informes preceptius establerts pels articles 42 i 43, els 
organismes del departament competent en matèria de medi ambient, en l'àmbit de llurs 
competències, s'han de pronunciar sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi 
ambiental. 
 
4. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental, o dels 
altres documents presentats, si es considera que: 
 
a) El projecte bàsic amb estudi ambiental o la documentació presentada, a causa de les 
insuficiències o les deficiències detectades, ha d'ésser objecte d'una formulació nova. 
 
b) El projecte no és idoni per a tramitar-se, perquè no s'adequa a l'objecte o a les finalitats de la 
llicència sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible per raons legals o de planificació 
sectorial, territorial o per la incompatibilitat urbanística. 
 
5. La resolució que acordi la insuficiència o la no-idoneïtat del projecte s'ha d'adoptar d'una 
manera motivada i amb l'audiència prèvia a la part interessada. Aquesta resolució posa fi al 
procediment administratiu i es procedeix a arxivar les actuacions. 
 
6. En cas que en el projecte o en la documentació presentada es detectin insuficiències o 
deficiències que siguin esmenables, se n'ha d'informar la persona o l'empresa sol·licitant perquè 
les esmeni. Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'hagin resolt les insuficiències o les 
deficiències, s'ha de declarar la caducitat de l'expedient i s'han d'arxivar les actuacions. 
 
Article 41 
Informació pública 
1. Un cop verificada la suficiència i la idoneïtat de l'estudi ambiental, i la resta de documentació 
presentada, s'ha de sotmetre a informació pública per a un període de trenta dies i, 
simultàniament, s'ha de sotmetre a informació veïnal en un termini de deu dies. També s'ha de 
difondre per mitjà de les xarxes telemàtiques d'informació. En tots els casos, en la publicació hi ha 
constar el dret dels ciutadans a accedir a la informació sobre el procediment concret. 
 
2. Les dades de la sol·licitud i la documentació que l'acompanyi, emparades pel règim de 
confidencialitat, s'exceptuen de la informació pública. 
 
Article 42 19 
Informes preceptius en matèria de medi ambient 
1. En la tramitació de les llicències ambientals de les activitats enumerades en l’annex VI és 
preceptiva l’emissió d’un informe de l’administració hidràulica, de l’administració de residus de 
Catalunya i del departament competent en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric. Aquests 
informes poden ésser sol·licitats pels ens locals directament a les administracions competents o bé 
a través de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada on s’emplaça l’activitat projectada. Les oficines 
unifiquen els diferents informes emesos en un únic document. 
 
2. Quan el sistema públic de sanejament del municipi on es pretén exercir l'activitat sigui a càrrec 
d'un altre ens gestor diferent de l'ajuntament o de l'administració hidràulica de Catalunya, l'informe 
sobre l'abocament d'aigües residuals a aquest sistema o al clavegueram municipal l'ha de 
sol·licitar l'ajuntament, directament, a l'ens gestor. 
 
3. S'han de sol·licitar també tots els altres informes que siguin preceptius per la normativa sectorial 
ambiental. 
 

                                            
19 Modifica l’article 42 per la Llei 9/2011 
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Article 43 
Informe preceptiu en matèria de prevenció d'incendis forestals 
S'ha de sol·licitar un informe als òrgans competents amb relació a les mesures de prevenció 
d'incendis forestals per a les activitats situades a una distància de la massa forestal inferior a cinc-
cents metres, i també per a les activitats situades als municipis declarats d'alt risc d'incendis 
forestals. 
 
Article 44 
Termini d'emissió i caràcter dels informes 
Els informes regulats pels articles 42 i 43 s'han d'emetre en un termini màxim de trenta dies, i 
tenen caràcter vinculant si són desfavorables o imposen condicions. Transcorregut el termini 
establert sense que s'hagin tramès els informes preceptius, poden prosseguir les actuacions, sens 
perjudici que s'hagi de considerar, per a atorgar la llicència ambiental, els informes emesos fora de 
termini, però rebuts abans que es dicti la resolució. 
 
Article 45 
Proposta de resolució provisional 
1. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos 
i de l'avaluació de la incidència ambiental o, si escau, del que resulti de la declaració d'impacte 
ambiental, l'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal emet l'informe integrat i l'òrgan competent 
municipal elabora la proposta de resolució provisional. 
 
2. En la proposta de resolució provisional s'inclouen continguts que es determinen en l'article 49, i 
també els que es puguin establir per reglament. 
 
3. Si la proposta de resolució provisional determina la necessitat de modificar significativament el 
projecte i la resta de documentació presentada, s'ha de requerir a la part sol·licitant que presenti 
un projecte o altres documents modificats en els termes i el termini indicats en la proposta de 
resolució. En cas que el requeriment no es compleixi en el termini fixat s'ha de declarar la 
caducitat de l'expedient. 
 
Article 46 
Audiència a les parts interessades 
1. S'ha d'informar les parts interessades sobre la proposta de resolució provisional, perquè en el 
termini màxim de quinze dies puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions 
que considerin oportuns. 
 
2. L'ajuntament, si escau, ha d'informar els òrgans competents sobre les al·legacions rebudes en 
el tràmit d'audiència per a emetre informes preceptius perquè en el termini màxim de quinze dies 
s'hi pronunciïn. Finit aquest tràmit s'ha d'elaborar la proposta de resolució definitiva, que s'eleva a 
l'òrgan municipal competent perquè n'emeti la resolució. 
 
3. En el cas que no es presentin al·legacions o no s'hagin introduït modificacions en el projecte, la 
proposta de resolució provisional esdevé definitiva automàticament i s'eleva a l'òrgan municipal 
competent perquè n'emeti la resolució. 
 
Article 47 
Resolució 
La resolució que dicta l'ajuntament sobre la sol·licitud de llicència ambiental posa fi al procediment. 
 
Article 48 
Termini 
1. La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de 
presentació de la sol·licitud. 
 
2. El termini per a resoldre resta suspès si es demana una esmena o una millora de la 
documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència o en la fase de proposta de 
resolució provisional. El còmput del termini es reprèn un cop esmenada o millorada la 
documentació. 
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3. La no-resolució i la notificació en el termini establert en aquest article permet a la persona 
sol·licitant entendre desestimada la sol·licitud de llicència, i li permet d'interposar el recurs 
administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent. 
 
4. L'Administració ha d'informar en tot moment de l'estat de tramitació del procediment 
administratiu. 
 
Article 49 
Contingut de la llicència ambiental 
1. La llicència ambiental ha de detallar: 
 
a) Els valors límit d'emissió de substàncies contaminants, que es determinen de conformitat amb 
els paràmetres definits per l'article 9, i, si escau, els paràmetres o les mesures tècniques 
equivalents que els complementen o que els substitueixen. 
 
b) Les determinacions de la declaració d'impacte ambiental, si escau. 
 
c) Els sistemes de tractament i control de les emissions i, si escau, d'autocontrol, amb 
l'especificació del règim d'explotació i de la metodologia de mesurament, la freqüència, el 
procediment d'avaluació dels mesuraments i l'obligació de comunicar a l'òrgan ambiental municipal 
competent, amb la periodicitat que es fixi, els controls amb les dades que calguin per a comprovar 
el compliment del contingut de la llicència. 
 
d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals 
que poden afectar el medi ambient, com són, entre altres, la posada en funcionament, les fuites, 
les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l'explotació. 
 
e) La determinació, si cal, de les prescripcions que garanteixin la protecció del sòl i de les aigües 
subterrànies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües residuals i dels residus que genera 
l'activitat. 
 
f) La determinació de la garantia suficient, en funció de la magnitud i les característiques de la 
instal·lació, per a respondre de les obligacions derivades de l'activitat autoritzada, de conformitat 
amb les normatives específiques en aquesta matèria. 
 
g) Qualsevol altra mesura o condició que, d'acord amb la legislació vigent, sigui adequada per a 
protegir el conjunt del medi ambient afectat per l'activitat. 
 
2. La llicència ambiental es pot tramitar simultàniament i, si escau, atorgar conjuntament amb la 
resta de llicències sectorials de competència municipal. 
 
Article 50 
Notificació i publicitat 
1. La resolució que posa fi al procediment s'ha de notificar a la persona o l'empresa sol·licitant i 
s'ha de comunicar a l'òrgan ambiental del consell comarcal, si és aquest l'òrgan que ha formulat la 
proposta de resolució, i als òrgans del departament competent en matèria de medi ambient que 
han emès els informes preceptius. 
 
2. Per a fer publicitat de la resolució, s'ha d'incorporar a una base de dades de llicències 
ambientals d'activitats accessible telemàticament. 
 
Títol IV 
Règim de comunicació 
 
Article 51 
Activitats sotmeses a comunicació 
1. L'exercici de les activitats compreses en l'annex III resta sotmès a comunicació de la persona o 
l'empresa titulars. 
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2. La comunicació presentada a l'ajuntament, amb la documentació que estableix aquesta llei i el 
desplegament reglamentari, acredita el compliment del règim d'intervenció ambiental d'aquestes 
activitats. 
 
Article 52 
Formalització de la comunicació 
1. La comunicació s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, 
les quals han d'estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la 
comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials 
necessàries, fixades per llei o pel desplegament reglamentari d'una llei, per a dur a terme l'activitat. 
 
2. Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, cal 
un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l'ajuntament, en els termes que regula 
l'article 60. Si aquest informe no s'ha lliurat en el termini de vint dies es pot procedir a executar-lo. 
 
3. La comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 
 
a) La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte en els 
casos en què per reglament es determini que només cal una memòria ambiental. 
 
b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d'ésser el director o la 
directora de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a 
l'estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els 
requisits ambientals. 
 
4. En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar emissions de 
l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la 
caracterització de determinats residus, cal acompanyar també la comunicació d'una certificació 
lliurada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental o pels serveis tècnics 
municipals. 
 
5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva 
responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els 
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens 
perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls 
inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius. 
 
6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, resta 
sotmesa al règim d'autorització d'abocaments. 
 
7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta 
prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental. 
 
8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el 
domini públic, el servei públic o els béns col·lectius. 
 
Article 53 
Certificació ambiental 
La certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental o pels serveis 
tècnics municipals, en els casos establerts per l'article 52.4, acredita que es compleixen els 
requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa ambiental. Si 
aquesta certificació no és favorable no es pot presentar la comunicació a l'Administració ni exercir 
l'activitat. 
 
Títol V 
Règim d'intervenció ambiental d'activitats temporals, mòbils i d'investigació 
 
Article 54 



 
 

 29

Règim de comunicació d'activitats mòbils de caràcter temporal 
Les activitats mòbils i de caràcter temporal de l'annex II, associades a obres d'infraestructures 
públiques o privades, o a activitats de tractament de residus o similars, que, com a activitat 
independent i per les característiques que tenen, no estan associades a un emplaçament fix ni 
tenen la condició d'activitats estables, resten sotmeses al règim de comunicació amb el 
procediment i les garanties específiques determinades per reglament. 
 
Article 55 
Règim d'intervenció ambiental de les activitats dirigides a investigar, desenvolupar i 
experimentar productes i processos nous 
La pràctica de les actuacions dirigides a investigar, desenvolupar i experimentar productes i 
processos nous s'ha de comunicar al departament competent en matèria de medi ambient, per a 
determinar les condicions, els requeriments i els controls ambientals que calguin. 
 
Títol VI 
Règims d'intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial 
 
Article 56 20 
Règim d'intervenció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives i altres 
activitats de competència municipal sectorial 
1. Les activitats que ja estan subjectes a un règim de llicència o comunicació de conformitat amb la 
legislació d'espectacles públics i activitats recreatives, amb caràcter general, no estan sotmeses al 
règim de llicència ni al règim de comunicació ambiental. Tampoc no estan subjectes al règim de 
llicència o comunicació ambiental les activitats d'espectacles públics i activitats recreatives que 
estan exemptes de llicència municipal de conformitat amb l'article 29.7 de la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
 
2. La intervenció ambiental d'aquestes activitats s'integra en el procediment d'atorgament de les 
llicències sectorials mitjançant un informe ambiental de l'òrgan tècnic municipal o comarcal o, si 
escau, en les condicions establertes per al règim de comunicació. L'informe ambiental ha de 
contenir les determinacions establertes per l'article 49, i també el control ambiental inicial i, si 
escau, els controls ambientals periòdics de l'activitat. 
 
3. Únicament les activitats que específicament es determinen en l’annex IV, que en la normativa 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives no estan subjectes a un règim de 
llicència, als efectes del que estableix aquesta llei, estan subjectes al règim de llicència ambiental 
del títol III. Aquestes activitats resten excloses de l’obligació de dur a terme controls periòdics. 
S’han d’establir per reglament les tipologies de control pertinents.” 
 
4. Les activitats incloses en la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives que se situïn 
en un espai natural protegit estan sotmeses al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat 
d'avaluació d'impacte ambiental. 
 
5. Les activitats regulades per la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives que estan 
incloses en altres activitats o establiments que figuren en altres annexos d'aquesta llei, o que en 
formen part, resten sotmeses al règim d'intervenció ambiental determinat per aquest article. 
 
6. Les activitats de l'annex II es poden incorporar, per reglament, al règim establert per aquest 
article, sempre que estiguin subjectes a la concessió d'una llicència sectorial que permeti 
incorporar la intervenció ambiental. 
 
Article 57 
Règim d'intervenció ambiental en projectes d'equipaments i serveis de titularitat municipal 
1. Les activitats de l'annex II, de titularitat municipal subjectes a l'aprovació d'un projecte, no estan 
sotmeses al règim de llicència ambiental. L'avaluació ambiental de l'equipament o l'activitat que 

                                            
20 Modificats l’article 56.3 per la  Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. DOGC 
núm.6094, 23.03.2012. 
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duu a terme l'òrgan tècnic municipal o comarcal s'integra en la tramitació del projecte 
corresponent. En la resolució d'aprovació del projecte s'hi ha d'incorporar les determinacions 
fixades en l'avaluació ambiental. 
 
2. En les ordenances municipals reguladores del procediment d'aprovació del projecte hi ha de 
figurar un tràmit d'informació pública, i l'ajuntament hi pot incorporar un tràmit d'informació veïnal. 
 
Títol VII 
Disposicions comunes als règims d'intervenció ambiental 
 
Article 58 
Efectes 
L'autorització i la llicència ambientals tenen caràcter operatiu en matèria ambiental per al 
funcionament de les activitats i no generen drets més enllà dels que s'estableixen en l'autorització 
o la llicència mateixes i en aquesta llei. 
 
Article 59 21 22 
Intervenció administrativa en les modificacions de les activitats 
1. Se sotmeten a una intervenció administrativa les modificacions substancials de les activitats ja 
autoritzades, i també les modificacions no substancials amb efectes sobre el medi ambient. 
 
2. S'han de definir, per reglament, els paràmetres per a qualificar les modificacions com a 
substancials o no substancials, tenint en compte la major incidència de la modificació projectada i 
segons els criteris següents: 
 
a) La dimensió de l'activitat o les activitats afectades. 
 
b) La producció. 
 
c) Els recursos naturals emprats i, concretament, el consum d'aigua i energia. 
 
d) El volum, el pes i el tipus dels residus generats. 
 
e) La qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos naturals de les àrees geogràfiques que 
poden ésser afectades o les limitacions derivades de la declaració de zones de protecció especial 
per a la capacitat i la vulnerabilitat del medi. 
 
f) El grau de contaminació produïda. 
 
g) El risc d'accident. 
 
h) La incorporació de substàncies perilloses o el fet d'augmentar-ne l'ús. 
 
i) L'acumulació de modificacions no substancials. 
 
3. La modificació substancial d’activitats de l’annex I està subjecta a autorització ambiental i a 
decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental o a 
declaració d’impacte ambiental, d’acord amb l’article 7.1.a. En el cas de les activitats incloses en 
l’article 7.1.a.2, aquesta autorització es considera concedida per silenci administratiu una vegada 
transcorregut el termini que fixa l’article 28.2, si en el procés de decisió prèvia es determina que no 
és necessària la declaració d’impacte ambiental. 
 
4. La modificació substancial d’activitats de l’annex II està subjecta a llicència ambiental d’acord 
amb l’article 7.1.c. Aquesta llicència es considera concedida per silenci administratiu un cop 
transcorregut el termini que fixa l’article 48.1, si es tracta de: 

                                            
21 Corregit l’article 59.5 per la Correcció d’errades de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. DOGC núm.5771, 09.12.2010 
22 Modificats els articles 59.3, 59.4 per la Llei 9/2011 
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a) Activitats a què fa referència l’article 7.1.c.3. 
 
b) Activitats a què fa referència l’article 7.1.c.2, si en el procés de decisió prèvia es determina que 
no és necessària la declaració d’impacte ambiental. 
 
5. La persona o l'empresa titulars d'una activitat que pretén dur a terme alguna modificació no 
substancial que té efectes sobre les persones o el medi ambient ho ha de comunicar a l'òrgan 
ambiental competent per a atorgar l'autorització o la llicència ambientals, o bé a la Ponència 
Ambiental si es tracta de les activitats dels annexos I.3 i IV. Aquesta modificació es pot dur a terme 
si l'òrgan ambiental la considera no substancial, o si aquest òrgan no manifesta el contrari en el 
termini d'un mes. 
 
6. Si l'òrgan ambiental competent, o bé la persona o l'empresa titulars, considera substancial la 
modificació projectada, no es pot dur a terme fins que no s'hagi atorgat una nova autorització, 
llicència ambiental o autorització substantiva, de conformitat amb el procediment determinat per 
aquesta llei. L'avaluació pot ésser parcial o total, segons si la modificació afecta una de les 
instal·lacions que integren l'activitat, n'afecta diverses o les afecta totes. La modificació substancial 
només pot ésser parcial si permet una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l'activitat. 
 
7. Les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al 
medi ambient han de figurar en les actes de controls periòdics. 
 
8. S'ha d'informar l'ajuntament de les modificacions de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació, llevat del cas de modificacions que comportin un canvi d'annex de l'activitat, les 
quals resten sotmeses al que estableix aquest article. 
 
Article 60 
Informe urbanístic 
1. L'informe urbanístic establert per aquesta llei s'ha de sol·licitar a l'ajuntament presentant la 
documentació fixada per reglament. 
 
2. L'ajuntament ha de lliurar l'informe urbanístic, en el termini màxim d'un mes, amb el contingut 
que es determini per reglament. En el cas que no s'hagi lliurat en el termini indicat, qui sol·licita 
l'autorització ambiental ho pot justificar amb una còpia de la sol·licitud de l'informe urbanístic i de la 
documentació presentada a l'ajuntament amb constància de la data de presentació, per a 
continuar la tramitació de l'expedient. 
 
3. Si l'informe urbanístic és desfavorable, independentment del moment en què s'ha emès, sempre 
que s'hagi rebut abans que s'atorgués l'autorització ambiental, l'òrgan ambiental del departament 
competent en matèria de medi ambient ha de dictar una resolució que posi fi al procediment i 
arxivar les actuacions. 
 
4. En els casos d'activitats subjectes a la legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les 
substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta 
legislació d'accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de 
seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que determini aquesta legislació. 
 
5. En el cas de l'article 60.4, l'ajuntament ha de demanar un informe al departament competent en 
matèria de seguretat industrial. Aquest informe, que ha d'acompanyar l'informe urbanístic, s'ha 
d'emetre en un termini màxim de quinze dies. 
 
6. En el cas que es vulgui ubicar l'activitat en sòl no urbanitzable, l'informe urbanístic s'ha de 
pronunciar sobre la possibilitat d'autoritzar l'activitat de conformitat amb la legislació d'urbanisme i 
el planejament urbanístic aplicables. L'ajuntament ha de fer constar en l'informe si el projecte 
urbanístic, o el pla especial corresponent, ha estat aprovat o no, per a condicionar l'eficàcia de 
l'autorització ambiental a l'aprovació esmentada. 
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7. L'informe urbanístic caduca en el termini que es fixa en el mateix informe, amb un mínim de sis 
mesos, i, si no n'hi ha, al cap de dos anys d'haver estat expedit, per a presentar la sol·licitud o la 
comunicació corresponents. 
 
Article 61 
Caducitat de l'autorització i de la llicència ambientals 
1. L'autorització i la llicència ambientals caduquen quan l'activitat no se sotmet a un control 
ambiental inicial: 
 
a) En el termini establert per l'autorització o la llicència ambientals. 
 
b) Si l'autorització o la llicència ambientals no estableixen el termini, transcorreguts quatre anys 
des de la data en què es va atorgar. 
 
2. La persona o l'empresa titulars d'una autorització o llicència ambiental té dret a obtenir una 
pròrroga del termini de control ambiental inicial i la posada en funcionament, si en justifica els 
motius i la necessitat. 
 
3. Un cop caducada l'autorització o la llicència ambientals, l'òrgan ambiental competent ha de 
declarar i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, amb l'audiència prèvia a la persona o 
l'empresa titulars. 
 
Article 62 
Revisió de l'autorització i de la llicència ambientals 
1. L'autorització ambiental, a l'efecte de renovar-la, resta subjecta a una revisió periòdica cada vuit 
anys, en el cas de les activitats de l'annex I.1, i cada dotze anys en el cas de les activitats de 
l'annex I.2. Aquesta revisió periòdica es pot fer coincidir, si per motius d'eficàcia i economia resulta 
possible, amb el control periòdic immediatament anterior a la data màxima fixada per a revisar 
l'autorització. 
 
2. La llicència ambiental de les activitats de l'annex II està subjecta a les revisions periòdiques que 
determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus. 
 
3. En el cas de les activitats amb la certificació del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió 
Europea (EMAS), la revisió periòdica ha de coincidir amb la renovació del registre de l'EMAS. 
 
4. S'ha de revisar anticipadament l'autorització i la llicència ambientals i modificar-les en els 
supòsits següents: 
 
a) Si la contaminació produïda per l'activitat fa convenient revisar els valors límit d'emissió fixats en 
l'autorització o la llicència, o incloure'n de nous. 
 
b) Si hi ha una variació important del medi receptor respecte de les condicions que presentava en 
el moment que es va atorgar l'autorització o la llicència. 
 
c) Si l'aparició de modificacions importants en les millors tècniques disponibles, validades per la 
Unió Europea, fa possible reduir significativament les emissions sense imposar costos excessius. 
 
d) Si la seguretat de funcionament de l'activitat fa necessari utilitzar altres tècniques. 
 
e) Si així ho exigeix la normativa ambiental aplicable. 
 
Article 63 23 
Procediment i abast de la revisió 
1. La revisió periòdica de l'autorització i de la llicència ambientals s'inicia a instància de part, i la 
revisió anticipada s'inicia d'ofici o a instància de part, si així ho disposa la norma sectorial 
ambiental que estableix aquesta revisió. 

                                            
23 Afegit l’article 63.2.bis per la Llei 9/2011 
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2. El procediment de revisió periòdica ha d'atendre les especificacions següents: 
 
a) La sol·licitud de la revisió de l'autorització ambiental s'ha de presentar amb una antelació 
mínima de deu mesos abans de la data de finiment de la vigència de l'autorització. 
 
b) La sol·licitud de revisió de la llicència ambiental s'ha de presentar sis mesos abans de la data 
de caducitat dels permisos regulats per la legislació sectorial que afecti l'activitat. 
 
c) La sol·licitud de la revisió de l'autorització o de la llicència ambientals ha d'anar acompanyada 
d'una avaluació ambiental, total o parcial, de l'activitat, amb el contingut determinat per reglament, 
verificada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental degudament acreditada, que 
es pot substituir per la darrera acta de control ambiental periòdic en la part que correspongui, 
sempre que s'hagi dut a terme amb una antelació màxima de sis mesos a comptar de la data de 
presentació de la sol·licitud de revisió. 
 
2 bis. En el cas de les activitats amb la certificació del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió 
Europea (EMAS), la revisió periòdica a què fa referència l’apartat 2 s’ha de sol·licitar amb 
l’acreditació de la renovació del registre de l’EMAS juntament amb el document d’exempció del 
control ambiental i aquest ha de coincidir amb l’acreditació de la dita renovació. 
 
3. El procediment de revisió anticipada s'inicia d'ofici amb una resolució motivada de les causes de 
la revisió, amb l'audiència a la persona o l'empresa titulars de l'activitat. 
 
4. El procediment de revisió periòdica s'ha de desenvolupar per reglament i ha de respectar el 
principi de simplificació administrativa. S'ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos, en el 
cas de revisió de l'autorització ambiental, i de quatre mesos en el cas de revisió de la llicència 
ambiental. 
 
5. En la resolució dels procediments de revisió es poden modificar els valors límit d'emissió i la 
resta de condicions específiques de l'autorització o la llicència ambientals, i afegir-n'hi de noves, 
sense que això generi cap dret a indemnitzar la persona titular de l'activitat. 
 
Article 64 
Transferibilitat 
1. L'autorització i la llicència ambientals són transferibles amb la comunicació, dirigida a l'òrgan 
ambiental competent, en què s'acrediti subrogar els titulars nous en els drets i els deures derivats 
de l'autorització o la llicència ambientals. 
 
2. El canvi de titularitat de les activitats incloses en l'annex III s'ha de comunicar a l'ajuntament 
corresponent. 
 
3. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics són 
assumides pels titulars nous. 
 
4. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant els titulars antics 
com els titulars nous resten subjectes d'una manera solidària a totes les responsabilitats i les 
obligacions derivades de l'autorització ambiental, de la llicència ambiental o de la comunicació. 
 
Article 65 
Clausura d'activitats 
1. L'òrgan competent per a atorgar les activitats, amb la instrucció prèvia del procediment 
administratiu corresponent, pot clausurar les activitats que s'exerceixen sense l'autorització 
ambiental, la llicència ambiental o la comunicació exigibles en aplicació d'aquesta llei. Aquest 
procediment és independent de la instrucció de l'expedient sancionador que correspongui. 
 
2. Iniciat el procediment establert per l'article 65.1, en el cas que es constati que, d'una manera 
imminent, hi ha afecció o risc d'afecció per al medi i per a les persones, l'òrgan competent pot 
acordar de suspendre provisionalment l'activitat d'una manera immediata, tenint en compte que 
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s'ha de confirmar o aixecar aquesta mesura cautelar un cop escoltada la persona titular de 
l'activitat. 
 
Article 66 
Cessament d'activitats 
1. El cessament definitiu o temporal de les activitats incloses en els annexos I, II i III s'ha de 
comunicar a l'òrgan ambiental competent, llevat que el reguli la legislació sectorial. 
 
2. En la comunicació, la persona titular de l'activitat ha d'acreditar que ha pres les mesures 
necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on 
es portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim. 
 
Article 67 24 
Especificitats de les explotacions ramaderes 
1. Les explotacions ramaderes incloses en els annexos I i II resten subjectes a les especificitats 
següents: 
 
a) Les sol·licituds de llicències i autoritzacions ambientals han d'aportar el pla de gestió de les 
dejeccions ramaderes de l'explotació, el qual s'ha de trametre al departament competent en 
matèria d'agricultura i ramaderia perquè emeti un informe preceptiu i vinculant sobre la gestió de 
les dejeccions ramaderes prèviament a la concessió de l'autorització o la llicència ambientals. Per 
a elaborar aquest informe, quan el pla de gestió de les dejeccions afecta zones vulnerables per a 
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, es té en compte el programa d'actuació 
corresponent que es desenvolupi per reglament. 
 
b) Les prescripcions sobre la gestió i el control de les dejeccions ramaderes i dels residus que 
s'estableixin en l'autorització o la llicència ambientals s'han d'adequar a les particularitats que 
resulten de les modalitats pràctiques de la gestió, de la capacitat de l'explotació, de l'espècie 
animal allotjada i de l'emplaçament, tot ponderant els costos i els avantatges de les mesures 
prescrites. 
 
c) Corresponen a l'òrgan del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, en 
l'àmbit de les potestats de l'ordenació de la producció agrícola i ramadera, les funcions inspectora, 
de control ordinari i sancionadora de l'incompliment de les determinacions dels plans de gestió de 
les dejeccions ramaderes, sens perjudici de les funcions que corresponen a l'òrgan competent en 
matèria d'aigües. 
 
d) S'ha de determinar, per reglament, un procediment simplificat, a més del contingut del projecte i, 
si escau, de l'estudi d'impacte ambiental adaptat a les particularitats a les quals es refereixen les 
lletres a, b i c de l'article 67.1. 
 
2. Les activitats ramaderes de l’annex III subjectes al règim de comunicació han de presentar, a 
més de la documentació establerta per l’article 52.3, el pla de dejeccions ramaderes, el qual ha 
d’haver estat informat favorablement pel departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia. 
 
Títol VIII 
Sistema de control 
 
Capítol I 
Control de les activitats sotmeses a autorització, llicència ambiental o autorització 
substantiva 
 
Article 68 25 
Prevenció i control integrats 

                                            
24 Modificat l’article 67.2 per la Llei 9/2011 
25 Modificat l’article 68.2 per la Llei 5/2012 
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1. Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada en funcionament i 
a controls ambientals periòdics posteriors, per a garantir-ne l'adequació permanent a les 
determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en l'autorització o 
llicència ambientals. 
 
2. L’autorització i la llicència ambientals o, si escau, l’autorització substantiva dels annexos I.3 i IV 
estableixen el règim del control inicial i la modalitat, els terminis i els continguts dels controls 
periòdics, o dels controls establerts per reglament en el cas de les activitats de l’annex IV, a què se 
sotmet l’exercici de l’activitat. 
 
3. El control en matèria de risc d'accidents greus es regeix per la normativa específica. 
 
4. S'han de desenvolupar per reglament la inscripció i el seguiment de les activitats subjectes al 
règim de comunicació, i també els règims de control específics de les activitats ramaderes i altres 
activitats que ho requereixin. 
 
Article 69 
Actuacions de control ambiental inicial 
1. En el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat, el control inicial té 
per objecte verificar: 
 
a) L'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant una certificació 
del tècnic director o tècnica directora de l'execució. 
 
b) La conformitat del compliment de les condicions de l'autorització o la llicència ambientals, 
mitjançant l'acta de control d'una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental, llevat que, per 
a les activitats dels annexos II i IV, l'ajuntament encomani els controls inicials als serveis tècnics 
municipals. 
 
c) Si escau, la documentació referida a assegurances obligatòries segons la legislació sectorial o 
la relativa a responsabilitat ambiental. 
 
2. El període de posada en marxa s'inicia en el moment que l'entitat col·laboradora de 
l'Administració ambiental encarregada del control inicial, o, si escau, el personal tècnic municipal, 
comunica a l'òrgan ambiental competent la data d'inici de l'actuació de control acordada amb la 
persona titular de l'activitat, i també les actuacions que cal dur a terme durant el procediment de 
posada en marxa de l'activitat, perquè l'Administració competent i les persones interessades en 
tinguin coneixement. La durada màxima del període de funcionament en proves ha d'ésser 
adequada i proporcional a les característiques de l'establiment. 
 
3. Finit el període de posada en marxa, si no s'ha dut a terme el control inicial de l'activitat o ha 
tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l'activitat ha de cessar. En aquests supòsits es 
poden establir nous períodes de posada en marxa sempre que no hagi transcorregut el termini de 
caducitat de l'autorització o la llicència ambientals. 
 
4. L'entitat col·laboradora de l'Administració ambiental ha d'emetre l'acta de control inicial que 
habilita la persona titular per a exercir l'activitat. En cas que l'entitat col·laboradora no pugui emetre 
l'acta de control favorable, ha d'emetre un informe per a justificar els incompliments detectats i no 
corregits, d'acord amb les disposicions que es determinin per reglament. 
 
5. En el cas que es detecti que la posada en funcionament de l'activitat pot comportar una afecció 
ambiental per al medi o per a les persones, l'entitat col·laboradora de l'Administració ambiental ho 
ha de comunicar a l'Administració competent perquè s'adoptin les mesures provisionals que 
calguin i la suspensió del control. 
 
Article 70 
Acta de control ambiental inicial 
1. L'acta de control ambiental inicial verifica el compliment de les condicions de l'autorització o la 
llicència ambientals. 
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2. L'acta de control, que ha d'ésser presentada a l'Administració competent en el termini màxim 
d'un mes a comptar del finiment del control, habilita per a l'exercici de l'activitat i comporta la 
inscripció d'ofici en els registres ambientals corresponents. 
 
Article 71 
Actuacions de control ambiental periòdic 
1. L'acció de control periòdic té per objecte garantir l'adequació permanent de les activitats als 
requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments fixats en l'autorització o la 
llicència ambientals, amb la incorporació de les modificacions no substancials. 
 
2. Les activitats s’han de sotmetre als controls periòdics que fixen l’autorització o la llicència 
ambientals, o l’autorització substantiva corresponent. Els terminis dels controls periòdics s’han 
d’establir tenint en compte els terminis determinats en altres declaracions o controls sectorials 
preceptius. Si no hi ha un termini fixat per l’autorització o la llicència, s’estableixen, amb caràcter 
indicatiu, els terminis següents: 
 
a) Les activitats de l’annex I.1, cada dos anys.  
 
b) Les activitats dels annexos I.2 i I.3, cada quatre anys. 
 
c) Les activitats de l’annex II, cada sis anys.  
 
La conformitat del compliment de les condicions de llicència ambiental o sectorial es duu a terme, 
per a les activitats de l’annex II, mitjançant una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental, 
llevat que en la llicència ambiental o sectorial l’ajuntament encomani els controls periòdics als 
serveis tècnics municipals, d’acord amb les ordenances municipals. Així mateix, les ordenances 
municipals poden establir que sigui innecessari efectuar controls periòdics de determinades 
tipologies d’activitats. 
 
3. Les activitats inscrites en el registre del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea 
(EMAS) resten exemptes de control periòdic, llevat dels controls específics de determinades 
emissions en els quals s'hagin establert terminis particulars. La informació necessària respecte al 
compliment de l'autorització o la llicència ambientals s'ha d'aportar juntament amb l'actualització de 
la renovació de l'acreditació del sistema de gestió ambiental, segons el model determinat per 
reglament, i se n'ha de presentar una còpia a l'ajuntament corresponent, excepte pel que fa a les 
actuacions en què s'hagin establert altres terminis. 
 
4. Són objecte de control ambiental les determinacions fixades en l'autorització o en la llicència 
ambientals i, específicament, les següents: 
 
a) Les emissions. 
 
b) La producció i la gestió de residus. 
 
c) Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament. 
 
d) Les mesures i les tècniques d'estalvi energètic, d'aigua i de matèries primeres que s'han pres en 
consideració. 
 
e) El funcionament dels sistemes d'autocontrol d'emissions i d'immissions, si escau. Els 
contaminants mesurats en continu i que estan connectats, per a llur seguiment, amb l'òrgan del 
departament competent en matèria de medi ambient resten exempts de controls. 
 
f) Les immissions, si escau, en els termes que figurin en l'autorització o en la llicència ambientals. 
 
g) La vigència de la garantia i de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil, en les 
condicions fixades en l'autorització o en la llicència ambientals. 
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5. El resultat del control periòdic de les activitats de l'annex I s'ha de presentar a l'òrgan del 
departament competent en matèria de medi ambient, i s'ha de comunicar a l'ajuntament del 
municipi en el qual s'exerceix l'activitat. 
 
6. Si una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental duu a terme el control periòdic de les 
activitats de l'annex II, s'ha de presentar el resultat d'aquest control a l'ajuntament corresponent. 
 
Article 72 26 
Modalitats de control ambiental periòdic 
1. Els controls periòdics es poden dur a terme per mitjà d'alguna de les modalitats següents: 
 
a) Control extern: l'executa un ens col·laborador de l'Administració ambiental o l'ajuntament, els 
quals han de comprovar l'adequació de les activitats al projecte autoritzat i dur a terme les 
actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament de les emissions i altres proves 
necessàries. 
 
b) Control intern: l'executa la persona titular de l'activitat mitjançant l'establiment d'un sistema 
d'autocontrols. 
 
c) Mixta: si el sistema d'autocontrols és parcial, s'ha de completar amb un control extern dut a 
terme per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental. 
 
2. El sistema d'autocontrols de les activitats de l'annex I ha d'estar verificat per una entitat 
col·laboradora de l'Administració ambiental degudament acreditada, per a certificar la idoneïtat, la 
suficiència i la qualitat dels autocontrols. 
 
Article 72 bis 27 
Pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats 
Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes 
i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia. 
 
Capítol II 
Control de les activitats sotmeses a comunicació 
 
Article 73 28 
Règim dels controls periòdics 
1. Les activitats incloses en l'annex III es poden sotmetre al règim d'autocontrols periòdics, atenent 
la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, 
lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització de determinats residus, el resultat dels quals 
es verifica de conformitat amb el que estableix l'ordenança municipal. 
 
2. Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions 
ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia. 
 
Títol IX 
Règims d'inspecció, sancions i execució forçosa 
 
Capítol I 
Funció d'inspecció 
 
Article 74 
Acció inspectora 

                                            
26 Modificat l’article 71.2 per la Llei 5/2012 
27 Afegit l’article 72 bis per la Llei 9/2011 
28 Modificat l’article 73 passa a ésser el 73.1 i s’afegeix el 73.2 per la Llei 9/2011 
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1. Les activitats que regula aquesta llei resten subjectes a l'acció inspectora de l'ens corresponent 
del departament competent en matèria de medi ambient o de l'ajuntament, de conformitat amb les 
competències que té, sens perjudici de l'aplicació del principi de col·laboració interadministrativa. 
 
2. Sens perjudici de les atribucions que la normativa sectorial atorga a l'òrgan competent per a 
emetre l'autorització substantiva, el departament competent en matèria de medi ambient pot 
inspeccionar el compliment de les condicions ambientals fixades en la declaració d'impacte 
ambiental, i també les accions de restitució o restauració que hagin estat incloses en l'autorització 
substantiva. En tots els casos és preceptiva una inspecció en finir les accions de restitució o 
restauració. 
 
3. L'acció inspectora es pot dur a terme en qualsevol moment, amb independència de les accions 
específiques de control inicial i periòdic de les activitats, de revisió de les autoritzacions o de les 
llicències ambientals i de la funció inspectora regulada per la legislació ambiental sectorial. 
 
Article 75 
Obligacions de la persona o l'empresa titulars de les activitats 
1. Les persones o empreses titulars de les activitats han de prestar l'assistència necessària al 
personal degudament habilitat de l'Administració que dugui a terme l'actuació inspectora per a 
facilitar-los el desenvolupament de llurs tasques, especialment pel que fa a la recollida de mostres 
i a l'obtenció de la informació necessària. 
 
2. En el cas que la persona titular de l'activitat no permeti l'accés a les seves instal·lacions, 
l'Administració ha d'adoptar les actuacions necessàries per a entrar-hi. 
 
3. Els resultats de les actuacions inspectores tenen valor probatori, sens perjudici d'altres proves 
que pugui aportar la persona interessada. 
 
Article 76 
Facultats del personal inspector 
El personal que inspecciona i el personal tècnic que exerceix les tasques inspectores, en l'exercici 
de llurs funcions, són considerats agents de l'autoritat i són autoritzats a: 
 
a) Accedir, en qualsevol moment i sense avisar prèviament, als establiments de les empreses a les 
quals es desenvolupa l'activitat, i romandre-hi. 
 
b) Fer-se acompanyar en les visites d'inspecció per la persona titular o la persona representant de 
l'activitat i pel personal expert i tècnic de l'empresa o l'establiment. 
 
c) Fer-se acompanyar pel personal habilitat oficialment que estimi necessari per a desenvolupar 
més bé la funció inspectora. 
 
d) Practicar qualsevol diligència d'investigació, examen o prova que consideri necessaris per a 
comprovar que s'observen correctament les disposicions legals i reglamentàries. 
 
e) Practicar les mesures que resulten del funcionament de les instal·lacions que integren l'activitat. 
 
f) Prendre les mostres dels agents contaminants que produeix l'activitat. 
 
g) Assistir, amb altres agents de l'autoritat competent, al precintament, al tancament o a la 
clausura d'instal·lacions i d'activitats, ja sigui d'una manera parcial o total. 
 
h) Requerir tota la informació de la persona titular o del personal de l'empresa, sols o davant de 
testimonis, que es jutgi necessària amb la intenció d'aclarir els fets que són objecte d'inspecció. 
 
i) Aixecar acta, per exemplar triplicat, de les actuacions practicades, la qual s'ha d'emetre, sempre 
que sigui possible, davant la persona titular o la persona representant de l'activitat afectada. 
 
Article 77 
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Deures del personal d'inspecció 
1. Les persones que duen a terme les tasques d'inspecció, per a accedir als establiments o a les 
activitats en els quals han d'exercir llurs tasques, han d'acreditar llur condició mitjançant un 
document lliurat amb aquesta finalitat per l'Administració competent. 
 
2. El personal que inspecciona està obligat a guardar secret sobre els assumptes que conegui per 
raó de la funció que exerceix. 
 
3. El personal que inspecciona ha d'observar, en compliment de les obligacions que té, el respecte 
i la deferència deguts, i ha de facilitar a les persones inspeccionades la informació que necessitin 
per a complir la normativa aplicable a les activitats que són objecte de les inspeccions. 
 
Capítol II 
Règim sancionador 
 
Article 78 
Responsabilitat solidària 
La responsabilitat és solidària quan no es pot determinar el grau de participació de les diferents 
persones que han intervingut en la comissió d'una infracció. 
 
Article 79 
Infraccions 
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les 
obligacions que estableix aquesta llei. 
 
2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, de conformitat amb la tipificació 
establerta pels articles 80, 81 i 82. 
 
3. L'aplicació del règim sancionador és independent del tancament de l'activitat per manca 
d'autorització o llicència regulat per l'article 65. 
 
Article 80 
Tipificació de les infraccions amb relació a les activitats de l'annex I.1 
1. Són infraccions molt greus: 
 
a) Exercir l'activitat o fer-hi una modificació substancial sense l'autorització ambiental preceptiva, o, 
finit el termini del control inicial, si no és favorable, sempre que s'hagi produït un dany o un 
deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les 
persones. 
 
b) Incomplir les condicions establertes en l'autorització ambiental, sempre que s'hagi produït un 
dany o un deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la seguretat o la 
salut de les persones. 
 
c) Incomplir les obligacions derivades de les mesures provisionals que estableix aquesta llei. 
 
d) Exercir l'activitat incomplint les obligacions fixades en les disposicions que hagin establert 
l'exigència de notificació, sempre que s'hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi 
ambient o s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones. 
 
2. Són infraccions greus: 
 
a) Exercir l'activitat o fer-hi una modificació substancial sense l'autorització ambiental preceptiva o 
finit el termini del control inicial si no és favorable, sense que s'hagi produït un dany o un 
deteriorament greu per al medi ambient o sense que s'hagi posat en perill greu la seguretat o la 
salut de les persones. 
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b) Incomplir les condicions establertes en l'autorització ambiental, sense que s'hagi produït un 
dany o un deteriorament greu per al medi ambient o sense que s'hagi posat en perill greu la 
seguretat o la salut de les persones. 
 
c) Amagar o alterar maliciosament la informació exigida en els procediments que regula aquesta 
llei. 
 
d) Transmetre la titularitat de l'autorització ambiental sense comunicar-ho a l'òrgan competent per 
a atorgar-la. 
 
e) No comunicar a l'Administració competent les modificacions efectuades en la instal·lació, 
sempre que no tinguin el caràcter de substancials. 
 
f) No informar immediatament l'Administració competent de qualsevol incident o accident que afecti 
d'una manera significativa el medi ambient. 
 
g) Impedir, endarrerir o obstruir l'activitat d'inspecció o de control. 
 
h) No dur a terme la revisió periòdica de l'autorització ambiental. 
 
i) No sotmetre l'activitat inclosa en el règim d'autorització ambiental als controls periòdics 
preceptius. 
 
j) Falsejar, per acció o omissió, els certificats tècnics i altres actes de control o de verificació 
ambientals. 
 
3. Són infraccions lleus: 
 
a) No efectuar les notificacions preceptives a les administracions competents, establertes en les 
normes corresponents, sense que s'hagi produït cap tipus de dany o de deteriorament per al medi 
ambient ni s'hagi posat en perill la seguretat o la salut de les persones. 
 
b) No complir les prescripcions que estableixen aquesta llei o les normes aprovades d'acord amb 
aquesta, quan no estigui tipificat com a infracció molt greu o greu. 
 
c) No informar l'Administració competent de qualsevol situació anòmala que sorgeixi en l'execució 
o en el desenvolupament d'un projecte d'activitat sotmesa a la declaració d'impacte ambiental. 
 
Article 81 29 
Tipificació de les infraccions amb relació a l'avaluació d'impacte ambiental de les activitats 
dels annexos I i II 
1. Són infraccions molt greus: 
 
a) Iniciar l’execució del projecte d’activitat que s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental 
sense haver obtingut prèviament la declaració d’impacte ambiental corresponent. 
 
b) Iniciar l’execució del projecte d’activitat que requereix la decisió prèvia sobre la necessitat de 
sotmetre’s a una avaluació d’impacte ambiental sense haver obtingut prèviament aquesta decisió. 
 
2. Són infraccions greus: 
 
a) Ocultar, falsejar o manipular dades d'una manera maliciosa en el procediment d'avaluació 
d'impacte ambiental. 
 
b) Incomplir les ordres de suspendre l'execució del projecte de l'activitat. 
 

                                            
29 Modificat l’article 81.1 per la Llei 9/2011 
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3. És una infracció lleu incomplir qualsevol de les obligacions o dels requisits continguts en 
aquesta llei referits a la declaració d'impacte ambiental, quan no estigui tipificat com a molt greu o 
greu. 
 
4. Un cop iniciat el procediment sancionador per incompliments relacionats amb la declaració 
d'impacte ambiental, l'òrgan competent per a resoldre pot, en qualsevol moment i mitjançant un 
acord motivat, disposar la suspensió de l'execució del projecte d'activitat i adoptar altres mesures 
de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que pogués recaure. 
 
Article 82 
Tipificació de les infraccions amb relació a les activitats dels annexos I.2, II, III i IV 
1. Són infraccions molt greus: 
 
a) Exercir l'activitat o fer-hi una modificació substancial sense disposar de l'autorització ambiental o 
sense disposar de l'acta de control inicial favorable. 
 
b) No dur a terme la revisió periòdica de l'autorització ambiental. 
 
c) No sotmetre l'activitat inclosa en el règim d'autorització ambiental als controls periòdics 
preceptius. 
 
d) Ocultar o alterar dades aportades als expedients administratius per a l'autorització o la llicència 
ambientals o qualsevol de llurs revisions o modificacions. 
 
e) Falsejar, per acció o per omissió, els certificats tècnics i altres actes de control o verificació 
ambientals. 
 
2. Són infraccions greus: 
 
a) Exercir l'activitat o fer-hi una modificació substancial sense disposar de la llicència ambiental o 
sense disposar de l'acta de control inicial favorable. 
 
b) Exercir l'activitat sense haver fet la comunicació, en el cas de les activitats sotmeses a aquest 
règim. 
 
c) No dur a terme la revisió periòdica de la llicència ambiental. 
 
d) No sotmetre l'activitat inclosa en el règim de llicència ambiental als controls periòdics preceptius. 
 
e) Transmetre l'autorització ambiental o la llicència ambiental sense comunicar-ho a l'òrgan 
ambiental competent. 
 
f) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d'inspecció ordenats per les autoritats competents. 
 
g) No dur a terme les comunicacions preceptives exigides per l'autorització o la llicència 
ambientals a l'Administració competent. 
 
h) No comunicar a l'Administració competent qualsevol situació anòmala que sorgeixi en l'execució 
o el desenvolupament d'un projecte d'activitat. 
 
i) Incomplir les determinacions de l'autorització o la llicència ambientals no establertes per la 
legislació sectorial ambiental. 
 
3. Són infraccions lleus: 
 
a) No comunicar a l'Administració competent les modificacions no substancials que poden afectar 
les condicions de l'autorització o les característiques o el funcionament de l'activitat. 
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b) Incórrer en demora no justificada en l'aportació de documents sol·licitats per l'Administració 
competent. 
 
c) No notificar a l'Administració competent el canvi de titularitat de les activitats compreses en 
l'annex III. 
 
d) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions d'aquesta llei i de 
la reglamentació que la desplegui i que no sigui qualificada d'infracció molt greu o greu. 
 
4. A les activitats sotmeses a l'obligació de notificació i registre establerta en la disposició final 
cinquena de la Llei de l'Estat 16/2002, de l'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 
contaminació, se'ls aplica la tipificació d'infraccions i les sancions establertes en l'esmentada llei. 
 
Article 83 
Sancions 
1. Les infraccions tipificades per l'article 80 poden donar lloc a la imposició de les sancions 
següents: 
 
a) En el cas d'infracció molt greu: 
 
1) Multa de 200.001 euros a 2.000.000 d'euros. 
 
2) Clausura definitiva, total o parcial, de les instal·lacions, o bé clausura temporal, total o parcial, 
de les activitats per a un període no inferior a dos anys ni superior a cinc. 
 
3) Inhabilitació per a exercir l'activitat per a un període no inferior a un any ni superior a dos. 
 
4) Revocació o suspensió de l'autorització per a un temps no inferior a un any ni superior a cinc. 
 
5) Publicació, servint-se dels mitjans que es considerin oportuns, de les sancions imposades, una 
vegada hagin adquirit fermesa per procediment administratiu o, si escau, jurisdiccional, i també del 
nom, els cognoms o la denominació o la raó social de les persones físiques o jurídiques 
responsables i l'índole i la naturalesa de les infraccions. 
 
b) En el cas d'infracció greu: 
 
1) Multa de 20.001 euros a 200.000 euros. 
 
2) Clausura definitiva, total o parcial, de les instal·lacions, o bé clausura temporal, total o parcial, 
de les activitats per a un període màxim de dos anys 
 
3) Inhabilitació per a exercir l'activitat per a un període màxim d'un any. 
 
4) Revocació o suspensió de l'autorització per a un període màxim d'un any. 
 
c) En el cas d'infracció lleu: 
 
1) Multa de 2.000 euros a 20.000 euros. 
 
2. Les infraccions tipificades per l'article 81 poden donar lloc a la imposició de les sancions 
següents: 
 
a) En cas d'infraccions molt greus, multa de 240.405 euros a 2.404.049 euros. 
 
b) En cas d'infraccions greus, multa de 24.041 a 240.405 euros. 
 
c) En cas d'infraccions lleus, multa de fins a 24.041 euros. 
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d) Un cop iniciat el procediment sancionador, l'òrgan competent per a resoldre pot, en qualsevol 
moment i mitjançant un acord motivat, disposar la suspensió de l'execució del projecte d'activitat i 
adoptar altres mesures de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que 
pogués recaure. 
 
3. Les infraccions tipificades per l'article 82 poden donar lloc a la imposició de les sancions 
següents: 
 
a) Les infraccions molt greus són sancionades amb multes de 50.001 euros a 150.000 euros. 
 
b) Les infraccions greus són sancionades amb multes de 5.001 euros a 50.000 euros. 
 
c) Les infraccions lleus són sancionades amb multes de 500 euros a 5.000 euros. 
 
4. Si la quantia de la multa és inferior al benefici obtingut per haver comès la infracció, s'ha 
d'augmentar la sanció, com a mínim, fins al doble de l'import amb què s'ha beneficiat la persona 
infractora. 
 
5. Sens perjudici de la sanció que s'imposi, la persona que comet una infracció està obligada a 
reposar o a restaurar les coses a l'estat anterior a la infracció comesa, i també, si escau, a abonar 
la indemnització corresponent pels danys i els perjudicis causats de conformitat amb la legislació 
de responsabilitat ambiental. La indemnització pels danys i els perjudicis causats a les 
administracions públiques s'ha de determinar i recaptar per via administrativa. 
 
6. Quan la persona infractora no compleixi l'obligació de reposar o restaurar establerta per l'article 
83.5, l'òrgan de l'Administració competent pot acordar d'imposar multes coercitives la quantia de 
les quals no pot superar un terç de la multa establerta per al tipus d'infracció comesa. 
 
Article 84 
Mesures de caràcter provisional 
1. Quan s'hagi iniciat un procediment sancionador, si l'òrgan de l'Administració competent per a 
imposar la sanció constata el risc d'una afecció greu per al medi ambient, la seguretat o la salut de 
les persones, pot acordar, entre d'altres, algunes de les mesures provisionals següents: 
 
a) Mesures de correcció, seguretat o control per a impedir la continuïtat en la producció del risc o 
del dany. 
 
b) Precintament d'aparells o equips. 
 
c) Clausura temporal, parcial o total de les instal·lacions. 
 
d) Aturada de les instal·lacions. 
 
e) Suspensió temporal de l'autorització ambiental per a exercir l'activitat. 
 
2. Les mesures fixades per l'article 84.1 poden ésser acordades abans que s'iniciï el procediment 
administratiu sancionador, en les condicions que estableix l'article 72.2 de la Llei de l'Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Article 85 
Graduació de les sancions 
En la imposició de les sancions s'ha d'adequar la gravetat del fet constitutiu de la infracció amb la 
sanció aplicada. Per a graduar la sanció, s'han de tenir en compte, d'una manera especial, els 
aspectes següents: 
 
a) L'existència d'intencionalitat o de reiteració. 
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b) Per a les activitats de l'annex I.1, segons els danys causats al medi ambient o a la salut de les 
persones o el perill creat per a llur seguretat. 
 
c) La reincidència per haver comès més d'una infracció tipificada en aquesta llei, quan així hagi 
estat declarat per resolució ferma. 
 
d) El benefici obtingut per haver comès la infracció. 
 
e) El grau de participació en el fet per un títol diferent que el d'autor o autora. 
 
f) La capacitat econòmica de la persona infractora. 
 
Article 86 
Potestat sancionadora i òrgans competents 
1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades en aquesta llei correspon a l'òrgan del 
departament competent en matèria de medi ambient i dels ens locals, segons l'àmbit de les 
competències respectives atribuïdes per aquesta llei. 
 
2. En cas que s'hagi produït un dany real o potencial, un deteriorament greu per al medi ambient o 
s'hagi posat en perill greu la seguretat, o la salut de les persones, tal com estableix la lletra a de 
l'article 80.1, i també la vulneració de les emissions o de les condicions imposades en l'autorització 
ambiental establertes per les lletres b i d de l'article 80.1, la lletra b de l'article 80.2 i la lletra c de 
l'article 80.3, l'exercici de la potestat sancionadora correspon a l'òrgan específic de l'Administració 
que determini la legislació ambiental reguladora en matèria d'aigües, de residus, de contaminació 
atmosfèrica, acústica, de fauna, de flora o la que correspongui segons el medi afectat. 
 
Article 87 
Concurrència de sancions 
Les conductes tipificades d'infracció administrativa per aquesta llei també poden ésser 
sancionades en aplicació d'altres normes sectorials, llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets i 
fonaments. En aquest darrer cas, s'ha d'aplicar el règim que sancioni amb més gravetat la 
conducta infractora. 
 
Capítol III 
Execució forçosa 
 
Article 88 
Multes coercitives 
Les administracions públiques, perquè es compleixin els actes dictats en aplicació d'aquesta llei, a 
més dels altres mitjans d'execució forçosa legalment establerts, poden imposar multes coercitives 
amb una quantia màxima de 3.000 euros i amb un màxim de tres multes consecutives. 
 
Títol X 
Taxes 
 
Article 89 
Establiment i ordenació 
1. La prestació dels serveis administratius relatius als procediments d'autorització ambiental, 
declaració d'impacte ambiental, llicència ambiental i comunicació, i també els relatius als 
procediments de modificació de les activitats i revisió de l'autorització i la llicència ambientals, 
merita les taxes corresponents. 
 
2. De conformitat amb la legislació tributària aplicable a cada Administració pública, l'import de les 
taxes ha de tendir a cobrir el cost del servei que en constitueixi el fet imposable. 
 
Article 90 
Taxes locals 
De conformitat amb les ordenances fiscals corresponents, l'import de les taxes per als serveis 
prestats pels ens locals, en aplicació d'aquesta llei, no pot excedir, en conjunt, del cost real o 
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previsible del servei o de l'activitat de què es tracti o, en cas que hi manqui, del valor de la 
prestació rebuda. 
 
Disposicions addicionals 
 
Primera 
Intervenció dels ens locals en l'obertura d'activitats per raons de seguretat i salut de les 
persones 
La intervenció dels ens locals en l'obertura d'activitats per raons de seguretat i salut de les 
persones és compartida amb l'Administració de la Generalitat i s'exerceix en els termes que en 
cada cas estableixi la legislació sectorial aplicable, d'acord amb els principis de no-concurrència, 
simultaneïtat i coordinació. 
 
Segona 
Simultaneïtat de les tramitacions 
El Govern ha de promoure, en els casos que sigui possible, les modificacions normatives 
necessàries per a garantir que es tramitin simultàniament les diverses autoritzacions de 
competència dels departaments que concorrin sobre l'exercici d'una mateixa activitat. 
 
Tercera 
Actuació única de control inicial ambiental i comprovació prèvia en matèria de prevenció 
d'incendis 
En els casos en què, prèviament a l'inici d'una activitat o de la posada en funcionament d'un 
establiment, s'hagi de dur a terme un control inicial segons les determinacions d'aquesta llei i, 
alhora, s'hagi de fer una actuació de comprovació prèvia d'acord amb la normativa de prevenció i 
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la persona 
titular de l'autorització o de la llicència ambiental pot sol·licitar una única actuació de control d'una 
entitat col·laboradora de l'Administració en la qual s'acrediti el compliment dels requisits exigibles 
en matèria de prevenció i seguretat pel que fa a incendis, i també les determinacions ambientals 
exigibles. 
 
Quarta 30 
Comissió d'Avaluació i Seguiment per a l'aplicació d'aquesta llei 
1. Es crea la Comissió d’Avaluació i Seguiment per a l’aplicació d’aquesta llei, adscrita al 
departament competent en matèria de medi ambient. 
 
2. El Govern determina la composició de la Comissió, que ha d’ésser representativa dels diversos 
departaments de la Generalitat, dels ens locals, de les agrupacions empresarials i sindicals, i dels 
col·legis i organitzacions professionals més representatius relacionats amb les matèries regulades 
per aquesta llei, i ha de procurar-hi la paritat entre dones i homes. 
 
3. La Comissió ha de formular una memòria anual que contingui els resultats de l'avaluació i el 
seguiment de l'aplicació de la Llei, i també les propostes de correcció i millora de l'execució de la 
Llei que consideri necessàries. 
 
Cinquena 
Harmonització del règim jurídic i fiscal de les llicències ambientals 
La Comissió del Govern local, en exercici de les seves funcions, està facultada per a elaborar 
propostes de procediments administratius, criteris tendents a la unificació en l'aplicació de les 
taxes i ordenances fiscals tipus reguladores de les taxes per tal d'harmonitzar el règim jurídic i 
fiscal de les llicències. 
 
Sisena 
Bonificacions per a les activitats amb sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió 
Europea 
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La legislació i les ordenances que regulin les taxes establertes per l'article 89 han de fixar 
l'atorgament d'una bonificació específica a les empreses que disposin del certificat del sistema 
d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS). 
 
Setena 
Modificació automàtica dels annexos 
Als efectes del que estableix la lletra a, paràgraf segon, de l'article 7.1, s'entén que quan es 
produeix la modificació de les legislacions d'origen en resten modificats automàticament els 
annexos. 
 
Vuitena 31 
Exercici de funcions de comprovació i verificació documental per a l’Administració per part 
de col·legis professionals 
Els col·legis professionals competents per raó de la matèria poden exercir funcions de 
comprovació i verificació documental, prèvies a les que exerceix l’Administració, per a donar la 
conformitat que les dades tècniques que es presenten a l’Administració s’ajusten a les requerides 
per a l’activitat objecte de l’autorització o la llicència i als estàndards de qualitat de la 
documentació tècnica aportada. En aquest sentit, es poden establir convenis entre l’Administració i 
els col·legis professionals corresponents. 
 
Disposicions transitòries 
 
Primera 32 
Procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei 
1. Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei relatius a les activitats 
incloses en els annexos I i II de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental, que continuen inclosos en els annexos I i II d'aquesta llei, se sotmeten al 
règim legal vigent en el moment que s'inicia el procediment. 
 
2. Els procediments de llicència ambiental o d'obertura d'establiments compresos en els annexos II 
i III de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei, 
però que en aquesta resten subjectes al règim de comunicació de l'annex III, es resolen mitjançant 
la notificació a la persona interessada que l'activitat queda sotmesa al règim de comunicació 
segons determina aquesta llei. 
 
3. El règim de controls i de revisió de les autoritzacions ambientals i les llicències ambientals que 
s’atorguin d’acord amb el que estableix l’apartat 1 és el que disposen el títol VIII i els articles 62 i 
63. 
 
Segona 
Determinació dels procediments en el marc dels quals s'efectua la intervenció 
administrativa dels ens locals si no hi ha procediments específics 
1. Per a fer efectiu el principi d'harmonització de la legislació reguladora dels diferents sectors 
materials de l'acció pública que atribueixen competències específiques d'intervenció administrativa 
als ens locals en àmbits relacionats amb el control preventiu de les activitats que no disposin de 
procediment específic per a exercir aquest control, cal dur a terme un únic procediment marc. 
 
2. Mentre la normativa de règim local no articuli el procediment marc i a fi d'aplicar el que 
determina aquesta llei, i en tot allò que no la contradigui, s'ha de seguir els procediments 
establerts pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
del 13 de juny, o la norma que el substitueixi pel que fa a la regulació de l'activitat local d'ordenació 
i intervenció administrativa, respecte a les atribucions que per a l'obertura d'activitats fixi 
l'esmentada legislació sectorial i la potestat normativa i d'autoorganització que correspon als ens 
locals. Les remissions de l'article 92.1 del dit reglament al règim d'activitats classificades com a 
molestes, nocives, insalubres i perilloses s'han d'entendre fetes als règims d'intervenció establerts 
per aquesta llei i per les legislacions sectorials en matèria de seguretat, prevenció d'incendis i 
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salut. Pel que fa a l'article 92.3 del Reglament, s'han de verificar les condicions dels locals en les 
matèries en què s'atribueixi la competència als ens locals, de conformitat amb el principi de no-
concurrència amb altres administracions. 
 
3. Mentre no es disposi del procediment marc, els ens locals, en exercici de llurs competències, 
han de facilitar: 
 
a) Que les persones interessades a obrir o modificar una activitat puguin presentar una única 
sol·licitud davant de l'Administració competent, que ha d'ésser suficient per a instar les diverses 
intervencions administratives concurrents en l'activitat de què es tracti. 
 
b) Informació a les persones interessades sobre l'estat de la tramitació de llurs sol·licituds. 
 
c) Que els diferents tràmits administratius que concorren en una mateixa activitat es puguin dur a 
terme d'una manera simultània. 
 
Tercera 
Règim jurídic transitori de les entitats col·laboradores de l'Administració ambiental 
Mentre no s'aprovi la regulació general de les entitats col·laboradores de l'Administració establerta 
en aquesta llei, els és aplicable el Decret 170/1999, del 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
provisional regulador dels ens ambientals de control. 
 
Quarta 33 
Règim aplicable a les activitats que ja han estat objecte d’intervenció administrativa 
ambiental abans de l’entrada en vigor de la Llei 
1. Les activitats que han estat objecte d’intervenció administrativa ambiental d’acord amb la Llei 
3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, passen a regir-se 
per les noves determinacions d’aquesta llei.  
 
2. Els terminis dels controls periòdics de les activitats dels annexos I i II són els que fixen les lletres 
a, b i c de l’article 71.2, llevat que es tracti d’activitats exemptes de control periòdic, d’acord amb 
l’article 71.3. 
 
3. Les activitats classificades en els annexos III i IV que a l’entrada en vigor d’aquesta llei disposen 
de llicència d’activitats resten convalidades d’haver de disposar de la llicència ambiental o d’haver 
de realitzar la comunicació ambiental i resten excloses de l’obligació de dur a terme els controls 
periòdics. S’han d’establir per reglament les tipologies de control pertinents. 
 
Disposició derogatòria 
Resten derogades les disposicions següents: 
a) La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
 
b) La Llei 1/1999, del 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, del 
27 de febrer. 
 
Disposicions finals 
 
Primera 
Desplegament reglamentari 
1. El Govern ha d'aprovar el desplegament reglamentari d'aquesta llei en un termini de vuit mesos 
comptats des que es publica oficialment. Fins que no entri en vigor aquest desplegament són 
aplicables les disposicions reglamentàries que no contradiguin aquesta llei, que no s'hi oposin i 
que no hi siguin incompatibles. 
 
2. S'habilita el Govern per a adaptar les activitats de l'annex I.1 d'aquesta llei a les prescripcions 
determinades per les directives europees i per la legislació bàsica estatal en matèria de avaluació 
d'impacte ambiental i en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació. 
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3. S'habilita la persona titular del Departament de l'Administració de la Generalitat competent en 
matèria de medi ambient per a incorporar noves tipologies d'activitats en els annexos I.2, II, III i IV 
o per a adaptar les existents. Aquestes incorporacions o modificacions s'han de dur a terme a 
proposta de la Comissió d'Avaluació i Seguiment per a l'aplicació d'aquesta llei regulada per la 
disposició addicional cinquena. 
 
Segona 
Actualització de la quantia de les sancions 
Les quanties de les sancions fixades per aquesta llei s'han d'actualitzar d'acord amb el que 
estableixen la Llei de pressupostos o la Llei de mesures fiscals i administratives o una disposició 
del Govern dictada a aquest efecte. 
 
Tercera 
Entrada en vigor 
Aquesta Llei entra en vigor al cap de vuit mesos d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Annexos 
1. Els valors llindar establerts en aquests annexos es refereixen, amb caràcter general, a 
capacitats o a rendiments de producció. Si un mateix titular exerceix diverses activitats de la 
mateixa categoria en la mateixa instal·lació o en el mateix emplaçament, s'han de sumar les 
capacitats respectives. 
 
2. També s'inclouen en l'àmbit d'aquesta llei les instal·lacions de processos secundaris compresos 
en els annexos de la mateixa llei. 
 
3. Els annexos I, II i III s'estructuren en dotze grups d'activitats. Cada grup s'ha desenvolupat en 
diversos nivells de desagregació quan aquest grau de detall és necessari per a identificar 
clarament l'activitat que s'ha de tractar. El codi que correspon a cada activitat apareix al marge 
esquerre del text i es manté en tots els annexos; com a conseqüència de l'absència d'activitats, en 
alguns casos hi ha salts de numeració. 
 
ANNEX I  
 
I.1. Activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental, 
subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i 
control integrats de la contaminació 34 
 
1. Energia 
 
1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 50 
megawatts (MW). S'hi inclouen les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari 
o en règim especial en les quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o 
biomassa, i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o 
qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és 
llur activitat principal com si no ho és. 
 
1.2. Refineries de petroli i de gas. 
 
1.3. Coqueries. 
 
1.4. Instal·lacions per a la gasificació i la liqüefacció del carbó. 
 
3. Producció i transformació de metalls 
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3.1. Instal·lacions per a la calcinació o per a la sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el mineral 
sulfurós. 
 
3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers en brut (fusió primària o secundària), 
incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua, amb una capacitat de més de 2,5 tones 
per hora. 
 
3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos: 
 
3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat superior a 20 tones per hora d'acer en brut. 
 
3.3.b) Forja amb martells amb una energia d'impacte superior a 50 quilojoules (kJ) per martell 
quan la potència tèrmica utilitzada és superior a 20 MW. 
 
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament de més de 2 
tones per hora d'acer en brut. 
 
3.4. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de més de 20 tones per dia. 
 
3.9. Instal·lacions per a: 
 
3.9.a) La producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de 
matèries primeres secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics. 
 
3.9.b) La fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge, i inclosos els productes de recuperació 
(refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de més de 4 tones per dia, per al 
plom i el cadmi, i de 20 tones per dia, per a la resta de metalls. 
 
3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics mitjançant un 
procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les línies completes 
destinades al tractament utilitzat és superior a 30 metres cúbics (m3). 
 
4. Indústries minerals i de la construcció 
 
4.1. Instal·lacions per a: 
 
4.1.a) La fabricació de ciment i de clínquer en forns rotatoris, incloses les instal·lacions dedicades 
a moldre clínquer, amb una capacitat de producció de ciment o clínquer superior a 500 tones per 
dia. 
 
4.1.b) La fabricació de ciment i de clínquer en forns d'un altre tipus, amb una capacitat de 
producció superior a 50 tones per dia. 
 
4.1.d) La fabricació de calç en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia. 
 
4.4. Instal·lacions per a l'obtenció d'amiant i per a la fabricació de productes a base d'amiant. 
 
4.5. Instal·lacions per a la fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió 
superior a 20 tones per dia. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant l'enfornada, en particular, 
de teules, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes amb una capacitat de producció 
superior a 75 tones per dia, o una capacitat d'enfornar de més de 4 m3 i de més de 300 kg/m3 de 
densitat de càrrega per forn. 
 
5. Indústria química 



 
 

 50

 
La fabricació, als efectes de les categories d'activitats d'aquesta llei, designa la fabricació a escala 
industrial, mitjançant transformació química, dels productes o dels grups de productes esmentats a 
continuació: 
 
5.1. Instal·lacions químiques per a fabricar productes químics orgànics de base, en particular: 
 
5.1.a) Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics alicíclics o aromàtics). 
 
5.1.b) Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats, 
èters, peròxids, resines epoxídica. 
 
5.1.c) Hidrocarburs sulfurats. 
 
5.1.d) Hidrocarburs nitrogenats, en particular amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, 
nitrils, cianats i isocianats. 
 
5.1.e) Hidrocarburs fosforats. 
 
5.1.f) Hidrocarburs halogenats. 
 
5.1.g) Compostos organometàl·lics. 
 
5.1.h) Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa). 
 
5.1.i) Cautxús sintètics. 
 
5.1.j) Colorants i pigments. 
 
5.1.k) Tensioactius i agents de superfície. 
 
5.2. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base, com ara: 
 
5.2.a) Gasos, en particular l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o el fluorur d'hidrogen, 
els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el 
diclorur de carbonil. 
 
5.2.b) Àcids, 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. 
 
5.2.c) Bases, en particular l'hidròxid d'amoni, l'hidròxid potàssic, l'hidròxid sòdic. 
 
5.2.d) Sals com ara el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat 
sòdic, els perborats, el nitrat d'argent. 
 
5.2.e) No-metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com ara el carbur de calci, el 
silici, el carbur de silici. 
 
5.3. Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de 
potassi (fertilitzants simples o compostos). 
 
5.4. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitosanitaris i biocides. 
 
5.5. Instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la fabricació de 
medicaments de base. 
 
5.7. Instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius. 
 
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs 
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6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, merceritzatge) o per 
al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament és superior a 10 tones per dia. 
 
6.2. Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), quan la capacitat de 
tractament és superior a 12 tones per dia de productes acabats. 
 
7. Indústria alimentària i del tabac 
 
7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones per dia. 
 
7.2. Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de: 
 
7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes 
acabats superior a 75 tones per dia. 
 
7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 
300 tones per dia (valor mitjà trimestral). 
 
7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 tones per 
dia (valor mitjà anual). 
 
9. Indústria del paper 
 
9.1. Instal·lacions industrials per a la fabricació de pasta de paper a partir de fusta o altres 
matèries fibroses. 
 
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció 
de més de 20 tones per dia. 
 
9.4. Instal·lacions per a la producció i el tractament de la cel·lulosa, amb una capacitat de 
producció superior a 20 tones per dia. 
 
10. Gestió de residus 
 
10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa la gestió d'olis usats, o per a 
l'eliminació d'aquests residus en llocs que no siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat 
superior a 10 tones per dia. 
 
10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, amb una capacitat superior a 3 
tones per hora. 
 
10.5. Instal·lacions per a l'eliminació dels residus no perillosos en llocs que no siguin els dipòsits 
controlats, amb una capacitat superior a 50 tones per dia. 
 
10.6. Dipòsits controlats que rebin més de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total 
superior a 25.000 tones, amb l'exclusió dels dipòsits controlats de residus inerts. 
 
11. Activitats agroindustrials i ramaderes 
 
11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de: 
 
11.1.a) 40.000 emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del 
nombre equivalent per a altres espècies d'aus. 
 
11.1.b.i) 2.000 places per a porcs d'engreix (de més de 30 kg) 
 
11.1.b.ii) 2.500 places per a porcs d'engreix (de més de 20 kg) 
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11.1.c.i) 750 places per a truges reproductores. 
 
11.1.c.ii) 530 places per a truges reproductores en cicle tancat. 
 
11.1.c.iii) En el cas d'explotacions mixtes, en què coexisteixin animals dels apartats 11.1.b i 11.1.c, 
el nombre d'animals per incloure l'establiment en aquest annex es determinarà d'acord amb les 
equivalències en Unitat de bestiar gros (UBG) dels diferents tipus de bestiar porcí, recollides a la 
legislació vigent sobre ordenació de les explotacions porcines. 
 
11.1.n) Per sobre de 85.000 places de pollastres d’engreix. 
 
11.3. Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una 
capacitat de tractament superior a 10 tones per dia. 
 
12. Altres activitats 
 
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes, amb la 
utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i 
desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-
los, amb una capacitat de consum superior a 150 kg de dissolvent per hora o superior a 200 tones 
per any. 
 
12.8. Instal·lacions per a la fabricació de carboni sinteritzat o electrografiat per a la combustió o la 
grafitació. 
 
I.2.a) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental, 
que estan incloses en l’annex I del text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de 
projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, no subjectes a la 
Directiva 2008/1/CE, i totes les activitats i les instal·lacions afectades per la legislació 
d’accidents greus. 35 
 
4. Indústries minerals i de la construcció 
 
4.9. Instal·lacions per a la calcinació i la sinterització de minerals metàl·lics, amb una capacitat 
superior a 5.000 tones per any de mineral processat. 
 
10. Gestió de residus 
 
10.1. Instal·lacions per a l’eliminació de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 10 tones 
per dia. 
 
12. Altres activitats 
 
12.1. Activitats i instal·lacions afectades per la legislació d’accidents greus (incloses les 
instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a 
100.000 tones i les instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes petroquímics o químics 
amb una capacitat superior a 200.000 tones). 
 
 
I.2.b) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la 
necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental i que estan incloses en 
l’annex II del text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener. 
 
1. Energia 
 
1.8. Fabricació industrial de briquetes d’hulla i de lignit. 

                                            
35 Modificada la numeració, títols i contingut de l’annex I.2 que passa a ésser l’annex I.2.a) i I.2.b) 
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1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la producció d’electricitat, vapor i aigua calenta, 
amb una potència tèrmica superior a 100 MW, que no estiguin incloses en el codi 1.1 de l’annex 
I.1. 
 
3. Producció i transformació de metalls 
 
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de més de 2 
tones per hora, exclòs l’acer en brut. 
 
3.30. Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una 
superfície total superior a 30.000 metres quadrats (m2). 
 
3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total superior a 30.000 m2. 
 
3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d’aeronaus, amb una superfície total superior 
a 30.000 m2. 
 
3.34. Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o reactors que estiguin situats fora de 
polígons industrials o a menys de 500 metres d’una zona residencial. 
 
4. Indústries minerals i de la construcció 
 
4.1.a) Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de producció superior 
a 200 tones per dia i fins a 500 tones per dia. 
 
4.1.d) Fabricació de guix en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia. 
 
4.8. Aglomerats de minerals. 
 
4.10. Fabricació de perlita expandida. 
 
4.11. Calcinació de la dolomita. 
 
4.12. Plantes d’aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció superior a 250 tones per hora. 
 
9. Indústria del paper 
 
9.3. Instal·lacions industrials per a la fabricació de cel·lofana. 
 
10. Gestió de residus 
 
10.2. Centre per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una capacitat superior a 
30 tones per dia. 
 
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos, amb una capacitat superior a 
100.000 tones per any. 
 
10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides (purins), amb una capacitat 
superior a 100.000 tones per any. 
 
10.10. Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits 
selectivament, amb una capacitat superior a 100.000 tones per any. 
 
10.11. Instal·lacions per al tractament biològic de residus d’alta fermentabilitat, amb una capacitat 
superior a 100.000 tones per any. 
 
12. Altres activitats 
 
12.16. Construcció i reparació naval en drassanes, amb una superfície total superior a 20.000 m2. 
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12.37. Càmpings amb un nombre d’unitats d’acampada superior a 1.500. 
 
12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície 
superior a 5 hectàrees. 
 
12.54. Parcs temàtics amb una superfície superior a 20 hectàrees. 
 
 
I.3. Activitats sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització 
substantiva 
 
1. Energia 
 
1.11. Parcs eòlics amb un nombre d'aerogeneradors superior a 5 o de potència instal·lada superior 
a 10 MW, o bé que estiguin a menys de 2 quilòmetres d'un altre parc eòlic. 
 
1.13. Instal·lacions fotovoltaiques de superfície superior a 6 hectàrees ubicades en sòl no 
urbanitzable. 
 
2. Mineria 
 
2.1. Activitats extractives i les instal·lacions dels recursos explotats. 
 
2.4. Explotacions mineres subterrànies, operacions connexes i perforacions geotèrmiques. 
 
2.5. Explotacions ubicades en terreny de domini públic hidràulic per a extraccions superiors a 
20.000 m3/any o en zona de policia de llera la superfície de les quals superi les 3 hectàrees. 
 
 
 
ANNEX II 36 
Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental 
 
1. Energia 
 
1.1. Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 2 MW i 
fins a 50 MW. S'hi inclouen les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o 
en règim especial, en les quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o 
biomassa, i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o 
qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és 
llur activitat principal com si no ho és. 
 
1.6. Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones de vapor per hora. 
 
1.7. Generadors de calor de potència calorífica superior a 2.000 tèrmies per hora. 
 
1.10. Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d'una activitat fixa extensiva. 
 
1.12. Instal·lacions industrials, i d'altres tipus, per a la producció d'electricitat, vapor i aigua calenta 
amb una potència tèrmica fins a 100 MW i superior a 0,2 MW, que no estiguin incloses al codi 1.1 
de l'annex I.1. 
 
2. Mineria 
 
2.3. Extracció de sal marina. 

                                            
36 Suprimit l’apartat 7.2, i modificats els apartats 10.9, 10.10, 10.11, tot l’11 de l’annex II per la Llei 
9/2011 
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3. Producció i transformació de metalls 
 
3.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers en brut (fusió primària o fusió secundària), 
incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua, amb una capacitat fins a 2,5 tones per 
hora. 
 
3.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos: 
 
3.3.a) Laminatge en calent, amb una capacitat de fins a 20 tones per hora d'acer en brut. 
 
3.3.b) Forja amb martells, amb una energia d'impacte fins a 50 kJ, o quan la font tèrmica utilitzada 
sigui de fins a 20 MW. 
 
3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de fins a 2 
tones per hora de metall base. 
 
3.4. Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció superior a 2 tones per dia i de 
fins a 20 tones per dia. 
 
3.6. Tractament d'escòria siderúrgica i de fosa. 
 
3.8. Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, manutenció i transport de 
minerals dins de les plantes metal·lúrgiques. 
 
3.9.b) Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge i els productes de 
recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de fins a 4 tones per 
dia, per al plom i el cadmi, i de fins a 20 tones per dia per a altres metalls. 
 
3.11. Electròlisi de zenc. 
 
3.12. Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure o 
similars, mitjançant resines o processos d'esmaltatge. 
 
3.13. Aliatges de metall amb injecció de fòsfor. 
 
3.17. Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització. 
 
3.19. Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics. 
 
3.21. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques per un 
procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades o de les línies completes 
destinades al tractament sigui de fins a 30 m3. 
 
3.25. Fabricació d'armes i municions. 
 
3.26. Fabricació d'electrodomèstics. 
 
3.28. Instal·lacions per a la fabricació d'acumuladors elèctrics, piles i bateries. 
 
3.30. Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una 
superfície total fins a 30.000 m2. 
 
3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total fins a 30.000 m2. 
 
3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d'aeronaus, amb una superfície total fins a 
30.000 m2. 
 
4. Indústries minerals i de la construcció 
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4.1. Instal·lacions de: 
 
4.1.a) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de producció fins a 
200 tones per dia. 
 
4.1.b) Fabricació de ciment i/o clínquer en forns d'altres tipus, amb una capacitat de producció fins 
a 50 tones per dia. 
 
4.1.c) Fabricació de ciment sense forns a partir de clínquer. 
 
4.1.d) Fabricació de calç o guix en forns, quan la capacitat dels forns sigui fins a 50 tones per dia. 
 
4.2. Fabricació de formigó i/o d'elements de formigó, guix i ciment. 
 
4.3. Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant. 
 
4.5. Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió de 
fins a 20 tones per dia. 
 
4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb 
una capacitat de fosa de fins a 20 tones per dia i superior a 1 tona per dia. 
 
4.7. Fabricació de productes ceràmics per a construcció, refractaris, porcellana, gres, argila 
plàstica i similars en forns amb una capacitat de fins a 75 tones per dia. 
 
4.9. Instal·lacions de calcinació i de sinterització de minerals metàl·lics, amb una capacitat de fins 
a 5.000 tones per any de mineral processat. 
 
4.12. Plantes d'aglomerat asfàltic, amb una capacitat de producció de fins a 250 tones per hora. 
 
4.13. Plantes de preparació i ensacada de ciments especials i/o morters. 
 
4.14. Instal·lacions d'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat 
superior a 1.000 tones. 
 
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 tones per dia. 
 
4.17. Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres productes similars. 
 
4.19. Tractaments superficials del vidre per mètodes químics. 
 
4.21. Activitats de classificació i tractament d'àrids quan l'activitat es desenvolupa fora d'un recinte 
miner. 
 
5. Indústria química 
 
5.6. Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries. 
 
5.8. Producció de mescles bituminoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees. 
 
5.9. Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o aminoplàstiques, 
llevat dels que contenen amiant. 
 
5.10. Producció de coles i gelatines. 
 
5.11. Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars. 
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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. 
 
5.17.b) Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques. 
 
5.20. Fabricació o preparació d'altres productes químics que no estiguin inclosos a l'annex I. 
 
6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs 
 
6.1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, merceritzatge) o per 
al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament és de fins a 10 tones per dia. 
 
6.2. Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), amb una capacitat de 
tractament del producte acabat de fins a 12 tones per dia. 
 
7. Indústria alimentària i del tabac 
 
7.1. Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals de fins a 50 tones per dia i 
superior a 2 tones per dia. 
 
7.2. ----- 
 
7.2.a) ----- 
 
7.2.b) ----- 
 
7.4. Producció de midó. 
 
7.8. Tractament, manipulació i processament de productes del tabac. 
 
7.9. Instal·lacions industrials per a elaborar greixos i olis vegetals i animals, instal·lacions 
industrials per a elaborar cervesa i malta, instal·lacions industrials per a fabricar fècules, 
instal·lacions industrials per a elaborar confitures i almívars, instal·lacions industrials per a fabricar 
farina de peix i oli de peix, sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les 
circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada 
a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea. Les 
activitats incloses en aquest epígraf s'han de sotmetre prèviament a la sol·licitud de la llicència a la 
decisió de l'òrgan ambiental competent del Departament de Medi Ambient i Habitatge respecte de 
la necessitat de sotmetre's o no a l'avaluació d'impacte ambiental. 
 
8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles 
 
8.2. Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà. 
 
9. Indústria del paper. 
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9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció 
de fins a 20 tones per dia i superior a 5 tones per dia. 
 
9.4. Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa, amb una capacitat de producció de fins 
a 20 tones per dia. 
 
9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de paper i cartró, amb una capacitat de 
producció superior a 20 tones per dia. 
 
10. Gestió de residus 
 
10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 10 tones 
per dia. 
 
10.2. Centres per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 
30 tones per dia. 
 
10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, amb una capacitat de fins a 3 
tones per hora. 
 
10.5. Instal·lacions per a l'eliminació dels residus no perillosos en llocs que no siguin els dipòsits 
controlats, amb una capacitat de fins a 50 tones per dia. 
 
10.6.a) Dipòsits controlats de residus que reben fins a 10 tones per dia i que tenen una capacitat 
total de fins a 25.000 tones, amb exclusió dels dipòsits controlats de residus inerts. 
 
10.6.b) Monodipòsits de residus de la construcció. 
 
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 
100.000 tones per any. 
 
10.8. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no perillosos. 
 
10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides (purins), amb una capacitat 
de fins a 100.000 tones per any. 
 
10.10. Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits 
selectivament, amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any. 
 
10.11. Instal·lacions per al tractament biològic de residus d’alta fermentabilitat, amb una capacitat 
de fins a 100.000 tones per any. 
 
11. Activitats agroindustrials i ramaderes 
 
11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva de: 
 
11.1.b.ii) Places de porc d’engreix (de més de 20 kg), amb una capacitat de fins a 2.500 i superior 
a 2.000 caps de bestiar. 
 
11.1.d) Places de vacum d’engreix, amb una capacitat superior a 600 caps de bestiar. 
 
11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat superior a 300 caps de bestiar. 
 
11.1.f) Places d’oví i cabrum, amb una capacitat superior a 2.000 caps de bestiar. 
 
11.1.g) Places de cavall i altres equins, amb una capacitat superior a 500 caps de bestiar. 
 
11.1.i) Places per a més d’una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos 
d’aquesta llei, o places de la mateixa espècie d’aptituds diferents, la suma de les quals sigui 
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superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP) i no estigui inclosa en l’apartat 11.1.c.iii de 
l’annex I.1, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix 
la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de 
vacum de llet). 
 
11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal el sistema en què 
l’alimentació es basa fonamentalment en la 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, 
per a classificar-les a cadascun dels annexos, es calcula proporcionalment als períodes en què els 
animals romanen a les instal·lacions, i d’una manera genèrica equival al 33% de la capacitat de les 
instal·lacions de cria intensiva. 
 
11.1.m) Places de conills, amb una capacitat superior a 20.000 caps de bestiar. 
 
11.1.n) Places de pollastre d’engreix, amb una capacitat d’entre 55.000 i 85.000 caps de bestiar. 
 
11.2. Instal·lacions per a l’aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció superior a 500 
tones per any. 
 
Les activitats que consten en aquests apartats 11.1 i 11.2 d’aquest annex estan sotmeses a 
declaració d’impacte ambiental. 
 
11.9. Emmagatzematge col·lectiu de dejeccions ramaderes. 
 
12. Altres activitats 
 
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes, amb la 
utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i 
desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-
los, amb una capacitat de consum de fins a 150 kg de dissolvent per hora i de fins a 200 tones per 
any, amb una superfície superior a 500 m2. 
 
12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport, 
i la cuita i l'assecat corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en 
els tallers és superior a 1.000 kg i/o la superfície és superior a 500 m2. 
 
12.4. Instal·lacions per a l'assecat amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la 
instal·lació és superior a 1.000 tèrmies per hora. 
 
12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen més d'1 tona per any 
d'aquests dissolvents. 
 
12.7. Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport. 
 
12.9. Fabricació de gel. 
 
12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolers, 
gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat superior a 50 m3, a excepció 
de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat 
industrial aplicable. 
 
12.12. Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres materials 
pulverulents. 
 
12.14. Envasament en forma d'aerosols de productes fitosanitaris i biocides que utilitzin com a 
propel·lent gasos liquats del petroli. 
 
12.16. Construcció i reparació naval en drassanes i escars, amb una superfície total fins a 20.000 
m2. 
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12.18.a) Tallers de reparació mecànica que disposen d'instal·lacions de pintura i tractament de 
superfícies. 
 
12.19.a) Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que fan operacions 
de pintura i tractament de superfície. 
 
12.20. Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna. 
 
12.22. Indústria de manufactura de cautxú i similars. 
 
12.23. Laboratoris d'anàlisi i de recerca amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne 
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars). 
 
12.24. Laboratoris industrials de fotografia. 
 
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb un nombre superior a 100 llits per a 
l'hospitalització o l'ingrés de pacients. 
 
12.26. Centres d'assistència primària i hospitals de dia amb una superfície superior a 750 m2. 
 
12.31. Forns crematoris en hospitals i cementiris. 
 
12.35. Camps de golf. 
 
12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i especialitats amb un 
nombre d'habitacions superior a 400. 
 
12.37. Càmpings amb un màxim de 1.500 unitats d'acampada. 
 
12.39. Bugaderia industrial. 
 
12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície superior a 500 m2. 
 
12.42. Fabricació de circuits integrats i circuits impresos. 
 
12.44.a) Instal·lacions per a la 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, són qualificats de protecció especial. 
 
12.47. Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles. 
 
12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície de 
fins a 5 hectàrees. 
 
12.54. Parcs temàtics amb una superfície de fins a 20 hectàrees. 
 
 
 
ANNEX III 37 
Activitats sotmeses al règim de comunicació 
 
1. Energia 
 
1.1. Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió de fins a 2 MW. S'hi 
inclouen les instal·lacions per a la producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim 
especial, en les quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, i també les instal·lacions 

                                            
37 Modificat l’apartat 7.2.a) i b)  i tot  l’11 per la Llei 9/2011 
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de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació 
de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és llur activitat principal com si no ho és. 
 
1.6. Generadors de vapor amb una capacitat de fins a 4 tones de vapor per hora. 
 
1.7. Generadors de calor amb una potència calorífica de fins a 2.000 tèrmies per hora. 
 
1.12. Instal·lacions industrials, i d'altres tipus, per a la fabricació d'energia elèctrica, vapor i aigua 
calenta, amb una potència tèrmica de fins a 0.2 MW. 
 
1.13. Instal·lacions fotovoltaiques amb una superfície inferior a 6 hectàrees i una potència superior 
a 100 kW. 
 
3. Producció i transformació de metalls 
 
3.4. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de fins a 2 tones per dia. 
 
3.5. Fabricació de tubs i perfils. 
 
3.7. Indústria per a 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 i/o serralleries. 
 
3.15. Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua calenta). 
 
3.16. Fabricació de generadors de vapor. 
 
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 picat o mòlta. 
 
3.27. Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics. 
 
3.32. Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars. 
 
4. Indústries minerals i de la construcció 
 
4.6. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb 
una capacitat de fosa de fins a 1 tona per dia. 
 
4.14. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una 
capacitat de fins a 1.000 tones. 
 
4.16. Instal·lacions per al tall, la serradura i el poliment, per mitjans mecànics, de roques i pedres 
naturals, amb una capacitat de producció de fins a 50 tones per dia. 
 
4.18. Instal·lacions per al sorrejat amb sorra, grava menuda o altres abrasius. 
 
4.20. Tractaments superficials del vidre per mitjà de mètodes físics. 
 
5. Indústria química 
 
5.19. Emmotllament per a la fusió d'objectes parafínics. 
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6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs 
 
6.3. Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides. 
 
6.4. Filatura de fibres. 
 
6.5. Fabricació de teixits. 
 
6.6. Acabats de la pell. 
 
6.7. Obtenció de fibres vegetals per procediments físics. 
 
6.8. Amaratge del lli, del cànem i d'altres fibres tèxtils. 
 
6.9. Filatura del capoll del cuc de seda. 
 
6.10. Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars. 
 
7. Indústria alimentària i del tabac 
 
7.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals de fins a 2 tones per dia. 
 
7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d’elaboració de productes 
acabats de fins a 75 tones per dia. 
 
7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de productes acabats de fins a 300 
tones per dia (mitjana trimestral). 
 
7.3. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de 200 tones per dia (valor mitjà 
anual) de llet rebuda. 
 
7.5. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de gra i de farina. 
 
7.6. Carnisseries amb obrador. 
 
7.7. Fleques amb forns amb una potència superior a 7.5 kW. 
 
8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles 
 
8.3. Fabricació de mobles. 
 
8.4. Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o amb 
fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons. 
 
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. 
 
9. Indústria del paper 
 
9.2. Instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció 
de fins a 5 tones per dia. 
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9.5. Instal·lacions industrials per a la manipulació de paper i cartró, amb una capacitat de 
producció de fins a 20 tones per dia. 
 
11. Activitats agroindustrials i ramaderes 
 
11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que disposin de: 
 
11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre 
equivalent per a altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a 40.000 caps de bestiar. 
 
11.1.b.i) Places per a porcs d’engreix (de més de 30 kg), amb una capacitat de fins a 2.000 i 
superior a 10 caps de bestiar. 
 
11.1.b.ii) Places per a porcs d’engreix (de més de 20 kg), amb una capacitat de fins a 2.000 i 
superior a 10 caps de bestiar. 
 
11.1.c.i) Places per a truges reproductores, amb una capacitat de fins a 750 i superior a 5 caps de 
bestiar. 
 
11.1.c.ii) Places per a truges reproductores en cicle tancat, amb una capacitat de fins a 530 i 
superior a 5 caps de bestiar. 
 
11.1.d) Places de vacum d’engreix, amb una capacitat de fins a 600 i superior a 5 caps de bestiar. 
 
11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat de fins a 300 i superior a 5 caps de bestiar. 
 
11.1.f) Places d’oví i cabrum, amb una capacitat de fins a 2.000 i superior a 10 caps de bestiar. 
 
11.1.g) Places d’equí, amb una capacitat de fins a 500 i superior a 5 caps de bestiar. 
 
11.1.h) Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en els annexos d’aquesta llei, 
equivalents a 5 unitats ramaderes o més, 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 oví, de diferents aptituds, tant si tenen places per a altres 
espècies animals com si no en tenen, excepte si disposen de places d’aviram, la suma de les 
quals sigui per sobre de 3 URP i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de 
procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/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’aviram i d’altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i/o el boví, la suma de 
les quals sigui superior a 1 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de procediment 
entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el 
vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet). 
 
11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal el sistema en què 
l’alimentació es fa fonamentalment en pastura, però els animals estan estabulats durant un cert 
període de l’any, normalment l’hivern, o durant la nit. La capacitat d’aquestes explotacions, per a 
classificar-les en cadascun dels annexos, es calcula proporcionalment als períodes en què els 
animals romanen a les instal·lacions, i d’una manera genèrica equival al 33% de la capacitat de les 
instal·lacions de cria intensiva. 
 
11.1.m) Places de conill, amb una capacitat de fins a 20.000 i superior a 1.000 caps de bestiar. 
 
11.1.n) Places de pollastres d’engreix, amb una capacitat de fins a 55.000 caps de bestiar i 
superior a 1 URP. 
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11.2.a) Instal·lacions d’aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció de fins a 500 tones a 
l’any. 
 
11.2.b) Instal·lacions d’aqüicultura extensiva. 
 
11.3. Instal·lacions per a l’eliminació i l’aprofitament de canals o restes d’animals, amb una 
capacitat de tractament de fins a 10 tones per dia. 
 
11.4. Deshidratació artificial de farratges. 
 
11.5. Assecat del pòsit del vi. 
 
11.6. Assecat del llúpol amb sofre. 
 
11.7. Assecat de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials. 
 
11.8. Desmuntatge de cotó. 
 
12. Altres activitats 
 
12.2. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb la 
utilització de dissolvents orgànics, en particular per a 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 de dissolvent de fins a 150 kg per hora i de 20 tones per any i una superfície 
de fins a 500 m2. 
 
12.3. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport, 
i la cuita i l'assecat corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en 
els tallers és de fins a 1.000 kg com a màxim i la superfície de fins a 500 m2. 
 
12.4. Instal·lacions d'assecat amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la instal·lació 
és de fins a 1.000 tèrmies per hora. 
 
12.5. Argentat de miralls. 
 
12.6. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 tona per any d'aquests 
dissolvents. 
 
12.10. Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolers, 
gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat de fins a 50 m3. 
 
12.13. Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents. 
 
12.15. Envasament d'aerosols, no inclosos en l'apartat 12.14. 
 
12.18.b) Tallers de reparació mecànica, llevat dels que disposen d'instal·lacions de pintura i 
tractament de superfícies. 
 
12.19.b) Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport, llevat dels que fan 
operacions de pintura i tractament de superfície. 
 
12.23. Laboratoris d'anàlisi i de recerca, amb una superfície de fins a 75 m2 (excloent-ne 
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars). 
 
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris, amb un nombre de fins a 100 llits per a 
l'hospitalització o l'ingrés de pacients. 
 
12.26. Centres d'assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície de fins a 750 m2. 
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12.27. Centres geriàtrics. 
 
12.28. Centres de diagnosi per la imatge. 
 
12.29. Serveis funeraris. 
 
12.30. Cementiris. 
 
12.32. Centres veterinaris. 
 
12.33. Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals. 
 
12.34. Centres de cria i subministrament, i centres usuaris d'animals d'experimentació. 
 
12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i especialitats, amb un 
nombre d'habitacions de fins a 400. 
 
12.38. Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut. 
 
12.40. Bugaderies no industrials. 
 
12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície de fins a 500 m2. 
 
12.43. Fabricació de fibra òptica. 
 
12.44.b) Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en una demarcació no urbana. 
Instal·lacions per a la radiocomunicació incloses en l'epígraf 12 de l'annex II, quan així ho acordi 
l'ajuntament en el terme municipal del qual s'emplacen, sempre que en les instal·lacions la 
potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) sigui inferior a 100 watts. 
 
12.45. Campaments juvenils. 
 
12.46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles, amb una superfície superior a 100 m2. 
 
12.48. Centres docents. 
 
12.49. Establiments comercials amb una superfície total superior a 400 m2. 
 
12.56. Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats. 
 
12.57. Establiments d'apartaments turístics. 
 
12.58. Activitats d'emmagatzematge de productes de roca ornamental. 
 
12.59. Activitats d'espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica 
que regula aquesta matèria, en els termes que s'estableixi per reglament. 
 
 
ANNEX IV 38 
Activitats que, en el supòsit de no-subjecció al règim de llicència establert per la normativa 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten subjectes al règim 
de llicència ambiental establert pel títol III d'aquesta llei 
 
a) Activitats recreatives: 
 

                                            
38 Modificats els apartats 1 i 4 de la lletra a) del annex IV per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, 
de mesures fiscals, financeres i administratives. DOGC núm.5537, 31.12.2009 
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1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones. 
 
2. Discoteques. 
 
3. Sales de ball. 
 
4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones. 
 
5. Sales de festes amb espectacle. 
 
6. Discoteques de joventut. 
 
b) Activitats de naturalesa sexual: 
 
1. Locals amb servei de bar i ambientació musical. 
 
2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics. 
 
c) Activitats i instal·lacions esportives amb una capacitat superior a 150 persones o amb 
una superfície superior a 500 m2. 
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ANNEX V 39 
Criteris de selecció del procediment d’avaluació d’impacte ambiental de les activitats 
 
1. Característiques dels projectes 
 
Les característiques dels projectes s'han de tenir en compte, en particular, des del punt de vista 
de: 
 
a) La dimensió de l'activitat projectada. 
 
b) L'acumulació amb altres activitats. 
 
c) La utilització de recursos naturals. 
 
d) La generació de residus. 
 
e) La contaminació i altres efectes negatius possibles. 
 
f) El risc d'afectació al medi en cas d'accidents. 
 
2. Ubicació dels projectes 
 
Cal tenir en compte la sensibilitat mediambiental de les àrees geogràfiques que poden estar 
afectades pels projectes; en particular per: 
 
a) L'ús existent del sòl. 
 
b) La relativa abundància, la qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos naturals de l'àrea. 
 
c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb una atenció especial a les àrees següents: 
 
- Zones humides. 
 
- Zones costaneres. 
 
- Àrees de muntanya i de bosc. 
 
- Reserves naturals i parcs. 
 
- Àrees classificades o protegides per la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes; àrees 
de protecció especial designades en aplicació de la Directiva 79/409/CEE i la Directiva 92/43/CEE. 
 
- Àrees en què s'han ultrapassat els objectius de qualitat mediambiental que estableix la legislació 
comunitària. 
 
- Àrees de densitat demogràfica. 
 
- Paisatges amb significació històrica, cultural i/o arqueològica. 
 
3. Característiques de l'impacte potencial. 
 
Els potencials efectes significatius dels projectes s'han de considerar amb relació als criteris 
establerts pels punts 1 i 2 anteriors i tenint en compte, en particular: 
 
a) L'extensió de l'impacte (àrea geogràfica i mida de la població afectada). 
 
b) El caràcter transfronterer de l'impacte. 

                                            
39 Modificada la rúbrica de l’annex V per la Llei 9/2011 
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c) La magnitud i la complexitat de l'impacte. 
 
d) La probabilitat de l'impacte. 
 
e) La duració, la freqüència i la reversibilitat de l'impacte. 
 
 
ANNEX VI 40 41 
Informes preceptius en matèria de medi ambient 
 
1. Se sotmeten a un informe de l’administració hidràulica de Catalunya les activitats que 
comporten: 
 
a) Abocaments directes o indirectes a les aigües subterrànies. 
 
b) Abocaments directes a les aigües superficials. 
 
c) Abocaments directes al domini marítim i terrestre. 
 
d) Abocaments no domèstics a sistemes de sanejament que siguin a càrrec de l’administració 
hidràulica de Catalunya, sempre que l’activitat que els genera estigui compresa en les seccions c, 
d i e del Codi de classificació de les activitats, o siguin potencialment contaminants o el cabal 
abocat sigui superior a 6.000 m3 per any. 
 
2. Se sotmeten a un informe de l’administració de residus de Catalunya les activitats de gestió de 
residus següents: 
 
a) Dipòsits controlats de residus de la construcció per a garantir l’adequació de l’activitat al 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. 
 
b) Instal·lacions per a la gestió dels residus municipals, que no consisteixin en deixalleries, per a 
garantir-ne l’adequació al Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i al Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya. 
 
c) Les activitats compreses en l’annex II, en els apartats 10.9, 10.10 i 10.11, que tinguin una 
capacitat igual o superior a 2.000 tones. 
 
d) Les activitats compreses en l’annex II en els apartats 10.1, 10.2 (excepte deixalleries), 10.5, 
10.7 (excepte plantes de valorització de residus de la construcció) i 10.8. 
 
3. Se sotmeten a un informe de l’òrgan ambiental del departament competent en matèria de 
protecció de l’ambient atmosfèric les activitats compreses en l’annex II en els apartats 1.1, 1.12, 
3.2, 3.4, 3.6, 3.9.b, 3.12, 3.19, 3.21, 3.30, 3.31, 3.33, 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 6.1, 6.2, 7.9, 8.2, 9.2, 9.4, 
10.1, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 10.11, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.16, 12.22, 12.31, 12.39 i 12.41. 
 
 
NOTA 1: Tenir en compte que la Llei 9/2011 de 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica (DOGC núm.6035, 30.12.2011) inclou: 
 
“Disposicions transitòries 
 
Primera 
Règim jurídic aplicable als expedients relatius a la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació 

                                            
40 Modificat l’annex VI per la Llei 9/2011 
41 Modificat l’apartat 3 del annex VI per la Llei 5/2012 
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1. Els procediments relatius a activitats incloses en l’annex I.2 de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, iniciats abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació resten subjectes al règim de llicència se 
sotmeten al règim legal vigent en el moment de l’inici del procediment. 
 
2. Els procediments relatius a activitats incloses en l’annex II de la Llei 20/2009 iniciats abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació resten subjectes al 
règim de comunicació es resolen mitjançant la notificació a la persona interessada que l’activitat 
queda sotmesa al dit règim. 
 
Segona 
Règim transitori aplicable a la Llei 20/2009 amb relació a les actuacions de control 
periòdiques de les activitats ramaderes 
1. Les activitats ramaderes que disposen d’autorització ambiental en la data d’entrada en vigor 
d’aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació queden incloses en l’annex II de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, mantenen el règim 
de control establert per l’autorització atorgada. 
 
2. Les activitats ramaderes que disposen de llicència ambiental en la data d’entrada en vigor 
d’aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació queden incloses en l’annex III de la Llei 
20/2009 resten subjectes al règim de control de les activitats sotmeses a comunicació que 
estableix l’article 73 si acrediten disposar d’acta favorable obtinguda en el control inicial i en el 
darrer control periòdic fet d’acord amb la llicència atorgada. En cas contrari, mantenen el règim de 
control que estableix aquesta llicència. 
 
 
NOTA 1: Tenir en compte que la Llei 5/2012 del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. (DOGC 
núm.6094, 23.03.2012) inclou: 
 
“Disposició addicional vint-i-sisena 
 
Adequació de les activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009 
1. Les activitats existents incloses en l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, que estiguin en procés d’adequació s’han d’adequar abans del 
31 de desembre de 2012 a la dita llei, d’acord amb la Llei 4/2004, de l’1 de juliol, reguladora del 
procés d’adequació de les activitats amb incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 
27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 
 
2. Les activitats existents incloses en l’annex II de la Llei 20/2009 que disposin de llicència 
municipal d’activitats classificades per a desenvolupar llur activitat actual, atorgada d’acord amb el 
règim vigent abans de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, no s’han de sotmetre al procés 
d’adequació que establia la Llei 4/2004. El règim de controls periòdics d’aquestes activitats és el 
que estableix la Llei 20/2009 i ha d’abastar la comprovació del compliment dels requisits de la 
normativa ambiental sectorial que els són aplicables. Aquests controls s’han d’iniciar l’any 2013. 
 
3. Les activitats existents incloses en els annexos II i IV de la Llei 20/2009 que no disposin de 
llicència municipal d’activitats classificades per a desenvolupar llur activitat actual, atorgada 
d’acord amb el règim vigent abans de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, s’han d’adequar abans 
del 31 de desembre de 2013 a la Llei 20/2009, d’acord amb Llei 4/2004. 
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DE LA QUALITAT DE L’AIRE  HORITZÓ 2015
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Isabel Hernández Cardona, 

Subdirectora general 
Prevenció i control de la 

contaminació atmosfèrica
Departament de Medi ambient 

Generalitat de Catalunya.



Delimitació Territorial del Pla 
de Millora de la Qualitat de 
l’Aire: 40 municipis de la 
Regió Metropolitana de 
Barcelona (comarques del 
Barcelonés, Baix Llobregat, 
Vallés Oriental y Vallés 
Occidental)

PM10 + NO2:
40 municipis
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Àrea afectada

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
Àrea afectada



Marc Legal UE i Catalunya

• La Unió Europea estableix valors límit de
qualitat de l’aire per tal de preservar la
salut de las persones i el medi ambient.
(Directiva 2008/50/CE i art 2, RD
1073/2002)

• Si aquests valors són superats els
organismes competents han de redactar
plans d’actuació per a millorar i restaurar
la qualitat de l’aire. (Directives 2008/50/EC
i 96/62/EC) & (Llei catalana 22/1983 i
Decret català 322/1987)

Avaluació de la qualitat de l’aire a CatalunyaAvaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya



Què és?

L’XVPCA és un complex sistema de detecció i gestió per
obtenir informació sobre els nivells de concentració en
l’aire dels principals contaminants atmosfèrics. La Xarxa
va ser creada l’any 1983 per la Llei de protecció de
l’ambient atmosfèric i està adscrita al Departament de
Territori i Sostenibilitat.

L’estructura de la XVPCA es compon de punts de
mesurament fix, que són indrets on s’ubiquen els equips
de mostreig dels contaminants, centres d’anàlisi i el
Centre Receptor i Coordinador de Dades (DGQA).

Per a què serveix?

• Conèixer l'evolució dels nivells de qualitat de l'aire.
• Informar la ciutadania de l'estat de la qualitat de l'aire i de

la seva evolució.
• Emprendre actuacions en zones on se superin els

objectius de qualitat de l'aire o hi hagi risc de superació.
• Localitzar focus emissors de contaminants atmosfèrics i

valorar la seva incidència.
• Complir la normativa en matèria de protecció de l'ambient

atmosfèric.

Estadístiques de l’XVPCA a 31 de desembre de 2012

Nombre de punts de mesurament 138

Nombre de paràmetres mesurats amb els equips de l’XVPCA 653

Municipis on hi ha punts de mesurament de l’XVPCA 89

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA)

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA)
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Barberà del Vallès (Ajuntament) Caldes de M ontbui (A juntament) Castellar del Vallès (Ajuntament)
Castellbisbal (av. Pau Casals) Castellbisbal (M irador del Llobregat) Grano llers (Vinyo li-Fo ix)
M artorell (c/ Canyameres - c/ Sant A. M . Claret) M ollet del Vallès  (P ista M unicipal d'Atletisme) M ontcada i Reixac (pl. de Lluís Companys)
M ontcada i Reixac (Ajuntament) M ontornès del Vallès (CEIP M arinada) M ontornès del Vallès (pl. del Poble)
Pallejà (M ercat M unicipal) Rubí (Ajuntament) Rubí (Ca n'Orio l)
Sabadell (Esco la Industrial) Sabadell (Gran Via - cra. de Prats) Sant Andreu de la Barca (CEIP Josep P la)
Sant Cugat del Vallès Santa Perpètua de M ogoda Sentmenat (Ajuntament)
Terrassa (M ina Pública d'Aigües) Terrassa (rambla del Pare Alegre) M ontcada i Reixac (Can Sant Joan)
M itjana anual Vallès-Baix Llobregat Valor  límit anual (40 ug/m3) Grano llers (c/ Francesc M acià)
Rubí (Escardívol) el Papiol (centre dia Josep Tarradellas)

Mitjana anual PM10 - Àrea de Barcelona
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Badalona (Guàdia Urbana) Badalona (Assemblea de Catalunya) Barcelona (c/ Lluís Solé i Sabarís)
Barcelona (Eixample) Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) Barcelona (IES Goya)
Barcelona (IES Verdaguer) Barcelona (Vall d'Hebrón) Barcelona (pl. Universitat)
Barcelona (Zona Universitària) Barcelona (Sants) Barcelona (Poblenou)
Barcelona (Port Vell) Esplugues de Llobregat (esportiu La P lana) Esplugues de Llobregat (CEIP Isidre M artí)
Gavà L'Hospitalet de Llobregat M olins de Rei (pl. del M ercat M unicipal)
Santa Co loma de Gramenet (Ajuntament) Sant Feliu de Llobregat (CEIP M artí i Pol) Sant Vicenç dels Horts (Col·legi Sant Josep)
El Prat de Llobregat (pl. de l'Església) Sant Feliu de Llobregat (Eugeni d'Ors) M olins de Rei (Ajuntament)
Sant Adrià de Besòs Santa Coloma de Gramenet (Balldovina) Valor límit anual (40 ug/m3)
M itjana anual Àrea de Barcelona El Prat de Llobregat (Jardins de la Pau) El Prat de Llobregat (CEM  Sagnier)
Sant Vicenç dels Horts (Verge del Rocío) Viladecans (Atrium)

Mitjana anual diòxid de nitrogen (NO2) - Vallès - Baix Llobregat
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Barberà del Vallès                     Granollers (av. Joan Prim) Granollers (Joan Vinyoli)              
Granollers (c/ Francesc Macià) Martorell                              Mollet del Vallès (Pista d’Atletisme)
Mollet del Vallès (Plaça Pau Casals) Montcada i Reixac                      Pallejà
Rubí                                   Rubí (Ca'n Oriol)                       Sabadell (Gran Via)
Sabadell (pl. Creu de Barberà) Sant Andreu de la Barca                Sant Cugat del Vallès                  
Sant Fost de Campsentelles Sta. Perpètua de Mogoda (Av. Onze de Setembre)            Sta. Perpètua de Mogoda (Mercat Municipal)
Terrassa                               Valor límit anual (40 ug/m3) Mitjana anual NO2 Vallès-Baix Llobregat

Mitjana anual diòxid de nitrogen (NO2) - Àrea de Barcelona
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Badalona Badalona (Montroig-Ausiàs Marc) Barcelona (Ciutadella) Barcelona (Eixample)
Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi)          Barcelona (Poblenou)                   Barcelona (Palau Reial) Barcelona (Sants)                      
Barcelona (Parc Vall d'Hebrón) Cornellà de Llobregat            El Prat de Llobregat (Pl. de l'esglèsia) El Prat de Llobregat (Jardins de la Pau
El Prat de Llobregat (CEM Sagnier) Gavà (c/ Progrés) Gavà (Parc del Mil.lenni) L’Hospitalet de Llobregat              
Sant Adrià de Besòs Sant Vicenç dels Horts                 Santa Coloma de Gramenet  Viladecans (Atrium)
Valor límit anual (40 ug/m3) Mitjana anual NO2 Àrea de Barcelona

Mitjana anual NO2 –Barcelonès-Baix Llobregat 
Sud

Mitjana anual NO2 –Vallès-Baix Llobregat 
Nord

Mitjana anual PM10 –Barcelonès-Baix Llobregat 
Sud

Mitjana anual PM10 –Vallès-Baix Llobregat 
Nord

Evolució dels valors mitjans anuals 
ZPE: 2000-2012

Evolució dels valors mitjans anuals 
ZPE: 2000-2012
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Quan, en determinades zones o aglomeracions, els 
nivells de contaminants en l’aire ambient superen 
qualsevol valor límit o valor objectiu, així com el marge 
de tolerància corresponent a cada cas, els Estats 
membres s’asseguraran d’elaborar plans de qualitat de 
l’aire per a aquestes zones i aglomeracions a la fi 
d’aconseguir respectar el valor límit o el valor objectiu 
corresponent. 

(Directiva 2008/50/CE, art. 23)

Quan, en determinades zones o aglomeracions, els 
nivells de contaminants en l’aire ambient superen 
qualsevol valor límit o valor objectiu, així com el marge 
de tolerància corresponent a cada cas, els Estats 
membres s’asseguraran d’elaborar plans de qualitat de 
l’aire per a aquestes zones i aglomeracions a la fi 
d’aconseguir respectar el valor límit o el valor objectiu 
corresponent. 

(Directiva 2008/50/CE, art. 23)



47,3% de les emissions de NOx
causades pel Trànsit Rodat

45,1% de les emissions de PM10
degudes al Transport Rodat

Emissió NOx 2008 (t/any)

Transport terrestre
47,3%

Generació Energia 
Elèctrica >= 50 MWt

1,6%

Sector domèstic
5,0%

Industria, combustió 
i cogeneració < 50 

MWt
25,0%

Transport aeri
4,7%

Transport marítim
16,4%

Emissió PM10 2008 (t/any)

Transport terrestre
45,1%

Transport aeri
1,5%

Activitats extractives
7,5%

Industria, combustió i 
cogeneració < 50 MWt

21,5%

Transport marítim
22,5%

Sector domèstic
1,5%

Generació Energia 
Elèctrica > 50 MWt

0,4%

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
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Inventari d’emissions ZPE: NOx i PM10 2008



Acord de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap 

a la Sostenibilitat 
per a un Aire més Net

Pla Estatal

7 AREAS

13 OBJECTIUS DE 
QUALITAT DE L’AIRE

34 MESURES

1r PLA QA 2007-2010

Pla Millora 
Qualitat Aire
horitzó 2015

4 MESURES PER EPISODIS
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1. Àmbit transport terrestre i mobilitat

Objectiu 1: Potenciar, incentivar i impulsar el transport públic, urbà i interurbà.

Objectiu 2: Afavorir l’intercanvi modal, la diversificació energètica i l’ús racional del 
vehicle privat.

Objectiu 3: Ambientalització del parc de vehicles.

2. Àmbit Indústria, combustió  i cogeneració < 50 MWt

Objectiu 4: Adequació de les autoritzacions a la nova normativa sectorial. 

Objectiu 5: Incentivar millores energètiques a la indústria catalana.

3. Àmbit Generació elèctrica > 50 MWt

Objectiu 6: Generació elèctrica amb criteris de qualitat de l’aire.

4. Àmbit Aeroport Barcelona – El Prat

Objectiu 7: Reduir les emissions associades al trànsit de persones i mercaderies 
per accedir a l’aeroport.

Objectiu 8: Seguiment de les mesures a executar por part d’AENA per  reduir les 
emissions associades a l’activitat aeroportuària.
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5. Àmbit Port de Barcelona

Objectiu 9: Impulsar el transport ferroviari de mercaderies.

Objectiu 10: Gestió de controls i inspeccions dels vaixells. 

Objectiu 11: Implicació en el seguiment del grup de treball d’electrificació de 
vaixells a nivell local, estatal i europeu.

6. Àmbit sector Domèstic i Serveis

Objectiu 12: Millorar l’eficàcia o estalvi energètic.

7. Àmbit Sensibilització, Formació, Informació i Comunicació

Objectiu 13: Difusió del Pla d’actuació i les seves mesures, conscienciar a la 
població sobre els nivells de qualitat de l’aire i la necessitat de certs canvis de 
conducta.
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TREBALLAR PER UN PARC DE 
VEHICLES MÉS NET I EFICIENT
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– Pla de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

– Pla Estratègic de la Bicicleta, Pla Director d’Infraestructures, Pla de 
Transports de Viatgers.  

– Plans de Mobilitat Urbana.

– Plans de desplaçament en centres de treball.

Plans relacionats amb la Mobilitat I el transport:

– Promoció de l’establiment d’estacions de servei amb combustibles 
més nets i punts de recàrrega elèctrica.

– Fons per a la renovació de vehicles 
2010-12 (Híbrids, GNP, GLP):  2,9 M

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
Mesures de Transport Terrestre i la Mobilitat
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Aprovat pel Consell de Qualitat el dia 19 de novembre de 2012

Contempla 8 subcategories de flotes: 

- Flotes turismes (M1), Furgonetes (N1), Camions pesants 

(>3,5t) (N2, N3) (variant per Autònoms o per Empreses)

- Flotes de Transport Col·lectiu (M2, M3)

- Flotes de Serveis Especials (N1, N2, N3)

Distintiu garantia qualitat ambiental per Flotes de Vehicles:

Primeres empreses amb distinció atorgada:
•Urbaser, SA (gestió de residus)
•Grup APSA del Gironès, SL (autoescoles) 
•Transport de Barcelona, SA (transport públic de viatgers)
•Respsol Butano SA (flota comercial)
•Danone SA (flota comercial)
•Hermanos Alum SA (gestió de residus)
•Urbaser SA Calafell (gestió de residus )

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
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Criteris ambientals de la categoria (obligatoris i optatius)

 Gestió de la flota:

Caracterització flota, registre consum combustible, optimitzar rutes, 

reduir desplaçaments, promoció videoconferències, ...

 Coneixements del conductor:

Hàbits de conducció eficient: cursos, pla, manual, incentius, ...

 Tipus i estat del vehicle:

Manteniment, antiguitat mínima del parc (euro), quota mínima de 

vehicles de baixes emissions, compromís renovació flota, ...

 Altres compromisos ambientals:

Normes ISO o EMAS, pla desplaçament empresa, ....

Distintiu garantia qualitat ambiental per Flotes de Vehicles:

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
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Són Recomanacions per ambientalitzar els contractes de 

vehicles per part de Departaments de la Generalitat, Empreses 

Públiques i Ens Locals.

 Dirigides al personal que intervé en la contractació o 

compra de vehicles 

 Criteris ambientals per tipus de vehicles: (turismes tèrmics o 

híbrids, motos tèrmiques o elèctriques)

 Prescripcions tècniques i criteris d’adjudicació: (categories 

euro mínimes, consum combustible màxim, emissions de CO2

màximes,...)

Guia per la compra verda de vehicles:

Premiada amb “ El Diamante de la compra 2013” (AERCE) 
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Criteris a considerar per a triar un vehicle

 Tipus de vehicles: elèctrics, baixes emissions, diversificació 

energètica,...)

 Entorn dels desplaçaments: Urbà, interurbà o mixt

 Zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPE)

 Estacionament: a les dependències pròpies i «fora»

 Regularitat dels trajectes i disponibilitat de subministrament 

alternatius

 Altres aspectes: pneumàtics, monitoratge pressió rodes, 

catalitzadors, filtres, frenades regeneratives, etc...

Guia per la compra verda de vehicles:

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
Mesures de Transport Terrestre i la Mobilitat

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
Mesures de Transport Terrestre i la Mobilitat



MESURES 
PORT
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Participació en el projecte APICE:

Estratègia mediterrània comú, amb accions pràctiques locals per la mitigació del 

port, les indústries i les emissions de les ciutats

Principals accions proposades:

 Promoció del GNL (vaixells, vehicles pesants...)

 Promoció de la distribució de mercaderies per tren

 Control de les emissions dels bucs

Port de Barcelona:
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SENSIBILITZACIÓ, FORMACIÓ, INFORMACIÓ
I COMUNICACIÓ
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 Aparador virtual: Fem aire més net http://femairemesnet.webnode.com/

 Presència a les xarxes socials  #qualitataire #airenet
#actuem

 Setmana Mobilitat Sostenible i Segura: Aire net – Fes el pas!

 Material divulgatiu: Vídeos, visita virtual a una cabina, material educatiu...
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ENS LOCALS

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015



 S’han aprovat els primers plans de qualitat de l’aire municipals 
(+100.000h) a Badalona i Barcelona. Aviat ho faran Sabadell, 
Terrassa, Sta. Coloma i L’Hospitalet.

 Constitució del Grup de Treball de la qualitat de l’aire (ens locals, 
Diputació de Barcelona i Generalitat) a l’abril de 2012

 Acord de la Xarxa de les Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per 
un Aire més Net, fins al moment 24 municipis (més AMB) si han 
adherit, 17 dels quals estan a la ZPE
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MESURES  

EPISODIS AMBIENTALS 

DE CONTAMINACIÓ

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015



En cas de declaració d’episodi ambiental de contaminació:

 Activació de protocols a les tèrmiques i cimenteres, ubicades dins 
la ZPE

 Informació a la població

 Reducció del límit de velocitat a les vies ràpides

Evolució dels nivells de 
PM10 a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona   (µg/m3)

Episodi ambiental de contaminació: 23 i 24 de juliol de 2012

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
Mesures en Episodis Ambientals de Contaminació

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
Mesures en Episodis Ambientals de Contaminació



SEGUIMENT DEL PLA 

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015



 Es preveu la realització d’informes periòdics ( any) de 
seguiment.

 Es mantenen òrgans de seguiment:
comissió rectora
comissió de seguiment

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
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SITUACIÓ ACTUAL

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015



 Implantació de les mesures del  pla de qualitat de l’aire 
horitzó 2015

 Actualització de l’inventari d’emissions corresponent a 
l’any 2010.

 Elaboració del pla de millora corresponent al període 
2015-2020 coordinat amb la realització del pdM..

Pla de millora de la Qualitat de l’Aire horitzó 2015
Mesures per a Ens Locals
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Mesures per a Ens Locals



Esther Morancho Farré
Responsble Tècnica de 

Oficina d’Activitats i Urbanisme
Diputació de Barcelona

Experiències i situació actual de les 
llicències ambientals





Índex

Visió des de la perspectiva municipal
• Introducció
• Eines de gestió d’activitats
• Plans de verificació d’activitats comunicades
• Conclusions



Introducció

• Context actual
• Normativa activitats “Nascuda per no durar” (2013)
• Informació al titular 

– Classificació de les activitats
– Procediments administratius a tramitar
– Documentació a presentar



Context actual
• PCAA. Llei ambiental, regula intervenció ambiental sobre les activitats.
• Llei incendis, regula intervenció sobre establiments, activitats, infrastructures i edificis
• Llei recreatives, regula intervenció sobre espectacles i activitats recreatives
• No existeix un únic procediment en el que es puguin encabir tots els controls, que 

d’acord amb la normativa aplicable, calgui fer sobre una activitat, però a tall 
d’exemple la PCAA determina en:

Municipis han d’impulsar i simultaneiar els tràmits
– Persones titulars: única sol·licitud per instar diverses intervencions 

administratives concurrents en l’activitat
– Informació sobre l’estat de la tramitació de la seves sol·licituds
– Simultaneïtat de tràmits administratius



Llei “d’acompanyament” que modifica diverses lleis ambientals i d’urbanisme
El 30 de gener s'ha publicat al DOGC la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic que modifica una llarga llista de lleis entre les quals les 
mediambientals i d'urbanisme.
Llei d’Unitat de Mercat
Al BOE de 10 de desembre de 2013 es va publicar la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de 
la unitat de mercat, la finalitat de la qual és "d'establir les disposicions necessàries per fer efectiva la 
unitat de mercat en tot el territori nacional".
Ley de evaluación de impacto ambiental
El passat 11 de desembre es va publicar al BOE la Llei 21/2013, de 9 de desembre, de evaluación 
de impacto ambiental que transposa la Directiva 2011/91, de 13 de desembre, d'avaluació de les 
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.
Reial Decret pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 
16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrals de la contaminació
El passat 19 d'octubre es va publicar al BOE el Real Decreto 815/2013, de 18 d'octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación.
Reial Decret pel que s’estableixen els criteris tècnico-sanitaris de les piscines
El passat 11 d'octubre 2013 es va publicar al BOE el Real Decreto 741/2013, de 27 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
Ley 14/2013, que, entre d’altres aspectes, modifica la Ley 12/2012 de “liberalitzación del comercio”
El passat 28 de setembre es va publicar al BOE la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización que té com objectiu impulsar i enfortir l'activitat econòmica. 

Normativa d’activitats any 2013



El Govern impulsa l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives per afavorir el creixement econòmic i l'ocupació
El passat 10 de setembre el Govern va aprovar l'inici de la tramitació de l'avantprojecte de llei 
d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives. L'objectiu marcat per aquest 
avantprojecte és reduir al màxim les traves per obrir un establiment públic o per celebrar un 
espectacle, afavorir el creixement econòmic i l'ocupació, la qualitat, l'increment de la llibertat d'elecció 
dels consumidors i usuaris, la innovació i la competitivitat, i l'obtenció de noves oportunitats de negoci.
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
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente 
En data 20 de desembre va publicar-se al BOE la Ley 11/2012, de 19 de desembre, de medidas 
urgentes en materia de medio ambiente.Aquesta llei recull modificacions introduïdes a diverses lleis 
estatals amb incidència ambiental com el Texto refundido de la Ley de Aguas, aprovat pel Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de juliol; la Ley 42/2007, de 13 desembre, del patrimonio natural y 
de la biodiversidad; la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados; Ley 24/1988, 
de 28 de juliol, del mercado de valores y la Ley 1/2005, de 9 de març, pel que se regula el régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios
En data 27 de desembre s'ha publicat al BOE la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Aquesta llei és legislació bàsica 
aplicable a activitats minoristes i a establiments de prestació de serveis previstos a l'annex de la 
pròpia llei, sempre que es tracti d'establiments permanents amb una superfície útil d'exposició i venta 
al públic no superior als 300 metres quadrats. 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic
En data 5 de desembre de 2012 es va publicar al DOGC el Decret 159/2012, de 20 de novembre, 
d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.
Aquest decret integra la regulació dels establiments d'allotjament turístic i dels habitatges d'ús turístic, 
que fins aquest moment es regulaven de forma separada.

Normativa d’activitats any 2013



Informació al titular

Titular Ajuntament

Vull obrir una activitat
d’aquestes característiques 
i en aquesta ubicació

-Què he de fer?

-On he de tramitar-ho?

-Termini

-Requisits previs?

-Cost taxa?

-Documentació a aportar?

1.Classificació de l’activitat

2. Procediment al que està subjecta l’activitat. (Què, on, 
termini, requisits previs, taxa)

3. Documentació a presentar



Per classificar les activitats aquestes s’han dividit en 4 grups:
• Activitats subjectes a normativa ambiental. LPCAA, que al mateix temps s’han dividit en: 

– Activitats energètiques o mineres.
– Activitats industrials.
– Activitats de gestió de residus.
– Activitats agroindustrials i ramaderes.
– Altres activitats, en les quals s’hi  inclouen les activitats comercials, de serveis i altres.

• Activitats subjectes normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. LEPAR.
• Activitats no classificades. En les anteriors. Innòcues
• Activitats regulades sectorialment: 

– Centres de culte
– Habitatges d’ús turístic
– Salut pública

• Piscines d’ús públic
• Pircing i tatuatges

Altra normativa sectorial: 
– Equipaments comercials DL 1/2009
– Establiments minoristes d’alimentació. (Criteris registrals )
– INCENDIS. Llei 3/2010

Classificació activitats



• Normativa: Llei 20/2009 (PCAA), No Reglament,
Ordenança

• Annexos: I.1(*), I.2a I.2b, I.3, II, III (**)
• Procediments

– Autorització ambiental (amb o sense DIA)
– Autorització substantiva
– Llicència ambiental (amb o sense DIA)
– Comunicació ambiental

• Relació amb altres procediments: 
– Incendis
– Comercials
– Recreatives
– Salut
– Obres

(*)(Modificacions Llei 5/2013)
(**)(Derogat codi 12.59 i annex IV Llei 2/2014)

Classificació activitats. LPCAA



Classificació activitats. Espectacles i Activitats 
Recreatives (LEPAR)

• Normativa: Llei 11/2009 (*) i Decret 
112/2010. Ordenança

• Annex: Catàleg espectacles públics, 
activitats recreatives: Annex I Decret 
112/2010 (CATÀLEG TANCAT)

• Procediments:
– Autorització/Llicència règim especial

– Llicència municipal recreatives

– Comunicació municipal recreatives

– Llicència/comunicació activitats 
extraordinàries

• Relació amb altres procediments: 
– Incendis
– Ambiental
– Salut
– Obres

(*)Proposta Modificació



Classificació activitats. No classificades. 
Innòcues (*)

• La resta que no estan incloses ni a la 
LPCAA ni a LEPAR

– Ex. Comerç <400 m2

– Ex. Magatzem industrial

• Procediment
– Comunicació d’obertura

– Declaració responsable d’obertura

• Relació amb altres procediments: 
– Incendis
– Salut
– Obres
– Ambiental. Abocaments aigües

(*) Regulació per ordenança



Classificació activitats. Normativa sectorial
• CENTRE DE CULTE (Llei 16/2009, Decret 94/2010)

Nous
– Llicència municipal: Sup.>100 m2 o Aforament >90 persones

– Comunicació prèvia: Sup <= 100 m2 o Aforament <= 90 persones

Existents sense llicència (DT 2 i DT3 Decret 94/2010 5 anys adequar-se)

• HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (Decret 164/2010)
– Comunicació

• PISCINES D’ÚS PÚBLIC
– Autorització municipal

• PIRCING-TATUATGE
– Autorització municipal

• ALIMENTARI
– Declaració responsable salut alimentària



Classificació general de les Activitats

I; 0,5%

II; 6,3%

III; 43,2%Innòcua; 41,2%

Recreativa 
catàleg; 8,8%

Tramitació Administrativa

Autorització; 
0,5%

Llicència; 8,1%

Comunicació; 
91,4%

Estadístiques d’activitats. Censos  

Autorització: I.1, I.2, I.3

Llicència: II, Recreatives Llicència

Comunicació: III, Innòcues, Recreatives 
Comunicació, Altres

Activitats de LPCAA: 50%

Recreatives: 8,8%

No classificades o Innòcues: 41,2%



Estat de legalització de les activitats. Censos
Estat de legalització de les activitats

Comunicada o 
amb llicència; 

75,1%

Sense llicència; 
18,4%

En tràmit; 2,3%

Titularitat 
municipal; 4,3%

Franges població

Ingressos 
mitjans per 
legalitzar 
activitats 
sense 
llicència

(EUR)

>20.000 i<50.000 175.000

>10.000 i<20.000 50.000

>5.000 i<10.000 30.000

>2.000 i<5.000 15.000

<2.000 7.500
Resultats del Cens d’activitats:

-Activitats existents. Classificació

-Estat de legalització de les activitats

-Legalització activitats sense llicència o no 
comunicades.



http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?
Opener=Libreria&ID=51038#.UVLWohcyIdU

• Suport a la tramitació d’expedients 
d’activitats 
• Explicació senzilla dels procediments 
que afecten les activitats i de com es 
coordinen
• Recopilació de les diferents normes que 
afecten les activitats
• Eina pràctica destinada a les persones 
que tramiten

La guia és un document dinàmic: 
s’actualitzarà amb l’aprovació de 
normativa que l’afecti. (*) Adaptació canvis 
normatius

Guia de tramitació d’expedients d’activitats i 
establiments



Fitxes i models de formularis de tràmits associats 
a la implantació d’activitats en els municipis
https://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Projectes-organitzatius/Tramitacio-d-activitats-
empresarials-al-mon-local/Resultats

Elaborat pel Grup de Treball Tècnic en el marc del projecte:
“Tramitació d’activitats empresarials al món local”

Documentació a presentar pels titulars



Fitxes de tràmit i models de formularis de sol·licitud 
d’activitats en els municipis

1. Comunicació prèvia d’obertura
2. Declaració responsable d’obertura
3. Llicència ambiental
4. Comunicació prèvia ambiental
5. Comunicació prèvia municipal d’establiments no permanents desmuntables
6. Llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i 

activitats recreatives ordinàries
7. Comunicació prèvia municipal d’establiments fixos oberts al públic 

d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
8. Llicència municipal d’establiments oberts al públic de règim especial
9. Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de 

caràcter extraordinari 
10. Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives 

de caràcter extraordinari



Fitxes de tràmit i models de formularis de sol·licitud
d’activitats en els municipis

11. Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat
12. Comunicació prèvia de modificació no substancial d’un establiment i/o d’un 

espectacle o activitat recreativa
13. Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d’una comunicació 

prèvia
14. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
15. Consulta prèvia de classificació de l’activitat
16. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats
17. Sol·licitud d’informe en matèria d’incendis
18. Sol·licitud de certificat de l’acta de comprovació en matèria d’incendis
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(LOGO AJUNTAMENT) 

 
ACTIVITATS 
COMUNICACIÓ PREVIA OBERTURA 
 

- CARTA DE SERVEI - 
 

Nom del tràmit: Comunicació prèvia d’obertura 

Descripció: 

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses 
titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o 
elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, 
tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya 
dels documents necessaris per al seu exercici. 
Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexos de la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats (LPCAA) ni a la Llei 11/2009, però que, o bé figuren als 
annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o bé presenten risc d’incendi, d’acord 
amb l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de 
salut pública. 

Organisme 
Competent/Responsable: 

Ajuntament. 

Àrea tramitadora: Àrea municipal de  gestió de les activitats i llicències. 
Classificació temàtica:  Activitats. 

Qui el pot demanar: 
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en 
un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En 
aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua. 

Canals de tramitació: Per mitjans electrònics o de manera presencial. 

Període de l’any en què es 
pot demanar: 

Es pot presentar en qualsevol moment. 

Termini de la sol·licitud: 
La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les 
obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i 
prèviament a l’inici d’aquesta. 

Requisits previs: 

1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és 
el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de 
l’activitat. 

2. Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en 
matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el 
annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l’acte de 
comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a 
l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal 
d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública. 

3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la 
comunicació prèvia d’obres quan procedeixi. 

4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a 
utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau. 

5. Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües 
residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.  

6. Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres 
garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, 
si escau. 

7. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a 
aquest tràmit. 

Preu/Taxa: La taxa que estableixi l’ordenança fiscal. 
Mitjans de pagament: Els que estableixi l’ordenança fiscal. 

 

(LOGO AJUNTAMENT)
 
 
COMUNICACIÓ PREVIA OBERTURA 
 
 
DADES DEL TITULAR 
Nom i cognoms / Raó Social 
      

DNI / CIF / Passaport 
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

Telèfon 
      

Adreça electrònica 
      

 
DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-ne) 
Nom i cognoms 
      

DNI / Passaport 
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

 

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

Telèfon 
      

Adreça electrònica 
      

 
ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS 

   Les del Sol·licitant    Les del Representant    Altres (Omplir el següent formulari) 

ALTRES DADES  

Nom i cognoms 
      

DNI / Passaport 
      

Adreça 
      

Codi Postal 
      

Municipi 
      

Província 
      

Telèfon mòbil  
      

Telèfon 
      

Adreça electrònica 
      

 

  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud 

 

Condicions del servei de notificacions electròniques 

L'acceptació comportarà el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb 
efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.  
 
Les notificacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d'aquest ens. Per a l'accés al seu contingut 
caldrà la identificació i autenticació de l'interessat mitjançant signatura electrònica generada per algun dels 
certificats electrònics reconeguts classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o superior 
(http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats). 
 
El sistema de notificacions electròniques adreçarà a l'interessat  correus electrònics i/o missatges SMS informant-
lo del dipòsit de la notificació, sempre que l'interessat hagi indicat a la sol·licitud una adreça de correu electrònic i 
un número de telèfon mòbil per rebre informacions relacionades amb la sol·licitud.  
 
De conformitat amb l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, transcorreguts 10 dies des del dipòsit de la notificació  sense que s'accedeixi al seu contingut, aquesta es 
considerarà rebutjada i per tant es tindrà per efectuat el tràmit i es continuarà el procediment. 
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• Base de dades d’activitats

• Incorporació de totes les dades necessàries relacionades amb la normativa 
d’activitats.

PERMET:

GENÈRIC:

• Generació de documents (oficis o informes).

• Seguiment dels controls (CI i CP) i revisions

• Incorporar dades ambientals, recreatives, comercials, incendis i d’altres.



G
IA

 1
.0

Funcionament GIA 

• Algunes tasques de la 
tramitació administrativa 
canvien automàticament la  
situació legal de l’activitat 
a la base de dades.

• L’aplicatiu calcula els 
següents controls i 
revisions a realitzar.

• L’aplicatiu emet informes 
automàtics.

Nova activitat Nou expedient

Requeriment

Resolució

Tramitació 

administrativa

Requeriment per la 
implantació d’una 
activitat/establiment

Data
resolució

Dades de l’activitat

Situació 
legal

Llicència en 
tràmit

Activitat amb 
llicència

G
IA

 2
.0

Càlcul automàtic
de controls

Informes

SITMUN (http://sitmun.diba.cat/)



Evolució de les activitats amb llicència utilitzant el GIA
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GIA Activitats
legalitzades GIA

CENS Activitats
legalitzades
lliurament cens

• A tots els municipis que utilitzen el GIA 
augmenta el nombre d’activitats amb 
llicència.

• El promig de millora és del 10% i en el 
millor dels casos del 22%

Estudi tenint en compte els municipis amb el cens d’activitats fet per l’OAU l’any 2011 i que actualment utilitzen GIA

Activitats legalitzades
abans d’usar el GIA

Percentatge 
d’activitats
legalitzades

Municipi

Activitats legalitzades
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• En tots els municipis amb la utilització 
del GIA es redueix el nombre d’activitats 
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millor dels casos hi ha una reducció del 
22%
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Temps per la tramitació de procediments administratius

• Promig de temps per la tramitació d’una llicència abans d’utilitzar el GIA: 401 dies
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40% de reducció del temps per la tramitació 
d’expedients administratius per la 
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econòmic 

Estudi considerant tots els municipis que utilitzen GIA i comparant els temps de tramitació 2 anys abans de començar a 
utilitzar l’aplicatiu  i 2 anys després
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Perfil municipis usuaris GIA

• 145 municipis dins de la província

• 3 municipi de fora de la província (1 
a Lleida i 1 a Girona i 1 a Tarragona)
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Guia per a l’elaboració de plans de 
verificació d’activitats comunicades



Contingut de la Guia

GUIA
•Què és un pla de verificació?
•Què és un programa de verificació?
•Quines activitats queden incloses al pla de verificació?
•Estructura i contingut del pla de verificació
•Estructura i contingut del programa de verificació
•Aprovació, publicació i comunicació del pla i dels programes

ANNEXOS
• Normativa aplicable 
•Exemple de pla i de programa de verificació
•Protocol de verificació i models d’acta de verificació



Contingut de la Guia

•Activitats que s’inclouen al pla
–Annex III LPCAA
–Establiments oberts al públic on es duen a terme espectacles i 
activitats recreatives subjectes a comunicació
–Activitats no classificades
–Activitats subjectes a comunicació o llicència sense controls periòdics 
(centres de culte)

•Activitats excloses
–Establiments de tatuatges i pírcing
–Piscines d’ús públic
–Activitats ramaderes de l’annex III 
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1.- L’objecte de la intervenció: àmbit i limitacions   

He estat convidat per explicar el nou règim competencial de les entitats locals (bàsicament 
municipis i províncies) establert a la LRSAL (Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local -BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013- que modifica 
principalment entre d’altres la LBRL ), des de tres perspectives: competències; la gestió dels 
serveis públics i la iniciativa pública econòmica i el redimensionament del sector públic local1   

Explicar el que se’m demana exigeix descriure ordenadament els tres àmbits o perspectives, la 
qual cosa no es senzilla, però és un objectiu abastable. El més dificultós, i suposo que se’m 
demana també -per ser-los-hi útil aquesta ponència-, és establir què passarà; quines 
conseqüències tindrà en el seu ajuntament o a la seva diputació o a cada concret ens local. Es a 
dir, fer previsions de cóm modificarà la nova norma la realitat i no només la LBRL en la versió 
vigent abans de la LRSAL; l’horitzó temporal de les modificacions que previsiblement es 
realitzaran i seran efectives i les conseqüències més significatives de la innovació del ordenament 
(i del conflicte jurídic i polític que comporten alguns aspectes de la nova norma). 

L’objecte de la intervenció es projecta sobre les ens locals  i tots els seus ens instrumentals, per 
tant, als serveis tècnics municipals en resulten afectats quant que personal al servei dels municipis 
i províncies i de la seva constel·lació d’ens vinculats o dependents i entitats públiques 
empresarials o empreses mercantils de capital de l’ens local.  

                                                 
1 No faré referència a les mancomunitats i consorcis que tenen un règim diferent a la LRSAL i al projecte de 
llei català de governs locals. 
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He prestat especial atenció a redimensionament del sector públic local, que crec interessa més al 
personal dels serveis tècnics, pel fet que és on es concentren la majoria d’entitats instrumentals 
prestadores de serveis públics. La disposició addicional novena LBRL  que estableix el règim de 
les que es trobin en situació de desequilibri patrimonial, preveu prescripcions especifiques per a 
les entitats en desequilibri proveïment domiciliari i depuració d'aigües, recollida, tractament i 
aprofitament de residus, i transport públic de viatgers. També he prestat atenció a la modificació 
de les competències locals  en matèria de protecció del medi ambient, perquè afecten un altre 
àmbit propi de la seva activitat : el control i inspecció de els activitats amb incidència  ambiental.  

A més amés, cal tenir present que l’aplicació de la LRSAL afecta a temes no menors. En el si de 
l’alteració del règim de competències i del redimensionament del sector públic local realitzada per 
la LRSAL, haurem de diferenciar, tot i ser coneixedors que deixem força qüestions fora, les  
possibles conseqüències sobre l’estat actual de coses, següents :  

- La  pèrdua de la possibilitat legal o no de continuar exercint funcions i activitats en concrets 
àmbit competencials (supòsits exemplaritzats per les activitats referides a competències que ni 
són pròpies ni atribuïdes per delegació), amb la conseqüent supressió o no de les entitats 
administratives corresponents.  

- El traspàs legal de la titularitat de la competència a la Generalitat de competències locals  
(exemplaritzades per les educació, sanitat i serveis socials a que es fa referència la disposició 
addicional onzena i quinzena i les disposicions transitòries primera, segona i tercera LRSAL).  

- La transferència de serveis que haurà de seguir al traspàs de la titularitat de la competència, 
que no es troba regulada ni amb precisió ni de forma homogènia en les disposicions 
addicionals i transitòries citades. 

- La “dissolució” (expressió literal de la LRSAL) d’entitats del sector de les AAPP locals i del 
sector de  la resta d’entitats dependents d’aquestes AAPP en la terminologia SEC2, que 
prestaven serveis públics (en general activitats econòmiques) que es trobin en desequilibri 
financer que no pugui ser corregit (disposició addicional novena). En aquest cas  a la 

                                                 
2 Una descripció de els entitats SEC la trobeu ala LOEPSF . Veure per exemple CARPIO CARRO Montse  
“Los entes instrumentales y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local” El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 5, Sección Colaboraciones, 
Quincena del 15 al 29 Mar. 2014, Ref. 560/2014, pág. 560, tomo 1, Editorial LA LEY 
 “4. Ámbito subjetivo 
En el primer apartado se hace referencia a entidades empresariales y sociedades mercantiles locales, sin 
especificar su adscripción al Sistema Europeo de Cuentas. 
Los apartados 2, 3 y 4, hacen referencia a entidades adscritas al Sistema Europeo de Cuentas. 
Es la LOEPSF la que define el sector público en términos de contabilidad nacional. Los criterios para la 
delimitación del sector de las Administraciones Públicas (5) en contabilidad nacional, son los siguientes: 
— Debe ser una unidad institucional. Una unidad institucional es un centro elemental de decisión económica 
caracterizado por la uniformidad de comportamiento y una autonomía de decisión en el ejercicio de su 
función principal. Para que sea considerada unidad institucional debe tener autonomía de decisión y 
disponer de una contabilidad completa. 
— Debe ser una unidad institucional pública. Los entes y entidades con personalidad jurídica diferenciada 
que adopten forma de derecho público serán unidades institucionales públicas. 
— Debe ser una unidad institucional pública no de mercado. Es un productor no de mercado aquel que 
ofrece a los ciudadanos bienes y servicios a título gratuito o semigratuito, su función principal es la 
redistributiva o bien productores no de mercado. Quedan fuera del sector de AAPP las unidades públicas 
que realicen actividades comerciales y vendan sus productos o presten servicios a precios económicamente 
significativos, donde las ventas cubren al menos el 50% los costes de producción. 
El ámbito de aplicación subjetivo de LOEPSF, establecido en su art. 2, distingue, dentro de las unidades 
que integran el sector público, dos sectores: 
— Sector de administraciones públicas: art. 2.1 
— Resto de entidades dependientes de las administraciones públicas, art. 2.2. 
Las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales se clasificarán en uno u otro sector 
según tengan la consideración de productores de mercado o no, de acuerdo con el SEC 95.” 
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“dissolució” pot comportar bàsicament dues conseqüències alternatives : bé un procés 
d’externalització per via contractual un cop produïda la dissolució, bé prestar el consentiment a 
la forma de prestació que resulti coordinació per part dels Diputacions si es tracta d’un 
municipi de menys de 20.000 habitants ,amb les condicions previstes a l’article 26.2 LBRL. 

- Les entitats que estan en desequilibri i estan controlades per organismes autònoms , societats 
, consorcis , fundacions , adscrites als efectes del SEC a les entitats locals (municipis , 
províncies i illes ) , que s'hauran adscriure directament a l'entitat matriu o , si és el cas , 
procedir a la seva dissolució. 

Les conseqüències que finalment es facin efectives, seran precedides d’un procediment complex:  

a) Tant pel que fa als procediments de dissolució, reordenació o readscripció als ens matrius o als 
que resultin de la coordinació assumida per les Diputacions, de les entitats d’entitats del sector de 
les AAPP locals i del sector de la resta d’entitats dependents en situació de desequilibri financer i 
de les entitats que realitzaven activitats que no es corresponen amb l’àmbit de les competències 
pròpies ni atribuïdes per delegació  

b) Com per la  transferència de serveis que ha de seguir al traspàs de la titularitat de 
competències.  

A més tot plegat afecta tot el personal laboral i funcionari que hi presta serveis amb un règim 
jurídic clarament diferenciat Entre la llista de qüestions que planteja MAURI MAJOS3  quant a la 
transferència de mitjans personals, ens referirem a: 

a) En relació al funcionaris: quins efectius s’han de traspassar; la situació jurídica del funcionari 
objecte de transferència en l'Administració d’origen i en l'Administració de destí; l'abast dels drets 
dels funcionaris transferits que han d'ésser objecte de conservació; l’abast de l’aplicació de 
l’'article 88.2 EBEP que reconeix la igualtat entre tots els funcionaris propis d'una Administració 
pública amb independència de la seva procedència. 

b)En relació al personal laboral, la transferència o traspàs de competències constitueix un supòsit 
de successió d'empresa o canvi de titularitat empresarial regulat en 1'article 44 ET i en la Directiva 
2001/23/CE, de 12 de març, però el traspàs i la integració de personal laboral en l'Administració 
de destinació s’ ha de realitzar' amb ple respecte pels 

principis d'igualtat i mèrit que regeixen a l'accés a les funcions públiques 

Les qüestions relatives a les transferències de mitjans personals no ens poden fer oblidar la 
situació del personal laboral que no és objecte de transferència sinó de “dissolució” de l’empresa 
quan no sigui susceptible de qualificar-se de successió  empresarial o que es objecte 
d’acomiadament per qualsevol dels causes avui contemplades a la legislació laboral 

El transcurs de mes de tres mesos des de l’entrada en vigor de la norma, fa que les preguntes que 
suposo que vostès es fan es projecten no sobre la nova regualció sinó sobre els conseqüències 
de la nova regualció (sobre la realitat del dia a dia, de  demà i de demà passat). Algunes 
d’aquestes pregunten no tenen una única resposta (algunes no se si la tenen en abstracte)  i jo no 
els hi podré dir en molts dels casos, quina serà finalment l’ efectivament aplicada (seria 
presumptuós i il·lús si ho intentés).  

Hem poso la vena abans de la ferida  perquè sóc conscient que a les sessions que ara es parla de 
la LRSAL, ja no es demana només explicar el seu contingut, sinó establir les seves conseqüències 
a mesura que es van complint el terminis que la norma estableix . Terminis molt diversos 
específicament previstos a la LRSAL i d’altres establerts a legislació d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, que exigeix incorporar dades i decisions d’acord amb el que disposa  la 
LRSAL. 

                                                 
3 Resta explicada en la conferencia impartida pel Professor Joan Mauri i Majós en el seminari de dret local 
de gener de 2014”Els processos de transferència de mitjans personals : una aproximació a la llum de la 
racionalització del sistema de competències locals”  
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Crec però, en una primera aproximació d’acord amb el tenor literal de la norma però també d’altres 
factors, que les respostes del que finalment succeirà s’ha de contextualitzar en base a almenys els 
factors següents: 

A.- Si l’ens local ha incomplet l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, l’objectiu de deute públic o la 
regla de despesa4 - que l’obligarà a disposar de un pla econòmic financer aprovat-; si s’ha acollit a 
un pla de pagament de proveïdors, o si a l'exercici pressupostari immediatament anterior a 
prendre una decisió ha complert amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i el 
seu període mitjà de pagament a proveïdors ha superat en més de trenta dies el termini màxim 
previst a la normativa de morositat5. Les tres situacions anteriors es projecten una manera doble 
sobre les prescripcions de la LRSAL:  

- En uns supòsits  exigeix aplicar les prescripcions de la LRSAL, ja que no es planteja cap dubte 
interpretatiu (així per exemple, la prohibició de realitzar aportacions patrimonials o subscriure 
ampliacions de capital d'empreses públiques o societats mercantils locals amb necessitat de 
finançament durant la vigència durant la vigència d'un pla econòmic - financer o pla d'ajust, 
llevat que concorri una concreta excepció expressament prevista -DA novena LBRL-) 

- En altres, tot i i plantejar-se per part d’algun dels actors principals d’aquest procés, dubtes 
interpretatius o sobre la seva constitucionalitat, el criteri que prevaldrà, en la immediatesa o en 
el  termini legalment establert (sens perjudici que els desacord  es judicialitzi o no), serà el de 
la Administració de l’Estat perquè serà el que permetrà finalment obtenir finançament, tot i que 
la tutela financera pugui correspondre a la Generalitat .(així per exemple determinar si una 
escola bressol és o no una competència pròpia als efectes d`aplicar l’article 116 bis LBRL6). 

                                                 
4 Regla de la despesa: Aquesta regla consisteix a que la variació de la despesa d’un ens local , entre un any 
i el següent, no podrà superar la taxa de referència de creixement. Aquesta taxa de creixement serà 
calculada cada any pel Consell de Ministres. En concret per l’any 2014 ha estat calculada en 1’5%. Aquesta 
despesa es pot ajustar si es reben subvencions, o hi ha algun canvi normatiu que justifiqui l’increment de la 
despesa. S’exclouen també de la regla de la despesa, les despeses financeres. 
Objectiu d’estabilitat: Capacitat/Necessitat de Finançament: Es té capacitat de finançament quan els 
ingressos dels capítols 1 al 7 són superiors a les despeses dels capítols del 1 al 7. 
Quan s’aprova el Pressupost es pot tenir una capacitat de finançament positiva, però si els ingressos 
previstos en el Pressupost són inferiors, i no s’inexecuta part de la despesa pressupostada en la mateixa 
quantitat de la disminució dels ingressos, a la liquidació del pressupost la capacitat de finançament serà 
negativa, i s’incomplirà aquest objectiu d’estabilitat. 
Objectiu del deute: Aquest objectiu consisteix en que el deute viu d’un ens local no pot superar el 75 per 
cent dels ingressos corrents liquidats en el darrer exercici. 
5 Pagament a proveïdors: La LRSAL estableix que el període mitjà de pagament a proveïdors no pot superar 
en trenta dies el termini màxim previst en la normativa de morositat. Actualment el termini màxim de 
pagament són trenta dies, per tant el període màxim de pagament no podrà superar els 60 dies. 
6 Artículo 116 bis LBRL (adicionada por la LSRAL).Contenido y seguimiento del plan económico-financiero. 
1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de 
la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán 
de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas: 
a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las 
ejercidas por delegación. 
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus 
costes. 
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 
d) Racionalización organizativa. 
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario 
inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda 
pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo 
previsto en la normativa de morosidad. 
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Cal tenir present que la Administració de l’Estat concretarà algunes  dels  les condicions 
previstes a la LRSAL amb normes reglamentàries de menor rang. (l’àmbit competencial dels 
municipis  pot acabar depenent de l’aplicació d’una instrucció o d’una ordre, que són el que 
sustenten actualment l’aplicació de tota la legislació econòmica derivada del principi 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).   

Advertir, per ajudar a comprendre el que vull dir, que a banda d’altres mesures, la no presentació, 
no aprovació o  l’incompliment del pla econòmic financer pot comportar l’exclusió de la participació 
d’ingressos de l’Estat (PIE), i no poder accedir al pla de proveïdors (un crèdit ICO amb condicions 
favorables), en moltes ocasions farà incomplir de nou els terminis de pagament a proveïdors . 

B.-El conjunt de prescripcions establertes per la LRSAL en relació a les quals, ni el Govern de la 
Generalitat ni els Governs locals plantegen dubtes de constitucionalitat (que fonamentaran els 
recursos davant del TC d’inconstitucionalitat i en els seu cas el de defensa de l’autonomia local). 
En aquest cas hi ha prescripcions legals que admeten un marge d’interpretació- si no es dóna el 
supòsit anterior en el que de fet prevaldrà el criteri de l’Administració de l’Estat-, i el marge 
interpretatiu s’anirà tancant  de la manera habitual, decisions administratives i en els seu cas 
judicials. A més a més, hi ha un marge per a la decisió d’oportunitat dels diferents actors (així per 
exemple la conformitat dels municipis que exigeix l’article 27.2 LBRL per a que les Diputacions 
coordinin determinats serveis obligatoris dels municipis de menys de 20.000 habitants). En aquest 
àmbit, entre els qüestions que ens pertoca examinar, si troben les activitats referides a 
competències ni pròpies del municipi ni atribuïdes per delegació, la coordinació dels serveis 
mínims obligatoris quan presti el consentiment el municipi i les regles de reordenació del sector 
públic local previstes a la disposició addicional novena LBRL  

C.- El conjunt de prescripcions establertes per la LRSAL en relació a les quals el Govern de la 
Generalitat i el Parlament de Catalunya plantegen dubtes de constitucionalitat, el paràmetre dels 
quals és avui el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries  8/2014 (per exemple les 
competències d’educació, sanitat i serveis socials que prestaven els municipis que ha d’assumir la 
Generalitat d’acord amb disposició addicional onzena i quinzena, conjuntament amb les 
disposicions transitòries primera, segona i tercera LRSAL).  

En aquest cas hi ha un doble escenari possible segons s’aprovi o no el projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (que va entrar al Parlament el 9 de setembre de 2013). Si s’aprova la llei 
catalana caldrà esperar a saber per a quins articles demana la suspensió el Govern de l’Estat en 
el recurs d’inconstitucionalitat que presenti o si, molt improbable, no  presenta recurs 
d’inconstitucionalitat per entendre que la disposició addicional tercera LRSAL7 i l’EAC 2006 
emparen a la futura si s’aprova llei catalana de governs locals. En qualsevol cas sembla que 
només es pot preveure una resistència passiva de la Generalitat i és del tot imprevisible que farà 
cadascun dels municipis, doncs  aquesta hipòtesi es projecta sobre qüestions molt diverses . 

2.-El nou règim de competències pròpies i delegades i dels serveis mínims 
obligatoris. 

La primera perspectiva que se m’encomana és la relativa al nou règim de les competències 
pròpies i de els competències delegades, de les altres competències diferents a les pròpies i les 

                                                                                                                                                               

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. 
7 Disposición Adicional tercera. Competencias autonómicas en materia de régimen local  
1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de 
sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el 
marco de la normativa básica estatal y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas. 
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delegades (les anomenades “activitats complementàries” a l’article 28  LBRL derogat  per la 
LSRAL, que en propietat no són competències sinó funcions o atribucions i per aquest motiu les 
LBRL les qualificava d’activitats) i dels serveis mínims obligatoris. 

Aquesta perspectiva es pot sintetitzar com ho fa el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries  
8/2014, de 27 de febrer, sobre la Llei 27/2013, al que més endavant ens referirem: 

A) S’estableix un nou sistema de repartiment competencial per tractar de definir amb precisió la 
tipologia de les competències que han de ser desenvolupades per l’Administració local (art. 7 
LRBRL). S’enumera, doncs, una llista més reduïda de matèries en què els municipis han d’exercir, 
en tot cas, competències pròpies, establint una reserva formal de llei per a la seva determinació 
(art. 25 i 26 LRBRL), i se suprimeix la competència complementària general dels municipis 
(derogació de l’art. 28 LRBRL), amb vista a concentrar l’activitat municipal en les matèries 
competencials de l’article 25.2 i en les delegades, per a l’exercici de les quals s’articulen diverses 
cauteles per preservar la sostenibilitat financera i l’eficiència administrativa (art. 27 LRBRL).  

B) Es reforça el paper de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars o entitats 
equivalents, mitjançant la coordinació de determinats serveis mínims per a aquells municipis amb 
població inferior a 20.000 habitants, o l’atribució a aquestes institucions de noves funcions com la 
prestació de serveis de recaptació tributària, administració electrònica o contractació centralitzada 
(art. 36 LRBRL; disposició addicional quinzena LRHL).  

2.1.- Les competències pròpies (article 25.2) 8 

La qüestió més rellevant que planteja l’article 25, als efectes que aquí interessen, és que la que la 
nova regulació que, amb caràcter bàsic, fa l’article de les competències pròpies municipals 
impedeix que pugui ser ampliada per les comunitats autònomes. No és un mínim sinó el 
sostre màxim de competències pròpies que li por atribuir el legislador sectorial i exclou 
competències en les que la potestat legislativa està atribuïda constitucionalment i estatutària a la 
Generalitat, que l’article 84 EAC 2006 atribueix als governs locals de Catalunya amb la forma 
prescriptiva següent: “tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les 
lleis”. 

Feta l’anterior precisió, en relació a la nova redacció de l’article 25 haurem de prestar atenció a 
l’eliminació o reformulació d’algunes de les competències que fins a la LRSAL  podien assumir els 
municipis. Les que han produït un més gran debat són relatives a:  

- L’educació, en què l’abast de les matèries competencials es formula de manera reduïda, 
substituint, entre d’altres, la referida a la participació en la programació de l’ensenyament per 
la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i la cooperació en 
l’obtenció de solars, a la qual cosa s’ha d’afegir el manteniment, conservació i vigilància de 
determinats centres públics;  

- Els serveis socials, que abans estaven previstos de forma genèrica i ara se cenyeixen a 
l’avaluació i informació de situacions de necessitats socials i l’atenció immediata a persones en 
situació de risc d’exclusió social;  

- La sanitat, la referència genèrica a la qual s’elimina i se substitueix per la participació en la 
gestió de l’atenció primària de la salut, 

- La defensa dels consumidors i usuaris, que se suprimeix  

                                                 
8 El artículo 25 queda redactado como sigue: 
«1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias(…) 
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Tot i ser aquestes competències són les que han estat objecte de controvèrsia en el  debat previ a 
l’aprovació de la Llei, hi ha altres modificacions rellevants. Un quadre sistemàtic de els 
modificacions de l’article 25 el trobareu a la documentació de la Jornada sobre la Llei 27/2013 de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, Barcelona, Tarragona, 
Girona, Lleida i Tortosa, gener - febrer de 2014, organitzada la EAPC9  

Tractant-se d’un fòrum tècnic en destacaré del quadre que esmento a la nota 9 anterior, les 
següents. 

 

LBRL LSAL Diferències 
Ordenación, gestión, 
ejecución y 
disciplina 
urbanística. 
Patrimonio histórico-
artístico. promoción 
y gestión de 
viviendas. 

Urbanismo: planeamiento, 
gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. 
Protección y gestión del 
Patrimonio histórico. 
Promoción y gestión de la 
vivienda de protección 
pública con criterios de 
sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación 
de la edificación 

Urbanismo: Sustitución de ordenación por 
planeamiento, lo que sugiere la inexistencia de 
competencias en materia de ordenación del 
territorio. Añade la conservación y rehabilitación 
de edificios que, en cierto modo, forma ya parte de 
la disciplina 
Patrimonio: Limitación de la competencia en 
materia de patrimonio al histórico y no al artístico, y 
a su promoción y gestión. 
Vivienda: circunscribe la competencia a la vivienda 
de protección pública y con criterios de 
sostenibilidad financiera. 

Seguridad en 
lugares públicos. 
Protección civil, 
prevención y 
extinción de 
incendios 

Policía local, protección civil, 
prevención y extinción de 
incendios 

Seguridad: Sustituye seguridad en lugares 
públicos por policía, es decir, una materia, por un 
medio personal. Esto hace que las competencias 
sean todas las referidas a las policías locales. 

Ordenación del 
tráfico de vehículos 
y personas en 
las vías urbanas 

Tráfico, estacionamiento de 
vehículos y movilidad. 

Tráfico: Utiliza términos más amplios y genéricos 

Transporte público 
de viajeros 

Transporte colectivo urbano Limita la competencia al transporte colectivo y 
urbano, lo que excluiría los taxis 

Suministro de agua 
y alumbrado 
público;alcantarillado 
y tratamiento de 
aguas residuales 

Abastecimiento de agua 
potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales 

Agua y residuos: Sustituye suministro de agua por 
abastecimiento a domicilio y alcantarillado por 
evacuación. En cambio, cuando se refiere a 
los servicios mínimos sigue utilizando el termino 
alcantarillado 

Parques y jardines Parques y jardines públicos Circunscribe la competencia a los parques y
jardines públicos. 

Pavimentación de 
vías públicas 
urbanas y 
conservación de 
caminos y vías 
rurales 

Infraestructura viaria y otros 
equipamientos de su 
titularidad 

Elimina la referencia a la pavimentación de vías
públicas y conservación de caminos rurales.  
No obstante, se trata de un deber inherente a la 
propiedad de estos bienes, que incorpora fuera de 
la materia de medio ambiente con el concepto:  
Infraestructura viaria y otros 
equipamientos de su titularidad Sustituye al término 
pavimentación de vías públicas y conservación de 
caminos rurales, generalizando la competencia. 

Servicios de 
limpieza viaria, de 
recogida y 

Gestión de los residuos 
sólidos urbanos 

Residuos: utiliza un término más amplio que 
recoge todo el ciclo. Aunque no se refiere de forma 
expresa a la limpieza viaria, ésta materia constituye 

                                                 
9 En concret a l’annex de la ponència de la Sra Carmen Alonso sobre el règim de competències 
http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Biblioteca/Recursos/docs_EAPC/juridica/20076_14_jda_llei_racio
nalitzacio_sostenibilitat/alonso_competencias.pdf  
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tratamiento de 
residuos 

un servicio mínimo.

Protección del 
medio ambiente 

Protección contra la 
contaminación acústica, 
lumínica y atmosférica en 
las zonas urbanas 

Concreta, dentro del término general de medio 
ambiente urbano, la protección en la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica 
en zonas urbanas 

Protección de la 
salubridad pública. 

Protección de la salubridad 
pública. 

 

En aquesta relació, la intervenció com a competència pròpia sobre les activitats de prestació de 
serveis i actes derivats del drets d’ús i edificació del sòl (que ocupa una part important dels serveis 
tècnics), d’acord amb l’article 25.2 LBRL, tindria que emparar-se en la legislació sectorial 
d’urbanisme i patrimoni cultural, la de protecció civil i prevenció d’incendis, la d’espectacles públic i 
activitats recreatives , la de salubritat pública  i la de protecció del medi ambient, que ara però 
nomes pot atribuir com a competència pròpia el control relatiu a la “Protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas” 

En aquest punt cal tenir present: 

a)  que l’article 27 LBRL preveu com a susceptibles d delegació la “Vigilancia y control de la 
contaminación ambiental” i “Protección del medio natural” i  

b) que l’article 84 de l’EAC 2006 preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas 
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis sobre la regulació de l'establiment 
d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter 
comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació; sobre la formulació i la gestió de polítiques per 
a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible, i sobre la regulació, la gestió i la 
vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la 
muntanya. 

Tot i la importància de la qüestió anterior, voldria significar la notable diferència entre al mera 
desaparició d’una matèria com a susceptible de ser atribuïda com a competència pròpia pel 
legislador sectorial (totes en lo que això succeeix de la llista relacionada en la taula anterior), i que 
una disposició transitòria de la LRSAL estableixi el traspàs de la competència (quasi totes les que 
eren locals en matèria de educació, serveis socials, salut) i els terminis i condicions per procedir a 
la transferència de serveis.  

En el primer cas (que potser és el que més interessa en aquest auditori), tindrem la necessitat de 
qualificar-la com a pròpia, com atribuïda per delegació o com a ni pròpia ni atribuïda per delegació, 
amb les conseqüències i règim jurídic previst  a l’article 7 LBRL, que examinarem més endavant.  

En el segon cas  la disposició addicional onzena i quinzena conjuntament amb les disposicions 
transitòries primera, segona i tercera LRSAL obren un procés complex del que en destacaré algun 
aspecte, un cop feta una mínima relació del seu contingut. (en aquest punt seguirem la sistemàtica 
del dictamen del CGE 8/2014)  

La disposició transitòria primera LRSAL, respecte de les competències relatives a la 
participació en la gestió de l’atenció primària de la salut (que d’acord amb l’article 25 LRBRL, han 
deixat de ser competències pròpia), estableix, sense cap mena d’excepció, l’efecte legal de 
l’assumpció automàtica de la seva titularitat per les comunitats autònomes (apt. 1), mitjançant un 
règim progressiu en el temps (apt. 2) i preveient la possibilitat de tornar-les a transferir als 
municipis o a les diputacions —ara com a delegades— segons el que preveu l’article 27 LRBRL. A 
l’apartat 5, fent remissió a les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes i de les hisendes locals, estableix que cada any que passi sense que les comunitats 
autònomes hagin assumit el desenvolupament del vint per cent dels serveis que preveu aquesta 
mateixa disposició o, si escau, n’hagin acordat la delegació, els serveis els continuarà prestant el 
municipi o la diputació provincial a càrrec de la comunitat autònoma. En el cas que aquesta no 
transferís les quanties necessàries, preveu la pràctica de retencions en les transferències que els 
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corresponguin per aplicació del seu sistema de finançament, tenint en compte el que disposi la 
seva normativa reguladora. 

La Disposició addicional quinzena LRSAL . regula el procés d’assumpció  per les comunitats 
autònomes de les competències relatives a l'educació. En aquest sentit prescriu que  normes 
reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals 
fixaran els termes en què les Comunitats Autònomes assumiran la titularitat de les competències 
que es preveuen com a pròpies del Municipi , tot i que hagin estat exercides per aquestes , per 
diputacions provincials o entitats equivalents , o per qualsevol altra entitat local , relatives a 
participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les 
administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció 
de nous centres docents , així com la conservació , manteniment i vigilància dels edificis de 
titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil , d'educació primària o d'educació 
especial , per al que es contemplarà el corresponent traspàs de mitjans econòmics , materials i 
personals . 

Un règim pràcticament calcat al de la  disposició transitòria primera es preveu a la 
disposició transitòria segona LRSAL en relació amb l’assumpció per la comunitat autònoma de 
competències relatives a serveis socials, però hi afegeix l’exigència “2. En el plazo máximo 
señalado en el apartado anterior 31.12.2015/  y previa elaboración de un plan para la evaluación, 
reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de 
sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación 

La disposició addicional onzena LRSAL també presenta una estreta vinculació amb les 
dues disposicions transitòries, ja que preveu (sense establir tampoc cap excepció en la seva 
aplicació a les comunitats autònomes que estatutàriament han fixat un feix de competències 
pròpies per als municipis), que una vegada aquestes hagin assumit els serveis i les competències 
en matèria de sanitat i de serveis socials, ho comunicaran al Ministeri d’Hisenda, juntament amb 
l’import de les obligacions pendents de pagament als municipis, als efectes de dur a terme, 
d’acord amb el que reglamentàriament es prevegi, les compensacions que corresponguin, o si és 
el cas, mitjançant la recuperació a través de l’aplicació de retencions en el sistema de 
finançament. 

Per la seva banda, la disposició transitòria tercera LRSAL, que obeeix a la mateixa sistemàtica, 
tot i que referida expressament a la prestació de determinats serveis municipals d’inspecció 
sanitària (escorxadors, indústries alimentàries i begudes) que, fins aleshores, prestaven els 
municipis, es limita a establir un termini de sis mesos perquè les comunitats autònomes 
assumeixin la prestació d’aquestes serveis. 

En el sentit indicat per MAURI MAJOS10 voldria destacar el següent: 

l) L’assumpció per les comunitats autònomes de les competències relatives a l’educació prevista a 
la disposició addicional dècima quinta presenta un perfil clàssic, no es subjecta a terminis 
temporals i contempla el corresponent traspàs de mitjans econòmics, materials i personals 

2) Les disposicions transitòries primera i segona relatives a l'assumpció de les competències en 
matèria de salut i de serveis socials fan  referència a l'assumpció de la titularitat, que no 
pressuposa necessàriament una assumpció concreta dels serveis que la presten. 

3) En  matèria de salut i de serveis socials el redactat de la Llei permet deduir que en el termini 
màxim de cinc anys des de la seva entrada en vigor les comunitats autònomes assumiran de 
forma progressiva -un vint per cent anual- “el «cost" de la gestió dels serveis associats a les 
competències corresponents”, d'acord amb les normes reguladores del sistema de finançament 
autonòmic i de les hisendes locals. 

                                                 
10La  conferencia impartida pel Professor Joan Mauri i Majós en el seminari de dret local de gener de 
2014”Els processos de transferència de mitjans personals : una aproximació a la llum de la racionalització 
del sistema de competències locals 
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4) Per tant, com indica l’autor esmentat, sembla que el procés dissenyat d'una manera tant 
deficient, es podria llegir de la manera següent:  

a)assumpció immediata de la titularitat de la competència per part de la comunitat autònoma;  

b)assumpció durant un període de cinc anys del cost de la gestió dels serveis per part de la 
comunitat autònoma a raó d'un vint per cent anual (d'acord amb les normes reguladores del 
sistema de finançament autonòmic i de les hisendes locals);  

c) elaboració d'un pla per a l'avaluació o  reestructuració dels serveis transferits i  possibilitat de 
delegació de les competències assumides en favor de les entitats locals  

d) alternativament a la delegació de la competència prestació en règim de provisionalitat dels 
serveis per l’entitat local que ara els presta fins que per la comunitat autònoma reestructuri i 
implanti -sota la forma de gestió que determini- els esmentats serveis. 

2.2.- Els serveis mínims obligatoris (article 26 LBR)L 

En relació als serveis mínims obligatoris l’actual redacció de l’article 26.1 LBRL estableix el 
serveis municipals mínims, per trams de població, amb alguns canvis respecte de la regulació 
anterior (com ara la supressió, per a tots els municipis, del control d’aliments i begudes; del servei 
de mercat en els de més de 5.000 habitants; i de la prestació de serveis socials en els de més de 
20.000 habitants). En síntesi 

- S’elimina el servei municipal de control d’aliments i begudes que la legislació actual imposa a 
tots els municipis (poc rellevant a Catalunya),  

- En els Municipis de més de 5.000 habitants s’elimina com a servei mínim el servei municipal 
de mercat.  

- En els municipis de més de 20.000 habitants es substitueix la prestació de serveis socials per 
l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en 
situació de risc d’exclusió social.  

- En els municipis de més de 50.000 habitants les competències en matèria de medi ambient 
van referides al medi ambient urbà.  

L’article 26.2 LBRL disposa que, en els municipis de menys de 20.000 habitants (que 
constitueixen la majoria), les diputacions provincials o entitats equivalents passin a coordinar la 
prestació dels serveis de recollida i tractament de residus, abastiment d’aigua potable a domicili, 
tractament d’aigües residuals i neteja viària, entre d’altres. L’esmentada coordinació es concreta 
en el fet que les diputacions han de proposar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
amb la conformitat dels municipis afectats la forma de prestació del servei, que podrà 
consistir en la prestació directa per part de la diputació (amb repercussió als municipis del 
cost efectiu en funció de l’ús que en facin) o la implantació de fórmules de gestió 
compartida a través de consorcis, mancomunitats o d’altres. Es preveu, finalment, que quan 
el municipi justifiqui, davant la diputació, que pot prestar aquests serveis a un cost efectiu més 
baix i la diputació ho consideri acreditat, el municipi mateix podrà assumir la prestació i la 
coordinació del servei. 

2.3.- La delegació de competències de l’Estat o de les comunitats autònomes en els 
municipis (article 27 LBRL) 

La qüestió més rellevant ara en aquesta matèria és que l’article 27 vincula la delegació als 
principis d’estabilitat i sostenibilitat financera. L’apartat 1  estableix l’exigència d’ adjuntar-hi una 
memòria econòmica (apt. 1); ’apartat 2 quan es deleguin competències en dos o més municipis de 
la mateixa província, que la delegació es faci amb criteris homogenis; l’apartat 3 conté una llista, 
no exhaustiva, de fins a quinze matèries que poden ser objecte de delegació, en què s’han de 
seguir igualment criteris homogeni; l’apartat 6 obliga que la delegació vagi acompanyada del 
finançament corresponent, tot establint que caldrà una dotació pressupostària adequada i 
suficient, i sancionen amb la nul·litat l’incompliment d’aquestes previsions, i l’apartat 7 
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,finalment, determina que la disposició o acord de delegació ha de contenir les causes de 
revocació o renúncia de la delegació, i que ha d’incloure entre les causes de renúncia l’ 
incompliment de les obligacions financeres per part de l’administració delegant o la impossibilitat 
sobrevinguda de dur a terme la delegació sense menyscapte de l’exercici de les seves 
competències. 

He  destacat la qüestió del finançament, perquè és una qüestió central per a qualsevol activitat 
que realitzi l’Ajuntament que ja no pugui ser atribuïda com a pròpia pel legislador sectorial i en la 
concorrin les següents circumstàncies: 

a) es trobi expressament relacionada entre les susceptibles de ser delegada;  

b) sigui de prestació obligada d’acord amb la norma sectorial corresponent i  

c) no resti inclosa en l’àmbit de les determinacions de la disposició addicional onzena i quinzena i 
de les disposicions transitòries primera, segona i tercera LRSAL, que preveuen un règim, tot i ser 
confós,  de traspàs de la titularitat de concretes competències i de transferència dels serveis 
associats. 

Si es donen aquestes circumstàncies  el municipi pot entendre que bé no presta el servei o no 
realitza l’activitat; bé que si ho fa però haurà de ser per atribució delegada i amb fiançament 
específic . 

Al fil de l’anterior consideració ens interessa destacar l’apartat 3 pel fet introdueix de manera 
expressa una de els qüestions ara més debatudes en l’aplicació de la LRSAL: el caràcter de 
pròpies  o no de les competències dels municipis, reconegudes a l‘EAC 2006 als governs locals 
(en matèria d’ensenyament, educació, serveis socials i protecció del medi ambient).  

En concret, entre les competències que a títol enunciatiu relaciona l’esmentat apartat 3 de l’article 
27 LRBRL, s’inclouen competències que segons l’article 84.2 EAC són competències pròpies dels 
municipis, en concret les relatives a la prestació de serveis socials, que l’article 27.3.c LRBRL11 
inclou com a delegable i, en canvi, l’article 84.2.m EAC declara de competència pròpia dels 
governs locals i  les relatives a l’àmbit de l’ensenyament (lletres e, f i h) de l’article 27.3 LRBRL, 
que segons l’article 84.2.g EAC també són competències pròpies dels governs locals.12 

                                                 
11 Article 27.3. LBRL “ Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los 
servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización 
administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las 
Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes 
competencias: 
c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la 
violencia contra la mujer.(…) 
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer 
ciclo de educación infantil. 
f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. (…) 
h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, 
incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo (...). 
12 Article 84 EAC 2006  Competències locals. 
1.-Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per 
aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat. 
2.-Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en 
els termes que determinin les lleis:  
a)L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment 
dels béns de domini públic local. 
b)La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la planificació en sòl 
municipal de l'habitatge de protecció oficial. 
c)L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat. 
d)La regulació i la gestió dels equipaments municipals. 
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Igual succeeix, com ja hem di, amb la intervenció com a competència pròpia per a la protecció del 
medi ambient, sobre les activitats de prestació de serveis i actes derivats del drets d’ús i edificació 
del sòl . Recordem-ho: 

- D’acord amb l’article 25.2 LBRL la legislació de protecció del medi ambient, ara nomes pot 
atribuir com a competència pròpia el control relatiu a la “Protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas” 

- L’article 27 LBRL preveu com a susceptibles de delegació la “Vigilancia y control de la 
contaminación ambiental” i la “Protección del medio natural” i  

- L’article 84 de l’EAC 2006 preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas 
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis sobre la regulació de l'establiment 
d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de 
caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació;sobre  la formulació i la gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible i sobre la 
regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, 
als rius, als llacs i a la muntanya 

Le anteriors precisions són importants per interpretar l’article 7 LBRL. precepte al que ens 
referirem tot seguit  

2.4 Les altres competències diferents a les pròpies i les delegades 

Les altres competències diferents a les pròpies i les delegades (les anomenades “activitats 
complementàries” a l’article 28  LBRL13 derogat  per la LSRAL, que en propietat no són 
competències sinó funcions o atribucions i per aquest motiu les LBRL les qualificava d’activitats), 
estan regulades a l’article 7 LBRL, que estableix: 

“1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 

                                                                                                                                                               

e)La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de 
concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents 
al municipi. 
f)La protecció civil i la prevenció d'incendis. 
g)La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de matriculació en 
els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, 
dels centres públics i el calendari escolar. 
e)La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.  
f)La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, 
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació. 
g)La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible. 
h)La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d'activitats. 
i)La regulació de l'establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de 
telecomunicacions. 
j)La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència 
primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants. 
k)La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, 
als llacs i a la muntanya. 
3.-La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries a què fa referència l'apartat 2 entre 
les diverses administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis 
aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d'acord amb el que estableix la Carta europea de 
l'autonomia local, pel principi de diferenciació, d'acord amb les característiques que presenta la realitat 
municipal, i pel principi de suficiència financera. 
4.-La Generalitat ha de determinar i fixar els mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats de 
l'ampliació de l'espai competencial dels governs locals. 
13 Artículo 28.”Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras 
Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, 
la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”. 
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2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades 
Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía 
y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación 
y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 

3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. 

Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el 
acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 
27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto 
de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea 
del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y 
vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que 
se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela 
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.  

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.” 

Una primera aproximació a l’apartat 4 de l’article 7, permet observar que es refereix a les 
competències que ni són les pròpies ni són les atribuïdes per delegació (no les susceptibles de ser 
delegades).  

Tot i això entre les susceptibles de ser delegades caldrà diferenciar les funcions i atribucions que 
constitueixen activitats que legalment cal realitzar (drets del ciutadans i/o obligacions públiques) i 
que són exigibles i les que no ho són. En el primer cas si el municipi les venia prestant en 
demanarà la delegació per poder obtenir el finançament i si són “activitats complementàries” 
caldrà que demani, per continuar exercint-les o fer-ho “ex novo”, els informes sobre la inexistència 
de duplicitats i el de sostenibilitat financera de l’activitat. De tota manera quan ho faci en relació a 
les competències (funcions o activitats d’un àmbit competencial) definides a l’article 27.3 LBRL, 
que d’acord amb la legislació sectorial siguin de competència municipal i es refereixin a l’àmbit 
competències que  l’EAC 2006 estableix com pròpies dels governs locals , en els termes que 
determinin les lleis; probablement l’informe de l’Administració competent per la matèria, li 
contestarà que no emet l’informe per tractar-se de competències pròpies del municipi segons 
l’EAC 2006  

 

3.- Limitacions en la llibertat d’elecció de les formes de gestió dels serveis públics. i 
limitació de l’exercici d’activitats econòmiques pels municipis 

L’article 85.2 LBRL (en la versió modificada per la LRSAL), estableix límits a l’elecció de les 
formes de gestió dels serveis públics local  i només permet constituir EPPL i  societats mercantils 
amb caràcter restrictiu: 

- S’haurà d’acreditar a la memòria que resulten més sostenibles i eficients que la resta de 
formes de gestió directa, d’acord als criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la 
inversió.  

- S’haurà d’incorporar a l’expedient i es farà pública ,la memòria justificativa de l’assessorament 
rebut, incorporant els informes elaborats sobre el cost del servei, el suport tècnic rebut i 
l’informe d l’Interventor sobre sostenibilitat financera. 
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L’article 86 LRBRL preveu, com en la regulació anterior, la possibilitat que les entitats locals 
puguin exercir la iniciativa pública per al desenvolupament d’activitats econòmiques, però ara ho 
condiciona al fet que quedi garantit el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera de l’exercici de les seves competències i no es posi en risc el conjunt de la 
hisenda municipal. Remet a la legislació sectorial l’abast de la reserva d’activitats al sector públic 
local d’activitats i suprimeix els sectors següents: subministrament de calefacció, escorxadors, 
mercats i llotges centrals.  

Per al desenvolupament d’activitats econòmiques, exigeix que en l’expedient consti la justificació 
d’aquestes circumstàncies i una anàlisi de mercat respecte de la rendibilitat i els efectes de 
l’activitat local sobre la concurrència empresarial i es legitima l’Administració de l’Estat per 
impugnar el actes i acords previstos en aquest article, seguint el que determina el capítol III del 
títol V LRBRL, quan incompleixin la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

S’incorpora un informe preceptiu de l’autoritat de competència corresponent en cas de monopoli. 

4.-El redimensionament del sector públic local.-  

L’altra perspectiva especialment rellevant és la relativa la a les prescripcions de redimensionament 
del sector públic local (caldrà analitzar un altre cop l’article 85 LRBRL i les disposicions addicionals 
novena i dotzena LRBL, modificades per la LRSAL). Aquest redimensionament afecta a tota mena 
d’ens instrumentals (organismes autònoms, entitats, societats mercantils, fundacions) vinculats, 
dependents o de capital d’un ens local territorial i constitueix un complex règim de mesures que es 
projecten a futur i sobre els ens instrumentals existents. 

Cal tenir present que les normes específiques de redimensionament del sector públic local 
contingudes en la LRSAL (essencialment la disposició addicional novena LBRL en la versió 
establerta a la LRSAL), es sobreposen sobre el règim jurídic derivat de la Llei orgànica 2/2013 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l’aprovació dels plans econòmic 
financers ( d’ajustament) als ens locals territorials que incompleixin l’objectiu d’estabilitat 
pressupostaria, l’objectiu de deute públic o  la regla de despesa  

La supressió/ dissolució o integració dels “organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions” 
que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat ja es tenia que inserir abans de la 
LRSAL en el marc d’aquella legislació (reforçada ara amb el nou article 116 bis14, que preveu com 
una mesura obligatòria del pla econòmic financer, entre d’altres  la racionalització administrativa. 

                                                 
14 Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero. 
1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de 
la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán 
de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas: 
a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las 
ejercidas por delegación. 
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus 
costes. 
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 
d) Racionalización organizativa. 
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario 
inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda 
pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo 
previsto en la normativa de morosidad. 
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. 
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Aquestes “entitats instrumentals” que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat, 
resten sotmeses a la mateixa forma d'instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària que 
l'entitat local matriu i (formen part del grup sobre el Pressupost consolidat del qual, en les seves 
fases d'aprovació, execució i liquidació, ha de donar-se la situació de superàvit o equilibri 
pressupostari en termes de capacitat de finançament d'acord amb el sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals) 15. La supressió/ dissolució o integració dels ens instrumentals dels ens 
locals territorials que incomplien l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, l’objectiu de deute públic o  
la regla de despesa podia ser una 

+ conseqüència de les mesures imposades a la  Llei d’estabilitat pressupostària i estabilitat 
financera (reforçades ara en el nou article 116 bis LBRL). Cal entendre doncs la LRSAL i en 

                                                 
15 Recordi’s que la Llei orgànica 2/ 2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  inclou tres  
grans regles fiscals (veure nota 8) que les AAPP han de complir en les seves decisions pressupostàries: el 
límit del deute públic(sostenibilitat financera),  la situació d’equilibri o superàvit estructural que obliga a 
definir el dèficit de manera ajustada al cicle econòmic (estabilitat pressupostària)  i la regla de despesa 
segons la qual la despesa no financera computable no pot créixer per sobre del creixement a mig termini del 
PIB. Tot plegat es veu tancat amb l’obligació de destinar a la reducció del deute l’eventual superàvit que es 
produeixi en les liquidacions dels pressupostos. 
La transcripció dels objectius de deute i estabilitat de l’Administració Local el trobeu a LÓPEZ ARIAS María 
Concepción “Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
Principales novedades en el ámbito de las Administraciones locales”El Consultor de los Ayuntamientos y de 
los Juzgados, Nº 1, Sección Colaboraciones, Quincena del 15 al 29 Ene. 2013, Ref. 41/2013, pág. 41, tomo 
1, Editorial LA LEY  
“V. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEUDA PÚBLICA 
La fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, para el conjunto de las 
Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores, se efectúa por Acuerdo de Consejo de Ministros, 
previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de la Administración 
Local en sus respectivos ámbitos, con referencia a los tres ejercicios siguientes, y se aprueban por las 
Cortes Generales, siguiendo el procedimiento y plazos regulados en el art. 15 de la Ley, que se resume en 
el siguiente gráfico: 

 
Los objetivos de estabilidad y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno 
de subsectores, para el período 2013-2015, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 20 
de julio de 2012, teniendo en cuenta la «Recomendación efectuada por el Consejo del ECOFIN el pasado 
10 de julio, encaminada a poner fin a la situación de déficit excesivo de España». 
En lo relativo al subsector Corporaciones Locales los objetivos de estabilidad y deuda, para el período de referencia, 
2013-2015, son los que se recogen en el siguiente cuadro: 
(En porcentaje del PIB) 

2013 2014 2015 

OBJS. ESTABILIDAD 0,0 0,0 0,0 

OBJS. DEUDA 3,8 3,8 3,8 
Asimismo, el citado Acuerdo aprobó la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo de la 
economía española, que se establece como límite al incremento del gasto computable, a efectos de la 
aplicación de la regla del gasto.(…)  
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especial  Disposició addicional novena,  en la versió donada per la LSRAL, com un pas 
més, i molt intens, en aquesta direcció. 

De les mesures de redimensionament del sector públic local de la LRSAL que es projecten sobre 
els futurs ens instrumentals podem destacar: 

a) L’establiment de límits a l’elecció de les formes de gestió dels serveis públics local (article 85.2 
LBRL en al versió modificada per la LRSAL); 

b)La prohibició, en tot cas , de  creació d'entitats instrumentals de segon nivell , és a dir, unitats 
controlades per altres , que , al seu torn, ho estiguin per les entitats locals (disposició addicional 
novena apartat 3). 

De les mesures de redimensionament del sector públic local de la LRSAL que afecten als ens 
instrumentals existents cal destacar: 

a) A la prohibició de  creació d'entitats instrumentals de segon nivell , s’hi afegeix l’obligació  bé de 
vinculació o dependència directa, bé de dissolució d'aquelles que ja existeixin a l'entrada en vigor  
de la LRSAL (disposició addicional novena apartat 4), en situació de desequilibri patrimonial. 

b) A partir de l'entrada en vigor de la llei i durant la vigència d'un pla econòmic - financer o pla 
d'ajust , les entitats locals territorials no podran: 

- Adquirir, constituir, o participar en la constitució directament o indirectament , de nous ens 
instrumentals (organismes , entitats , societats mercantils , fundacions , consorcis , etc . ), durant 
el temps de vigència d'un pla econòmic o un pla d'ajust . 

- Realitzar aportacions patrimonials o subscriure ampliacions de capital d'empreses públiques o 
societats mercantils locals amb necessitat de finançament. Excepcionalment, les entitats locals 
podran realitzar aportacions patrimonials si , en l'exercici pressupostari immediatament anterior, 
hagin complert amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i el seu període mitjà de 
pagament a proveïdors no superi en més de trenta dies el termini màxim previst a la normativa de 
morositat 

c) Les “entitats deficitàries que desenvolupen activitats econòmiques que es trobin en desequilibri 
financer”, són objecte de regulació ¨de la disposició addicional novena apartat 2  LBRL16, la qual 
preveu que hauran d'aprovar en el termini de dos mesos ( fins al 28 de febrer de 2014) des de 
l'entrada en vigor de la llei el Pla de correcció del desequilibri , previ informe de l'interventor , que 
haurà de corregir el dèficit abans del 31 de desembre de 2014. El Pla de correcció podrà 
contemplar aportacions patrimonials o ampliacions de capital subscrites per l'entitat local si 
aquesta , durant l'exercici pressupostari immediatament anterior , compleix els objectius 
d'estabilitat pressupostària i deute i el seu període mitjà de pagament no supera en més de 30 
dies el termini màxim previst en la normativa de morositat. L’ incompliment de la elaboració del pla 
o la no correcció del desequilibri com a conseqüència de l’aplicació del pla comporta l’obligació de 
dissoldre l’entitat instrumental   

Les “entitats deficitàries que desenvolupen activitats econòmiques que es trobin en desequilibri 
financer”, poden ser de dos tipus; bé les entitats (majoritàriament societats mercantils locals), que 
es financen majoritàriament amb ingressos de mercat que han de complir de manera individual el 

                                                 
16 DA novena 2. “Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades 
económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades 
Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio 
financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo 
informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos 
efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar 
aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio 
presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días 
el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.” 
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principi d'estabilitat pressupostària en termes d'equilibri financer, beneficis o resultat nul del 
compte de pèrdues i guanys, d'acord amb el Pla General de Comptabilitat vigent17 i bé les entitats 
que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat, les quals “entitats instrumentals”, 
com ja sabem resten sotmeses a la mateixa forma d'instrumentació del principi d'estabilitat 
pressupostària que l'entitat local matriu i (formen part del grup sobre el Pressupost consolidat del 

                                                 
17 Un resum de l’aplicació del sistema europeu de comptes a l’Administració Local el trobeu  VAREA 
MOSQUERA Laura HERNANZ BODERO Julio “Gestión Directa (IV): sociedad mercantil, cuyo capital social 
sea de titularidad pública “, artículo que forma parte del "Teoría y práctica para la gestión de los servicios 
locales" , edición nº 1, Editorial El Consultor Madrid 2010. Transcrivim parcialment l’apartat 5.5. de l’article  
5.5. La Estabilidad Presupuestaria. La normativa de Estabilidad Presupuestaria y las sociedades mercantiles 
locales. El Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en aplicación a las Entidades 
Locales (Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre)  
(…) En cuanto a las empresas públicas, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria las considera a todas 
dentro del sector público pero da diferente tratamiento a aquellas que no se financian mayoritariamente con 
ingresos de mercado de aquellas que sí lo hacen. Las primeras se consolidan con la Administración y 
Organismos de los que dependen a los efectos de determinar el cumplimiento o no de la estabilidad 
presupuestaria . Sus Presupuestos y Cuentas Anuales deben consolidarse con los de la Administración 
titular para determinar la capacidad o necesidad de financiación del grupo con los criterios del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. En cambio, las segundas tienen un tratamiento 
individualizado dado que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria se realiza de manera 
independiente al resto de entidades de la misma Administración y además se realiza en términos de 
contabilidad general. 
(…)Por lo tanto, debe interpretarse que si una sociedad mercantil local, que se financia mayoritariamente 
con ingresos de mercado, incurre en pérdidas que puede asumir sin necesidad de recurrir a una financiación 
extra de la Entidad Local no estaríamos ante una situación de inestabilidad presupuestaria. Esta sería una 
situación en la que la sociedad prevé beneficios futuros que compensarán las pérdidas y/o que tiene 
reservas suficientes para hacer frente a estas pérdidas. 
Si se produce la situación de desequilibrio financiero, la sociedad deberá elaborar un Plan de Saneamiento 
para corregir el desequilibrio, entendiendo por tal que la entidad elimine pérdidas o aporte beneficios en el 
plazo de tres años. Este Plan deberá presentarse, en el plazo de tres meses desde la aprobación de las 
cuentas anuales por la Junta General de la sociedad, a la aprobación del Pleno de la Entidad Local. 
Posteriormente el Plan de Saneamiento deberá ser remitido al Ministerio de Economía y Hacienda para su 
aprobación. El seguimiento de su cumplimiento lo realizará la Intervención Local correspondiente (…)” 
Pot ser útil per comprendre la qüestió relativa a l’aplicació del sistema SEC per determinar si les 
“entitats”computen o no a efectes de deute , el gràfic que transcrit referit a infraestructures, però aplicable a 
qualsevol persona jurídica pública o privada que depèn d’un municipi, de REBOLLO FUENTE Andrés “APPs 
institucionales, financiación de infraestructuras y contabilidad pública” Reflexiones revista de obras públicas, 
transportes y ordenación territorial núm. 2 - II/07 pàgina 114  
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qual, en les seves fases d'aprovació, execució i liquidació, ha de donar-se la situació de superàvit 
o equilibri pressupostari en termes de capacitat de finançament d'acord amb el sistema Europeu 
de Comptes Nacionals i Regionals) .  

Això explica el contingut de darrer paràgraf de l’apartat 2 de la DA novena :” Esta situación de 
desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración 
pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del 
Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación 
de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en 
dos ejercicios contables consecutivos”  

Per tant l’apartat 2 de la DA novena afecta  a tots els ens instrumentals que realitzen activitats 
econòmiques i això vol dir que afecta a molts dels serveis públics locals que es presten coms 
sabem a traves dels ens instrumentals, als quals només podran fer aportacions els ens local 
matriu sanejats, ja que en altre cas el desequilibri financer haurà d’assolir-lo via ingressos. 

En síntesi la DA novena  

-Prohibeix la creació d'entitats instrumentals de segon nivell i obliga a la dissolució d'aquelles que 
ja existeixen. 

-Les entitats que estan en desequilibri i estan controlades per organismes autònoms , societats , 
consorcis , fundacions , adscrites als efectes del SEC a les entitats locals ( municipis , províncies i 
illes ) , s'hauran adscriure directament a l'entitat matriu o , si és el cas , procedir a la seva 
dissolució. 

-Barra el pas a la creació de nous ens instrumentals en cas que els ens locals tinguin en marxa un 
pla d'ajust o pla econòmic - financer i promou l'eliminació dels existents en situació deficitària per 
asfíxia econòmica . 

- Es vincula la creació d'entitats instrumentals a la situació econòmica financera de l'entitat matriu  

-El futur del personal adscrit als ens instrumentals objecte de liquidació comprèn bé 
l'acomiadament,  bé la reassignació .  

-L'aplicació dels apartats 1.2 de la DA novena  poden dur a l'asfíxia econòmica  i situació 
deficitària als ens instrumentals que presten serveis públic. 

5.- De la descripció del nou sistema competencial a l’aplicació. La  importància 
pràctica de la presumpció de constitucionalitat per part de la Generalitat d’acord 
amb el paràmetre establert pel Consell de Garanties  Estatutàries (i no tant a 
l’inrevés de la presumpció d’inconstitucionalitat).   

Les previsions de cóm modificarà la nova norma la realitat i no només la LBRL en la versió vigent 
abans de la LRSAL; l’horitzó temporal de les modificacions que previsiblement es realitzaran i 
seran efectives depèn del tenor literal de lan orma però també del conflicte jurídic i polític que 
comporten algunes  del previsions de la LRSAL. 

Si comencem pel final hem de assenyalar a que volem referir-nos quan assenyalem l’existència 
d’un conflicte o desacord en relació a la LSAR. És un conflicte que només parcialment ha d’inserir-
se en el conflicte (o de desacord) mes general del que som coneixedors i resta acreditat per  
l’extraordinària formulació de recursos i conflictes de competència davant el TC d’algunes CCAA 
contra actuacions de l’Estat18. Vull advertir de les singularitats dels desacords en relació a la 

                                                 
18 A la pàgina web de l’ Institut d’Estudis Autonòmics hi trobareu un seguiment de la conflictivitat constitucional  
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/IEA/documents/observatori_autogovern/conflictivitat%20TC/conflic
tivitat%20constitucional%20ca%20estat%202013_CAT.pdf  (última vista març de 2014) 
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LRSAL respecte del conflicte més general. El conflicte generalitzat té el seu origen en els objectius 
recentralitzadors per se (per programa de govern) del partit popular en el Govern de l’Estat (i amb 
majoria absoluta als Congrés dels Diputats i al Senat) i en el compliment les “cartes amb 
indicacions” del Banc central europeu que determina quina serà, entre d’altres la política de 
préstecs a l’Estat espanyol, i les “Recomanacions” ´”Advertiments” del Consell de la Unió 
Europea19. El compliment de les recomanacions i advertiments s’acompanya amb moltes ocasions 
d’accions de recentralització, suposadament imprescindibles per complir-les. 20 

                                                                                                                                                               

“CONFLICTIVITAT CONSTITUCIONAL ENTRE LES COMUNITATS AUTÒNOMES I L’ESTAT. RECULL 
2013 
INTRODUCCIÓ  
Aquest document proporciona dades quantitatives de la conflictivitat constitucional entre les comunitats 
autònomes i les institucions estatals interposada durant l’any 2013.1 S’han elaborat gràfics i taules que 
permeten visualitzar de manera sintètica i gràfica algunes de les principals característiques de la conflictivitat 
territorial davant del Tribunal Constitucional, com ara els promotors, la relació dels recursos amb les 
comissions bilaterals i el tipus de conflictivitat predominant. També es presenten les dades en perspectiva 
temporal, des de 2009, per poder comparar i inferir tendències.  
De l’observació de les dades i dels gràfics s’infereix que en general la conflictivitat del 2013 s’ha 
caracteritzat pels trets següents:  
1) La dada més remarcable amb relació a la conflictivitat constitucional del 2013 és que durant aquest any 
es va registrar el número més elevat de recursos d’inconstitucionalitat interposats contra legislació estatal 
pels executius de les comunitats autònomes des de 1981: quaranta-tres recursos (vegeu gràfic 1, taules 1 i 
3). A aquests quaranta-tres recursos, per obtenir la xifra total de recursos contra legislació estatal durant el 
2013, cal afegir tres recursos més interposats per parlaments autonòmics i nou més interposats per diputats 
del Congrés; en total, cinquanta-cinc recursos, el número més alt mai assolit.  
Fins a 2013, l’any en què més recursos s’havien interposat contra normes estatals per part de les 
comunitats autònomes era el 2004 amb 37 recursos, seguit del 2002 amb 33 i, en tercer lloc, l’any 1997 amb 
26 recursos. L’any 2012 se n’havien interposat 20. El rècord de 2013 queda, doncs, com un indicador més 
tant de  la intensificació de la pressió recentralitzadora, com de l’augment de la tensió política del moment 
arran del qüestionament de l’Estat autonòmic. Que hi ha una part estrictament relacionada amb la 
intensificació dels objectius recentralitzadors de la legislació estatal aprovada, queda palesa per la 
interposició de recursos per part de comunitats autònomes governades pel Partit Popular, pocs, com mostra 
la taula 3 (vuit recursos d’un total de quaranta-tres), però que trenquen una forta tendència observada entre 
finals dels 1990 i la primera dècada dels 2000 d’utilització per part dels dos partits polítics d’àmbit estatal de 
les comunitats autònomes i dels recursos per elles interposats com a instruments d’oposició al govern 
central.  
2) A aquest rècord de recursos contra la legislació estatal s’hi arriba amb la intensificació, que ja es percebia 
l’any 2012, de la tendència a interposar recursos per part de tres comunitats autònomes (Catalunya, el País 
Basc i Andalusia), i amb el manteniment, com en els darrers anys, del paper institucionalment bel·ligerant de 
Canàries (vegeu taula 3 i gràfics 5 i 6). Aquestes quatre comunitats van interposar el 81% de tots els 
recursos de tot el 2013, quan l’any anterior n’havien interposat el 50% i l’any 2011 no havien ni assolit el 
35%, per bé que ni el País Basc ni Andalusia aquell any n’havien interposat cap. Mentre el canvi d’estratègia 
d’Andalusia pot explicar-se en gran mesura per criteris partisans (cal recordar que els recursos de 2011 eren 
sobre normes impulsades per un govern central en mans del PSOE), el canvi del País Basc, , es deu tant a 
un canvi polític (canvi d’un govern socialista per govern nacionalista) com a un canvi de perspectiva en 
relació amb el Tribunal Constitucional. Cal esmentar que el govern basc havia estat un actor tradicionalment 
absent en la conflictivitat davant del Tribunal Constitucional.  
(…)” 
 
19 La norma del dret comunitari que cal interrelacionar amb el bloc normatiu de dret intern que coneixem 
com estabilitat pressupostària (article 135 CE i Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera ) és l’article 126 Tractat de funcionament de la Unió Europea  (antic article  104 TCE), 
que estableix : 
1. Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos. 
2. La Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público 
de los Estados miembros con el fin de detectar errores manifiestos. (…) 
3. Si un Estado miembro no cumpliere los requisitos de uno de estos criterios o de ambos, la Comisión 
elaborará un informe, (…) 
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El desacord que ara ens ocupa té com dèiem un té un perfil clarament diferenciat, pel fet que hi ha 
un tercer actor en el conflicte (o desacord) que són el conjunt d’ens que conformen l’Administració 
Local, que no tenen ni uns interessos uniformes ni una regulació igual (em refereixo al nou règim 
jurídic competencial dels municipis i províncies). El previsible conflicte “constitucional” de la 
LRSAL es circumscriu a dues qüestions : quin és el legislador (l’estatal o el català) que pot definir 
el buidament competencial ( o no fer-ho) de l’Administració Local catalana i si en l’àmbit dels 
sectors materials de competència “exclusiva” de la Generalitat (pensis en serveis  socials),  és la 
legislació bàsica estatal o l’Estatut d’Autonomia qui estableix el límit infranquejable pel legislador 
ordinari en la determinació de les competències locals. La discussió sobre la protecció 
constitucional de l’autonomia local, en la vessant de una garantia substancial de competències, és 
una qüestió ja resolta pel TC, la doctrina del qual  ha acabat establint que el legislador pot definir 
amb molta llibertat, quines hagin de ser les competències dels municipis i províncies.21 

                                                                                                                                                               

4. El Comité Económico y Financiero emitirá un dictamen sobre el informe de la Comisión. 
(…) 
7. Cuando el Consejo, de conformidad con el apartado 6, decida declarar la existencia de un déficit 
excesivo, adoptará sin demora injustificada, sobre la base de una recomendación de la Comisión, las 
recomendaciones dirigidas al Estado miembro de que se trate para que éste ponga fin a esta situación en 
un plazo determinado(…) 
9. Si un Estado miembro persistiere en no llevar a efecto las recomendaciones del Consejo, éste podrá 
decidir que se formule una advertencia a dicho Estado miembro para que adopte, en un plazo determinado, 
las medidas dirigidas a la reducción del déficit que el Consejo considere necesaria para poner remedio a la 
situación.(…) 
11. Si un Estado miembro incumpliere una decisión adoptada de conformidad con el apartado 9, el Consejo 
podrá decidir que se aplique o, en su caso, que se refuerce una o varias de las siguientes medidas: 
-Exigir al Estado miembro de que se trate que publique una información adicional, que el Consejo deberá 
especificar, antes de emitir obligaciones y valores, 
-recomendar al BEI que reconsidere su política de préstamos respecto al Estado miembro en cuestión, 
-exigir que el Estado miembro de que se trate efectúe ante la Unión un depósito sin devengo de intereses 
por un importe apropiado, hasta que el Consejo considere que se ha corregido el déficit excesivo, 
-imponer multas de una magnitud apropiada. 
El Presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de las decisiones tomadas. 
12. El Consejo derogará algunas o la totalidad de sus decisiones o recomendaciones mencionadas en los 
apartados 6 a 9 y 11 cuando considere que el déficit excesivo del Estado miembro en cuestión se ha 
corregido.(..) 
20 No en la discussió tècnica, però si en al política i la col·loquial per conformar l’opinió pública, hi ha una 
musica impulsada principalment des del centres creadors d’opinió amb seu a la ciutat de Madrid,  segons la 
qual el control propi de les organitzacions polítiques  centralitzades i la gestió des de l’administració central 
de l’estat és l’opció imprescindible per sortir de la crisi i per aconseguir l’estabilitat pressupostària (com per 
exemple ho acredita, dit en to irònic i també col·loquial, el dèficit tarifari elèctric, el dèficit d’ADIF o el 
d’AENA, o l’autorització del projecte Castor que injecta gas en un antic dipòsit de petroli, en el Golf de 
Valencia). La perspectiva tècnica permetria acreditar – no és l’objecte d’aquesta ponència- que l’estabilitat 
pressupostària es possible en tot tipus d’organitzacions polítiques centralitzades i descentralitzades, o 
impossible per raons molt diverses i no necessàriament pel grau de descentralització tot i que és un factor a 
considerar per establir les mesures adreçadesa aconseguir aquest objectiu   
 
21 En paraules del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 8/2014, de 27 de febrer, sobre la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local: 
“(…) A partir d’aquí, el Tribunal Constitucional ha consolidat una doctrina jurisprudencial segons la qual 
l’autonomia local constitucionalment reconeguda es configura com una garantia institucional dels elements 
essencials o del nucli primari de l’autogovern dels ens locals territorials, que ha de ser respectat pel 
legislador per tal que aquestes administracions siguin recognoscibles com a ens dotats d’autogovern (en 
aquest sentit, STC 132/2012, de 19 de juny, FJ 3; 159/2001, de 5 de juliol, FJ 4; 51/2004, de 13 d’abril, FJ 9; 
252/2005, FJ 4, i 240/2006, de 20 de juliol, FJ 8) amb personalitat pròpia (STC 84/1982, de 23 de desembre, 
FJ 4).  
Les dificultats per definir, en abstracte, el contingut essencial de l’autonomia local, que constitueix la 
garantia de la institució «en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social 
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La importància pels ens locals del previsible conflicte entre el legislador estatal i el català, és 
significativa:  

a) els preceptes de la LSRAL no qüestionats constitucionalment a Catalunya tindran una eficàcia 
no només jurídica (com tota la resta de preceptes que nos siguin suspesos pel TC), sinó també la 
eficàcia que generarà la manca d’oposició passiva per part del govern de la Generalitat i dels 
governs locals que creguin en la inconstitucionalitat d’aquests de preceptes de la reforma; 

b) la resistència passiva i el futur contingut –si finalment s’aprova- de la llei catalana del governs 
local, pot dificultar l’aplicació de la resta de preceptes que es considerin inconstitucionals, 
l’aplicació dels quals però serà impulsada pel Govern central  amb els instruments que li dóna la 
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

El paràmetre de presumpta inconstitucionalitat és a data d’avui el dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries (8/2014, de 27 de febrer, sobre la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local), que delimita de fet –no de dret ja que té 
caràcter preceptiu, no vinculant,  segons l’article 76.3 EAC, per al cas que s’acordés interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat. - l’abast dels  recursos d’inconstitucionalitat que formularan el Govern 
i el Parlament de Catalunya22. 

                                                                                                                                                               

en cada tiempo y lugar», les ha posat de manifest el Tribunal Constitucional mateix, afirmant que l’«única 
interdicción claramente discernible es la de la ruptura clara y neta con esa imagen comúnmente aceptada 
de la institución que, en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que en 
cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace (STC 32/1981, 28 de julio, FJ 3)» (STC 
103/2013, FJ 5).  
En aquest sentit, tot i que el Tribunal Constitucional ha insistit que l’autonomia local no assegura «un status 
quo organizativo» (STC 214/1989, FJ 13) ni un «haz mínimo de competencias», paral·lelament, ha entès 
que la competència municipal per prestar els serveis mínims obligatoris (art. 26 LRBRL) formava part del 
contingut essencial d’aquesta, com també la prohibició que el legislador no pot regular la capacitat decisòria 
dels ens locals territorials respecte dels assumptes del seu interès (art. 25.2 LRBRL), de manera «que se 
sitúe por debajo de ese umbral mínimo que les garantiza su participación efectiva en los asuntos que les 
atañen y, por consiguiente, su existencia como reales instituciones de autogobierno» (STC 159/2001, FJ4). 
(…) 
D’aquesta manera, recentment, i fent esment expressament a allò que disposa l’article 3.1 de l’esmentada 
Carta, el Tribunal Constitucional ha recordat que «la garantía constitucional de la autonomía local requiere 
que se dote a las entidades locales de una autonomía o capacidad efectiva para ordenar y gestionar una 
parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en 
beneficio de sus habitantes» (STC 103/2013, de 25 d’abril, FJ 6). 
Certament, aquesta definició, pel seu caràcter genèric, resulta poc determinant com a límit per a l’actuació 
del legislador i, encara més, si no es tracta del legislador sectorial sinó, com en el cas que ens ocupa, de la 
mateixa modificació de la LRBRL i, fins i tot, d’alguns dels seus preceptes que la doctrina constitucional 
considerava directament lligats a la preservació de l’autonomia local prevista en l’article 137 CE, amb el 
complement dels articles 140 i 141 CE. (…) 
22 Pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE): 
a) No hi ha dubtes pel CGE sobre la constitucionalitat de l’article 7 LBRL (un cop ha estat modificat per la 
LSAR ) i la derogació de l’article 28  LBRL. Això fa referència al règim jurídic de les activitats 
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, de les relatives a 
l'educació, la cultura, la promoció de la dona, l'habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient. 
 
b) No hi ha dubtes pel CGE sobre la constitucionalitat dels apartats 1 i 2 de l’article 26 LBRL modificats pel 
la LSRAL. L’apartat 1 estableix els  serveis municipals mínims, per trams de població, amb alguns canvis 
respecte de la regulació anterior (com ara la supressió, per a tots els municipis, del control d’aliments i 
begudes; del servei de mercat en els de més de 5.000 habitants; i de la prestació de serveis socials en els 
de més de 20.000 habitants). L’apartat 2 disposa que, en els municipis de menys de 20.000 habitants (que 
constitueixen la majoria), les diputacions provincials o entitats equivalents passin a coordinar la prestació 
dels serveis de recollida i tractament de residus, abastiment d’aigua potable a domicili, tractament d’aigües 
residuals i neteja viària, entre d’altres.  L’esmentada coordinació es concreta en el fet que les diputacions 
han de proposar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb la conformitat dels municipis 
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Això explica que jo hagi posat l’accent en els qüestions que em semblen mes immediates (i menys 
conflictes o no radicalment conflictives des de la perspectiva del futur conflicte constitucional) i de 
major interès per a vostès. I hagi deixat merament plantejat el complicat marc en el que hauran de 
resoldre’s les transferències de serveis, si es produeixen, en matèria d’educació, sanitat i serveis 
socials. 

En resum he intentat explicar: 

a) Les conseqüències de que les activitats que ara es duen a terme i que ni es troben dins de 
l’àmbit de competències que d’acord amb l’article 25.2 LBRL són susceptibles de ser atribuïdes als 
ens local per legislador sectorial, ni són serveis mínims obligatoris; siguin considerades bé com a 
competències pròpies, be competències atribuïdes per delegació, bé competències que  ni són 
pròpies ni atribuïdes per delegació.  

b) Les conseqüències que té el redimensionament del sector públic local establert a LRSAL, en 
l’àmbit competencial definit com a propi del ens locals en aquesta  llei. 

                                                                                                                                                               

afectats la forma de prestació del servei, que podrà consistir en la prestació directa per part de la diputació 
(amb repercussió als municipis del cost efectiu en funció de l’ús que en facin) o la implantació de fórmules 
de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats o d’altres. Es preveu, finalment, que quan el 
municipi justifiqui, davant la diputació, que pot prestar aquests serveis a un cost efectiu més baix i la 
diputació ho consideri acreditat, el municipi mateix podrà assumir la prestació i la coordinació del servei. La 
constitucionalitat es fonamenta amb la exigència de conformitat dels municipis que va ser afegida al projecte 
de llei un cop emès el dictamen del Consell d’Estat Dictamen amb número d’expedient 567/2013, de 26 de 
juny de 2131, que va considerar inconstitucional el precepte si la coordinació s’imposava amb caràcter 
obligatori. 
c) No hi ha dubtes pel CGE sobre la constitucionalitat de l’apartat 2 de l’article 85 que enumera les formes 
com s’han de gestionar els serveis públics de competència local, tot establint que les previstes en les lletres 
c (entitat pública empresarial local) i d (societat mercantil local amb capital públic) només es poden emprar 
si s’acredita que resulten més sostenibles que la gestió efectuada per la mateixa entitat local (lletra a) i per 
l’organisme autònom local (lletra b).Estableix també quin ha de ser el contingut de l’expedient i que 
l’interventor local ha d’informar sobre la valoració de la sostenibilitat financera de les propostes plantejades 
d’acord amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012. Tampoc hi ha dubtes sobre al constitucionalitat de l’article 
86 LBRL que limita la iniciativa pública econòmica del ens locals. 
d) Els dubtes sobre la constitucionalitat de la disposició addicional novena LRBRL en la versió modificada 
pel la LSRAL es limiten als paràgrafs segon i tercer de l’apartat 2; l’incís «o bien ser disueltos, en ambos 
casos,» del primer paràgraf de l’apartat 4; i l’ncís «la disolución» del darrer paràgraf d’aquest mateix apartat, 
de la disposició addicional novena LRBRL. Aquesta inconstitucionalitat es fonamenta segon el CGE en que  
les previsions que determinen la dissolució d’aquests ens, un cop transcorreguts els terminis legals que es 
preveuen, no permeten cap participació de la Generalitat en la seva supressió automàtica (i tenen, per tant, 
una eficàcia executiva directa, vulneren les competències de la Generalitat ex article 160.1.c EAC).  
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MODèLES URBANISTIQUES  
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Objet du travail
Ce travail a pour objet la réalisation d’une étude sur 
les Aires spécialisées industrielles dans la Région 
Métropolitaine de Barcelone, dans le cadre du pro-
jet européen CREPUD - MED de 2009.
L’étude s’inscrit dans la ligne de recherche déjà mise 
en place par notre équipe sur les transformations 
urbanisatrices1 et sur les nouvelles géographies de 
la production et de la consommation2 dans notre 
Région métropolitaine, en étroit partenariat avec 
l’Aire métropolitaine de Barcelone ou avec l’Institut 
d’Estudis Territorials de la Généralité de Catalogne, 
responsable de la participation catalane audit projet.
Il s’agit d’une ligne de travail qui, en complément à 
nos études précédentes sur des contenus plus rési-
dentiels ou urbains en général, est maintenant axée 
sur les aspects urbanistiques de l’usine productive 
de nos villes, aussi bien pour leur importance dans 
l’économie régionale que pour les contraintes d’une 
vision désindustrialisation, uniquement attentive à 
la présence croissante des services.
Ce travail part du constat de la complémentarité 
progressive entre les activités économiques, 
notamment entre le tertiaire en général et l’indus-
trie, et se base sur l’analyse du support physique 
sur lequel les entreprises mènent leur activité.

Du point de vue de leur dimension quantitative, il 
nous faut signaler que le territoire catalan abrite 
quelque 1.750 polygones industriels, avec une sur-
face totale occupée supérieure à 32.000 ha. La Ré-
gion métropolitaine de Barcelone abrite plus de 725 
polygones toutes dimensions confondues, avec une 
surface totale supérieure à 16 700 ha. Aux effets de 
la présente étude, nous souhaitons nous focaliser 
essentiellement sur les 172 polygones de surface 
égale ou supérieure à un demi-hectare (5 000 m2). 
Dans le territoire municipal de Barcelone, 848 ha de 
sol sont encore qualifiés de foncier industriel, dont 
le polygone de la Zona Franca et les trames indus-
trielles de Sant Martí et de Sant Andreu.
Parmi les caractéristiques générales du foncier 
industriel métropolitain, nous pouvons signaler 
la forte concentration industrielle sur un nombre 
relativement faible de municipalités et un certain 
« minifundisme » en ce qui concerne les dimensions 
moyennes des polygones industriels.
Ce n’est qu’au début de ce siècle que les polygones 
industriels traditionnels existant sur les tronçons 
urbains consolidés, du fait de leur valeur straté-
gique, ont fait l’objet d’interventions de rénovation, 
à la recherche d’activités économiques, créant une 

1. Càtedra d’Urbanística i Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Transformacions urbanitzadores a l’Àrea i la Regió Metropoli-
tana de Barcelona: AMB 2005.

2. Càtedra d’Urbanística / Institut d’Estudis Territorials “Noves 
Geografies de la producció i el consum a la Regió Metropolitana 
de Barcelona”. Revistes: Scripta Nova 2008; Territorio nº 49, 
Milano 2010; Urbanística 141, Roma 2011.

URBAN PLANNING PATTERNS OF 
ECONOMIC ACTIVITIES 

Purpose of the project
To conduct a study on Specialised Industrial  
Areas in the Barcelona Metropolitan Region 
within the framework of the European Project 
CREPUD-MED 2009.
The study was conducted within the same line 
of research already undertaken by our team on 
urbanising transformations1 and on the new 
geographies of production and consumption2 in our 
metropolitan region, in the ongoing collaboration 
with the Barcelona Metropolitan Area and with the 
Catalan Government’s Institute for Territorial Stud-
ies (IET), which is in charge of the Catalan partici-
pation in the project.
It is a line of work that, complementary to our pre-
vious studies focused on more residential or urban 
contents in general, now focuses on the planning 
aspects of the production machinery of our cities, 
owing to their importance in the regional economy 
and to the limitations of a de-industrializing vision 
only attentive to the growing presence of services. 
This work is based on the confirmation of the 
progressive complementarity between economic 
activities, particularly between the tertiary sector 
in general and industry, and focuses on analysing 
the physical support on which businesses conduct 
their activity.

From the standpoint of its quantitative size, it 
should be noted that in the region of Catalonia, 
there are 1,750 industrial estates, with a total oc-
cupied surface area exceeding 32,000 ha. In the 
Barcelona Metropolitan Region, there are more 
than 725 industrial estates of all sizes, with a total 
surface area exceeding 16,700 ha. For the pur-
poses of this study, we were primarily interested in 
the 172 industrial estates with a surface area equal 
to or larger than half a hectare (5,000 m2). In the 
municipality of Barcelona, there are 848 ha of land 
that is still considered industrial land, which in-
cludes the industrial estate of Zona Franca and the 
industrial zones of Sant Martí and Sant Andreu.
Important overall features of metropolitan in-
dustrial land are that industry tends to be highly 
concentrated in relatively few municipalities and 
the predominant plot size of the industrial sectors 
tends to be small.
Only since the beginning of this century have tra-
ditional industrial estates present in consolidated 
urban areas been subject to renewal efforts in 
favour of economic activities, due to their position-
al value, thus creating a new supply and increas-

1. Urban and Barcelona Metropolitan Area Chair. Urbanising 
Transformations in the Barcelona Metropolitan Area and Region: 
AMB 2005.

2. Urban Chair / Institute for Territorial Studies (IET) ‘New 
Geographies of Production and Consumption in the Metropolitan 
Region of Barcelona’. Journals: Scripta Nova 2008; Territorio 
no. 49, Milano 2010; Urbanística 141, Roma 2011.

Specialized industrial areas: 
location regarding urban 
centers.

Zones industrielles spéciali-
sées : localisation concernant 
les centres urbains.
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nouvelle offre et augmentant la valeur du foncier.
La reconsidération des usages admissibles et de 
la constructibilité, le changement des typologies 
architecturales, la réurbanisation de leurs rues 
et espaces libres, l’amélioration du transport 
public, etc., font partie des actions de rénovation 
pour conserver les sites industriels existants des 
centres urbains de nos villes.

Toutefois, la considération du besoin d’intervention 
dans le reste des polygones industriels à caractère 
plus territorial, ségrégués des noyaux urbains, ou 
dispersés sur toute l’étendue de nos territoires, est 
encore naissante. Il ne faut pas perdre de vue qu’il 
s’agit d’un capital social fixe, au poids territorial et 
économique important, essentiellement occupé et 
en fonctionnement, avec d’importantes défaillances 
urbanistiques, aussi bien du fait des conditions de 
départ que du temps écoulé depuis leur entrée en 
fonctionnement. Les problèmes les plus fréquents 
sont liés au manque de transport public et de 
stationnement, à l’insuffisance des infrastructures 
des télécommunications, au manque de foncier pour 
le développement, aux conditions inadéquates de 
l’urbanisation des rues et des espaces libres, au 
manque d’équipements, etc.

L’actuel Plan territorial métropolitain de Barcelone 
2010, actuellement en vigueur, fixe les stratégies 
pour les Aires spécialisées existantes dans la RMB, 
en vue de l’adoption du changement d’usage ou de 
sa réforme, de sa possible réduction ou extension, 
de l’extension éventuelle ou de l’emplacement des 
équipements nécessaires. 
Outre ces stratégies définies à caractère général, il 
semble nécessaire d’en mettre en place d’autres de 
complémentaires, aussi bien dans les alentours du 
polygone et de l’emplacement précis que sur le plan 
instrumental pour la gestion.

Concernant les premières stratégies, il semble 
nécessaire d’envisager l’ensemble des polygones 
industriels voisins, à la recherche d’une masse cri-
tique permettant de les doter de quelques services 
(transport public, équipements et services, etc.).
De même, la possibilité de fixer, de façon générale, 
certaines normes de qualité pour le sol industriel, 
sans que cela puisse impacter sa diversité, tant par 
rapport aux secteurs de production qu’à ceux issus 
de leur spécificité territoriale. Également, le besoin 
d’établir des environnements territoriaux adéquats, 
pour relever le défi de leur renouveau technolo-
gique et innovant. En fonction de ces besoins, ce 
travail essayera d’identifier de nouvelles stratégies 
complémentaires tant à l’échelle de l’environnement 
territorial d’un polygone concret que des sites pro-
ductifs eux-mêmes.

Concernant la gestion des démarches de transfor-
mation, il semble nécessaire, en premier lieu, de 
mettre en place une base de données actualisée des 
polygones de la RMB, comme point de départ pour 
la promotion économique de la région et l’orienta-

ing the value of the land. Some of the renovating 
initiatives undertaken to maintain the industrial 
settlements existing in the urban centres of our 
cities include the reconsideration of allowable 
uses and buildable area, changes in architectural 
typologies, redevelopment of streets and open 
spaces, improvements in public transport, etc. 

However, we are just now beginning to consider 
the need to undertake initiatives in other more 
regional industrial estates that are separated 
from urban centres or scattered throughout the 
territory. 
We must not forget that we are dealing with fixed 
social capital that weighs heavily both regionally 
and economically speaking and which is basically 
occupied and operating with significant planning 
deficiencies as a result of both its conditions from 
the outset and of the time that has elapsed since 
it began operating. The most common problems 
relate to the lack of public transport and parking, 
insufficient telecommunications infrastructure, 
the lack of land to grow, inadequate conditions  
of street and open space planning, the lack of 
facilities, etc. 

The current Metropolitan Territorial Plan of Bar-
celona (PTMB) 2010 sets forth the strategies for 
Specialised Areas in the Barcelona Metropolitan 
Region in order to implement a change or reform 
in their current use, to possibly reduce or elimi-
nate the areas, to eventually extend the areas, or 
to locate necessary facilities in the areas. 
In addition to these general strategies, it seems 
necessary to establish other complementary 
strategies, both in terms of the area around the 
industrial estate and the specific settlement and in 
terms of aiding management.

As regards the former, what seems to be essen-
tial is to have the opportunity to consider nearby 
industrial estates as a whole in search of a critical 
mass that makes it possible to provide them with 
some services or infrastructure (public transport, 
facilities and services, etc.). It is also necessary to 
have the possibility to establish, generally speak-
ing, certain quality standards for industrial land, 
without this affecting its diversity, both with 
respect to economic sectors and stemming from 
its regional specificity. There is moreover a need 
to establish appropriate regional environments 
in order to further the goal of its technological 
and innovative renewal. Based on these needs, 
this project seeks to set forth new complementary 
strategies centred on the regional environment of 
specific industrial estate(s) and on the industrial 
settlements themselves.

When it comes to managing actions for transfor-
mation, first off, it appears necessary to create an 
updated database of the industrial estates in the 
Barcelona Metropolitan Region as a starting point 

The twelve corridors of  
the Metropolitan Region  
of Barcelona.

Les douze coureurs de la 
Région Métropolitaine 
de Barcelone.

tion des actions de création et de transformation 
du foncier industriel.
De même, soulignons le besoin de nouvelles for-
mules de partenariat public-privé dans les projets et 
l’action de rénovation des polygones industriels, au-
delà de la génération de plus-values urbanistiques.
Peut-être, enfin, la définition d’un nouveau cadre de 
compétences et de responsabilités pour la gestion 
des polygones industriels, capital social fixe et 
éléments clés de la ville-territoire actuelle.

Missions menées
L’étude dresse l’inventaire des pièces existantes 
dans la Région métropolitaine, en identifiant les 
espaces à support cartographique, et fixe les 
typologies et les caractéristiques majeures des dif-
férents tissus d’activités productives, à partir des 
travaux de référence existant sur la matière dans la 
Région métropolitaine de Barcelone et réalisés par 
l’équipe de recherche elle-même.

L’étude fixe également des typologies de secteurs 
d’activité économique à l’échelle de la Région 
métropolitaine en fonction de l’emplacement de 
ceux-ci par rapport au système urbain, aux infras-
tructures de voirie et ferroviaires, au transport 
public et à la matrice environnementale de la RMB.
À l’échelle des polygones, l’étude dresse un diagnos-
tic sur les pièces d’activité productive et met en 

for the economic development of the region and 
for steering actions for creating/transforming 
industrial land. 
It is also essential to create new forms of collabo-
ration between the public and private sphere on 
projects and on work to renew industrial estates, 
beyond the generation of planning gains.
Lastly, it may also be a good idea to define a new 
framework of powers and responsibilities in man-
aging industrial estates, as they are fixed social 
capital and key elements of the existing city  
and region.

Work conducted
The study makes an inventory of the existing parts 
of the Barcelona Metropolitan Region –identifying 
areas using cartographic support–and establishes 
the typologies and major characteristics of the 
various fabrics of production activity, based on 
existing works of reference on the subject in the 
Barcelona Metropolitan Region and on works by 
the research team. 

It also defines several types of economic activity 
sectors at a regional level according to the location 
of these with respect to the urban system, to road 
and railway infrastructure, to public transport, 
and to the environmental matrix of the Barcelona 
Metropolitan Region.
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Up 
Corridor 9: Barberà-Sant 
Celoni (ap7, c-251 y ffcc).

Dessus
Corridor 9 : Barberà-Sant 
Celoni (ap7, c-251 y ffcc).

Bottom
The twelve corridors of the 
Metropolitan Region of Barce-
lona. Uses and development 
time.

En bas
Les douze coureurs de la 
Région Métropolitaine de 
Barcelone. Des emplois et  
le temps de développement.

The industrial estate of the  
Metropolitan Region of Barcelona.

Les polygones industriels de 
la Région Métropolitaine de 
Barcelone.

Pla d’en Coll, Montcada i Reixac



20
3

avant les aspects suivants :

1.  Contenu des aires en fonction de leur usage.
2.  Niveau de développement de ces aires : 

–niveau d’occupation et ancienneté des pièces 
–état des infrastructures des services 
–degré d’urbanisation

3.  Relation avec le reste du système urbain : accessi-
bilité, contigüité. 

4.  Niveau d’équipement et de services : éléments 
complémentaires du développement de l’activité, 
aires de promotion économique, etc.

5.  Niveau d’intégration dans le paysage.
6.  Degré d’adaptabilité aux contraintes de la dura-

bilité environnementale (énergies alternatives et 
gestion des déchets).

7.  Définition du potentiel de transformation et de 
consolidation des différents types d’aires et 
définition d’objectifs concrets, dans le but de 
réduire les dysfonctionnements et de favoriser 
les aspects positifs.

8.  Autres aspects positifs de chacun des domaines 
d’étude.

Méthodologie
Les tâches génériques mentionnées ci-dessus cris-
tallisent dans les démarches suivantes de l’itiné-
raire méthodologique envisagé pour répondre aux 
objectifs du travail :

Identification et emplacement des aires spéciali-
sées industrielles (à l’échelle de la RMB)
Repérage des polygones d’avant 1977, à partir de 
la base des données géo-spatiales des polygones 
industriels de Catalogne, de notre cartographie 
de base « Usages et formes » des années 1977 et 
2008 (échelle 1/50.000), et de l’ensemble d’aires 
spécialisées industrielles à consolider et à équiper 
identifiées par le Plan territorial partiel de la RMB. 
Élaboration d’une liste de polygones dans le corri-
dor remplissant les caractéristiques citées au point 
précédent.
La date de 1977 est adoptée comme significative 
du fait de la consolidation de la crise internatio-
nale de l’énergie de la moitié des années 70, outre 
les raisons de disponibilité cartographique et 
photogrammétrique.

Typologies en fonction de leur emplacement par 
rapport :
– Au système urbain (isolé, ségrégué, contigu  

et intégré).
–Au système environnemental.
– À l’infrastructure de la voirie routière et ferro-

viaire et au transport public routier.

Analyse par composantes
Mise en place d’un tableau des caractéristiques 
physiques (surface, dimensions des parcelles et 
occupations) et urbanistiques (qualification du sol, 
constructibilité, distances, réglementations spéci-
fiques, etc.) :
–Usages de l’édification et secteur productif.

At an industrial estate level, the study establishes a 
diagnosis relating to the components of production 
activity, highlighting the following aspects:

1. Content of the areas according to their use
2.  Level of development of these areas: 

–occupancy level and age of the components  
–condition of the service infrastructure 
–degree of urbanisation 

3.  Relationship with the rest of the urban system: 
accessibility, proximity 

4.  Level of facilities and services: elements support-
ing the activity, areas of economic development, 
etc.

5.  Level of integration with the landscape
6.  Degree of adaptability to environmental sustain-

ability requirements (alternative energy and 
waste management)

7.  Definition of the possibilities of transforming 
and consolidating different kinds of areas and 
definition of specific goals in order to reduce 
shortcomings and enhance positive aspects

8.  Other specific aspects of each of the areas to be 
studied 

Methodology
The general tasks discussed above were performed 
according to the following steps in the methodology 
proposed to fulfil the objectives of the work:

identification and positioning of specialised in-
dustrial areas (Barcelona Metropolitan region 
level)
Detection of industrial estates prior to 1977 based 
on the database of geospatial data relating to the 
industrial estates of Catalonia, which delimits 
the industrial estates in Catalonia, on our base 
‘uses and forms’ map from 1977 and 2008 (scale 
1/50,000), and on the group of specialised industri-
al areas to be consolidated and equipped detected 
by the Partial Territorial Plan of the Barcelona 
Metropolitan Region. Creation of a list of industrial 
estates along the corridor that meet the character-
istics mentioned above.
The milestone of 1977 is viewed as significant for 
the consolidation of the international energy crisis 
of the mid seventies as well as for mapping and 
photogrammetric availability.

Profiles according to location in connection with:
– The urban system (isolated, separated, contiguous 

or integrated)
– The environmental system
– The road and railway infrastructure and the 

public transport by road

Analysis by component
Creation of a table of physical characteristics 
(surface area, size of the plots and occupancy) and 
planning characteristics (land zoning, suitability 
for building, distances, specific regulations, etc.): 
–Uses of the building and economic sector 
–Road system and accesses
–System of open spaces 

–Système de voirie et accès.
–Système d’espaces libres.
– Morphologie de l’édification (dimensions,  

hauteur, etc.).
– Planification en vigueur.

Situation actuelle du polygone (en fonction des 
sources d’information) :
– Niveau de développement (occupation ; > 50% ; 

> 25%, etc.).
– État d’urbanisation (niveau de réalisation, qualité).
– Équipement et services existants (de l’activité 

en soi).
– Approvisionnement d’énergies (électrique, gaz, 

énergies alternatives).
– Gestion des déchets (collecte, épuration des  

eaux, etc.).
–Systèmes constructifs (structure, toiture, etc.).

Classement des aires en fonction de leurs catégo-
ries par rapport aux opportunités d’amélioration ou 
de mise à niveau.

Directrices pour les usages pour les politiques 
d’entretien, d’amélioration et de développement.
Actions urbanistiques proposées :
–Rééquipement.
–Réinfrastructuration / Réurbanisation.
–Densification.
–Changement et/ou mélange d’usages.
– Amélioration de la qualité environnementale  

et paysagère.
– Amélioration du transport public pour les  

travailleurs.
– Amélioration du transport de marchandises 

(réception et expédition).
– Amélioration des réseaux d’approvisionnement 

énergétique et possibles énergies alternatives.
– Amélioration de la gestion des déchets (collecte, 

épuration des eaux, réutilisation, etc.).
–Amélioration des conditions de sécurité.
– Récupération d’anciens bâtiments du patrimoine 

industriel.

–Morphology of the building (size, height, etc.)
–Current planning
Current state of the industrial estate (according  
to the sources of information):
–Level of development (occupancy; > 50%; > 25%, etc.)
–Status of planning (level of completion, quality)
–Existing facilities and services (relating to the 
activity).
– Energy supply (electricity, gas, alternative energy).
– Waste management (collection, wastewater treat-

ment, etc.).
–Construction systems (structure, roof, etc.).

Classification of the areas based on their charac-
teristics in terms of the potential for improvement/
adaptation. 

Guidelines of policies for maintenance, improve-
ment and development.
Proposed urban planning activity:
–Retrofitting
–Re-designing infrastructure / Re-development 
–Densification
–Changed and/or mixed uses 
– Improvements in environmental and landscape 

quality 
–Improvements in public transport for workers
– Improvements in freight transport (delivery and 

shipping)
– Improvements in supply networks for energy and 

possible alternative energy
– Improvements in waste management (collection, 

wastewater treatment, reuse, etc.)
–Improvements in safety conditions
–Recovery of old industrial heritage buildings 
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Polígon El Pla, Molins de Rei –Sant Feliu de Llobregat

Strategies for the urban renewal of industrial estates: 
improvement project.

Stratégies pour la rénovation urbaine des zones indus-
trielles : projet d’amélioration urbaine.

SITUATIONS ET SChÉMAS DE PROjET 
D’INTERVENTION TYPE 

Les Aires ont été regroupées en trois scénarios re-
présentatifs de leur état actuel de développement :
–Aires « comblées », en vue de leur amélioration
–Aires « à compléter »
–Aires « en cours de transformation »
En fonction des trois situations opérationnelles 
types, les contenus dominants des schémas de pro-
jet d’intervention correspondants à chacune d’entre 
elles sont envisagés.

Dans le projet d’« amélioration urbaine », à mettre 
en place dans les Aires ou polygones industriels 
consolidés, leurs contenus principaux étaient axés, 
par rapport au réseau de voirie existant, sur leur 
hiérarchisation et la réurbanisation conséquente de 
leurs différentes composantes et sur leur perméa-
bilisation pour les types de mobilité doux (piétons, 
vélos, etc.). De même, il convenait de définir en 
conséquence des « enceintes » libres de circulation 
de véhicules lourds, afin de créer des espaces plus 
confortables. Aussi, en ce qui concerne la possi-
bilité de l’agrégation de petites parcelles ou de la 
subdivision des parcelles plus grandes, d’une plus 
grande flexibilité pour la reconversion et l’emplace-
ment de nouveaux usages et de services, ainsi que 
la rénovation des façades des fronts des polygones 
afin d’améliorer leur « look ». 

Dans le cas du projet d’« achèvement », en plus 
des contenus précédents d’amélioration urbaine 
représentatifs du groupe précédent, il apparaît de 
plus grandes possibilités de réaménager la partie du 
polygone encore non occupée pour y aménager aussi 
bien une nouvelle configuration physique que de 
nouveaux contenus fonctionnels. Dans ce cas, souli-
gnons l’importance particulière de la situation rela-
tive du polygone par rapport tant au centre urbain le 
plus proche qu’aux tissus productifs existants, dans 
le but de pouvoir contribuer à satisfaire les besoins 
en matière d’équipements et de services du secteur 
et de pouvoir devenir une nouvelle aire de centralité 
métropolitaine de niveau intermédiaire.

Enfin, dans le cas du projet de transformation inté-
grale, réservé aux situations singulières du fait de 
leur emplacement par rapport aux grands axes ter-
ritoriaux et de leur pratique obsolescence fonction-
nelle, qui justifierait sur le plan social une meilleure 
destination de la pièce dans le cadre de la rénova-
tion métropolitaine, en plus des contenus du projet 
d’« achèvement » évoqués à l’alinéa précédent, celui 
d’un projet spécifique de rénovation urbaine, dans 
la possibilité de la nouvelle disposition du support 
routier (et ferroviaire), des usages et des activités, 
des équipements et des services, des espaces 
libres et des typologies de construction, du pay-
sage urbain pour la création de nouvelles aires de 
centralité de premier ordre à l’échelle du système 
des sites de la Région métropolitaine.

LOCATIONS AND FRAMEWORKS 
OF BASIC INTERVENTION PROJECTS 

Areas have been classified into three scenarios 
representing their current state of development:
–‘Filled’ areas, to be improved 
–Areas ‘to be completed’
–Areas ‘in transformation’
In accordance with the three basic operational sce-
narios, we also looked at the dominant contents of 
the framework for the intervention project relating 
to each scenario.

In the ‘urban improvement’ project, to be imple-
mented in consolidated industrial Areas or parks, 
its primary contents are centred, in connection 
with the existing road network, on its urban 
hierarchy and the subsequent re-development of 
its various components and on its permeability for 
gentle kinds of mobility (pedestrians, bicycles, etc.). 
There also exists the possibility of consequently 
defining ‘premises’ that are free of heavy traffic in 
order to create more comfortable spaces. Similarly, 
there is also the option of adding small plots or 
subdividing large ones, which would lend greater 
flexibility for reconverting and creating new uses 
and features, as well as the possibility of renovat-
ing the façades of industrial estates in order to 
improve their appearance. 

In the case of the ‘completing’ project, in addition 
to the above contents of the urban improvement 
representative of the previous group, there are 
greater opportunities to reorganise the part of the 
industrial estate that is not yet occupied in order to 
give it a new physical shape as well as new func-
tional contents. In this case, an especially impor-
tant aspect is the relative location of the industrial 
estate with respect to the closest urban centre and 
to existing production fabrics, as this will affect the 
ability to help meet needs relating to sector facili-
ties and services and the ability to become a new 
intermediate level metropolitan centre. 

Lastly, in the case of the integral transformation 
project, reserved for unique locations because of 
their position with respect to major regional hubs 
and because they are practically functionally ob-
solete, which would socially justify a better use of 
the area in the context of metropolitan renewal, in 
addition to the contents of the ‘completing’ project 
described above, that of a specific urban renewal 
project that affords the possibility of designing a 
new layout of road (or railway) support, of uses and 
activities, of facilities and services, of open spaces 
and of building types, and of the urban landscape, 
in order to establish new areas of primary central-
ity in terms of the settlements in the Barcelona 
Metropolitan Region.
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QUELQUES LIGNES DE CONCLUSION 

Concernant l’emplacement des nouveaux 
espaces de la production et de la consommation 
et la structure spatiale résultante
La distribution des usages du sol sur les territoires 
urbains est une représentation synthétique et 
puissante de la structuration spatiale des usages 
et des activités métropolitains, qui permet de nous 
rapprocher de la compréhension de leur structure 
fonctionnelle. La distribution des usages du sol dans 
la région métropolitaine en en 1977 nous explique 
la situation d’un territoire ayant subi un processus 
d’industrialisation moderne récente (depuis la moitié 
des années cinquante jusqu’à la moitié des années 
soixante-dix, au moment de la crise internationale de 
l’énergie), peu après le début du processus d’infras-
tructuration avec la construction des premières 
infrastructures de voirie artérielle. Comme on peut 
le constater, l’industrie est essentiellement concen-
trée dans la ville centrale (Zona Franca inclue), les 
développements industriels de Sant Andreu de la 
Barca et de Martorell sur la route N-II, les villes de 
Sabadell et de Terrassa, le « Baix Vallès » (Mollet, 
Montmeló), Barberà et Polinyà, et la Route N-152 vers 
Granollers. Seule une grande surface commerciale 
(Baricentre) est la première manifestation de la 
montée en puissance du tertiaire dans la structure 
économique métropolitaine, dans la relève des acti-
vités productives traditionnelles.

Consolidation des polygones industriels existants
Après la consolidation du réseau métropolitain des 
autoroutes et des voies express, les sols industriels 
déjà consolidés ou présentant des indices d’urbani-
sation en 1977 apparaissent élargis ou consolidés 
au cours de la période 1977-2004. 
– polygones de Martorell et de Sant Andreu de la Barca 

tout au long de la N-II ; 
– polygones de Viladecans et de Gavà sur la C-245 ; 
– polygones Can Parellada et Santa Margarida au 

sud de Terrassa ; 
–secteurs industriels de Polinyà i Mollet ; etc. 

Nouvelles surfaces et activités tertiaires 
Au cours de la période 77-04 nous assistons à 
l’apparition de nouvelles surfaces et d’activités 
tertiaires.
– dans le système urbain du delta du Llobregat, la 

transformation d’industriel en tertiaire dans les 
polygones de Sant Boi, Gavà et Viladecans tout au 
long de la C-32 ;

– dans le tronçon central de l’A-7 / B-30 à hauteur de 
Sant Cugat et Cerdanyola ; 

– dans le secteur de l’ouest de la ville de ville cen-
trale (Santa Coloma de Gramenet), polygones de 
Batloria et Montigalà ; etc.

Grands équipements et services
Il faut aussi souligner l’apparition d’importants 
équipements métropolitains, aussi bien territoriaux 
qu’urbains, héritage en partie des Jeux olympiques 
de 1992.
– tout au long de la B-30 : TVE, Centre d’Alt Rendi-

SEVERAL CONCLUSIONS 

Regarding the location of new areas of 
production and consumption and the 
resulting spatial structure
The way land use in urban territories is laid out 
is a synthetic and powerful representation of the 
spatial structuring of metropolitan uses and activi-
ties which helps us to understand its functional 
structure. The arrangement of land use in the 
metropolitan region in 1977 depicts the situation 
of a region that has undergone a recent modern 
industrialisation process (from the mid fifties to the 
mid seventies, when the international energy crisis 
occurred) and in which infrastructure is beginning 
to be built with the construction of the first arterial 
road infrastructure. It can be seen that industry 
was primarily concentrated in the central city (in-
cluding Zona Franca), the industrial developments 
of Sant Andreu de la Barca and Martorell along the 
N-II highway, the cities of Sabadell and Terrassa, 
the area known as ‘Baix Vallès’ (Mollet, Montmeló), 
Barberà and Polinyà, and the N-142 highway to 
Granollers. Only a single major shopping complex 
(Baricentre) serves as the first manifestation of 
the onset of the rise of the tertiary sector in the 
metropolitan economic structure in replacement of 
traditional economic activities.

Consolidation of existing industrial estates
With the metropolitan network of highways and 
motorways already set up, industrial land that was 
already consolidated or showed signs of urban de-
velopment in 1977 was expanded or consolidated 
in the period 1977-2004. 
– industrial estates of Martorell and Sant Andreu de la 

Barca along the N-II highway 
– industrial estates of Viladecans and Gavà along 

the C-245 road 
– industrial estates Can Parellada and Santa Mar-

garida south of Terrassa 
–industrial areas in Polinyà and Mollet, etc. 

new tertiary sector areas and activities 
New tertiary sector areas and activities emerged in 
the period 1977-2004:
– in the urban system of Delta del Llobregat, the 

transformation from the industrial sector to the 
tertiary sector in the industrial estates of Sant 
Boi, Gavà and Viladecans along the C-32 road

– in the central section of the A-7 / B-30 motorway 
running through Sant Cugat and Cerdanyola 

– in the eastern part of the central city (Santa Co-
loma de Gramenet), industrial estates of Batloria 
and Montigalà, etc.

Major facilities and equipment
It should also be noted that major metropolitan 
facilities emerged, on both a regional and urban 
level, in part inherited from the ’92 Olympics.
– along the B-30 road: TVE, High Performance Cen-

tre (CAR), Autonomous University
– in the central city (Ronda de Dalt ring road)

Strategies for the urban renewal 
of industrial estates: project 
completion.

Stratégies pour la rénovation 
urbaine des zones industrielles : 
projet comblée.

Pla de llerona, Les Franqueses del Vallès
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ment, Universitat Autònoma ;
– dans la ville centrale (Ronda de Dalt) ;
– par rapport à la C-17, le Circuit d’Alta Velocitat de 

Montmeló ;
– le Canal Olímpic de rame et le Campus UPC à Cas-

telldefels ; 
– des réalisations privées telles que terrains de golf, 

installations pour les loisirs et la détente, etc.

Sans doute l’un des aspects les plus remarquables 
de la période objet de l’étude est la contribution 
des administrations démocratiques à la création de 
nouvelles dotations urbanistiques (équipements, 
parcs et jardins urbains et services techniques), 
conçus sous la responsabilité du secteur public. 
Bien que le critère adopté cohérent avec le profil 
territorial de l’étude ait été de prendre en considé-
ration les pièces du foncier de plus grande dimen-
sion (de surface égale ou supérieure à un hectare), 
les résultats obtenus expliquent clairement la tâche 
importante menée aussi bien à l’échelle municipale 
qu’au niveau territorial. 

Nouveaux espaces productifs
Les nouveaux secteurs ou pièces de sol industriel 
(relativement rares par rapport à la période anté-
rieure d’industrialisation) sont situés à proximité 
des sols consolidés ou avec des indices d’urbanisa-
tion de 1977, pour former des axes ou « corridors » 
d’activité.
– Nouveaux parcs d’activités et technologiques de 

Sant Joan (Rubí), Via Augusta (Sant Cugat), Mas 
Blau (Prat del Llobregat) ;

–Nouvelles aires logistiques (ZAL, CIM) ;
– Polygones ex novo de Caldes de Montbui, de  

Castellar del Vallès et de Sentmenat ; etc.

Parmi les critères d’emplacement des entreprises 
tout au long de ces corridors, soulignons :
– la recherche d’une grande accessibilité et exposi-

tion (aux voies artérielles) ; 
– le lien avec les infrastructures de service : tech-

nologiques, télécommunications, équipements 
et services généraux d’appui, et proximité des 
centres de recherche et développement ;

– la valeur du foncier et, en moindre mesure, la 
qualité environnementale et paysagère comme 
facteur d’image ;

– la proximité du marché et les synergies avec 
d’autres entreprises.

Principaux axes ou corridors métropolitains
De façon synthétique, nous avons pris en compte 
douze corridors ou axes principaux d’emplacement 
de l’activité économique par rapport aux infrastruc-
tures de transport. L’analyse la plus détaillée de ces 
axes et l’identification de ces fragments corres-
pondant aux nouveaux espaces de production, des 
loisirs et de la consommation, nous permettent à 
leur tour de différencier quatre groupes de scéna-
rios territoriaux.
Un première groupe correspond aux axes dépour-
vus d’indices de conurbation, où il existe peu 

– in relation to the C-17 road, the Montmeló Race 
Track 

– the Olympic Channel for rowing and the UPC 
Campus in Castelldefels 

– private projects like golf courses, leisure and 
recreational facilities, etc.

Undoubtedly one of the most remarkable aspects 
about the period in question is how democratic gov-
ernments contributed to the creation of new urban 
infrastructure (facilities, city parks and gardens, 
and technical services), understood as a responsi-
bility of the public sector. Despite the fact that for 
the sake of consistency with the territorial profile 
of the study we deemed it appropriate to consider 
larger pieces of land (equalling or larger than one 
hectare), the results clearly show the important 
work done at a municipal and regional level. 

new production areas 
New areas or pieces of industrial land (relatively 
scarce compared to the previous period of indus-
trialisation) were positioned next to consolidated 
land or land with existing evidence of urban 
development in 1977, thus forming activity hubs or 
‘corridors’.
– New business and technology parks of Sant Joan 

(Rubí), Via Augusta (Sant Cugat), Mas Blau (Prat 
del Llobregat)

–New logistics areas (ZAL, CIM)
– Old industrial estates of Caldes de Montbui, Cas-

tellar del Vallès, Sentmenat, etc.

The criteria followed for setting up businesses 
along these corridors included:
– the pursuit of high accessibility and exposure (to 

arterial roads),
– connections with service infrastructure: technol-

ogy, telecommunications, general support facili-
ties and services, and proximity to centres for 
research and development,

– the value of the land and, to a lesser extent, en-
vironmental and landscape quality as an image 
factor,

– closeness to the market and synergies with other 
businesses.

Major metropolitan hubs or corridors
For simplification purposes, we have proposed 
considering 12 major corridors or hubs where 
economic activity is located in relation to transport 
infrastructure. By conducting a detailed analysis 
of these areas and identifying fragments corre-
sponding to new spaces of production, leisure and 
consumption, it is thus possible to distinguish four 
groups of regional scenarios.

The first group is comprised of areas without signs 
of conurbation, where there are few innovative 
elements and the presence of the manufactur-
ing sector contrasts with a low representation of 
the tertiary sector and services to businesses (the 
Cubelles-Sitges corridor –C-31 and C-32 roads–and 

Industry, public services and 
large tertiary.
1977

Industrie, publique services  
et grand tertiaire.
1977

Industry, public services and 
large tertiary.
2004

Industrie, publique services et 
grand tertiaire.
2004



21
1

de pièces innovantes et la présence du secteur 
productif contraste avec la faible représentation du 
tertiaire et des services aux entreprises (corridors 
Cubelles-Sitges –C-31 et C-32 –, et Vilafranca-Cas-
tellví de Rosanes –AP-7, N-340 et FFCC –, ce dernier 
avec une offre importante de foncier industriel).
Le deuxième groupe de corridors se caractérise, 
d’autre part, par sa continuité et par la conforma-
tion de nouvelles façades tertiaire-productives, 
constituées d’activités avec un haut degré d’inno-
vation et de champ d’application ou de rayons 
d’influence métropolitaine (corridors Castelldefels-
Sant Boi –C-32, C-245 et FFCC –; El Prat-l’Hospitalet 
–Gran Via, B-20 et C-31 –, Castellbisbal-Cerdanyola 
–AP-7, B-30 et FFCC –; et Sant Joan Despí-Molins de 
Rei –N-340a, B-23, AP-2 et FFC –).
Le troisième groupe d’axes traverse des villes de 
grande tradition industrielle (Sant Andreu, Martorell, 
Granollers, etc.), avec certaines pièces significatives 
à l’échelle métropolitaine (SEAT, Gec-Alsthom, CIM, 
Circuit de Catalunya, La Roca Outlet, etc.) et des 
processus progressifs de reconversion d’anciennes 
halles industrielles que sont situées sur les an-
ciennes routes, avec du commerce ou la logistique, 
ainsi que l’émergence de petites pièces de tertiaire 
dans les accès urbains (corridors Sant Andreu de la 
Barca-Esparraguera –N-IIa, A-2 et FFCC –; Barberà-
Sant Celoni –AP-7, C-251 et FFCC –; i Montcada-La 
Garriga –C-17, N-152a, C-33 et FFCC ).
Enfin, il existe un ensemble de corridors où les 
pièces de consommation l’emportent nettement sur 
celles de production. Celles-ci tendent à se concen-
trer sur les liaisons routières et/ou les accès aux 
centres urbains compacts, sans occuper d’autres 
espaces du trajet de la voirie. L’usage prédomi-
nant sont les nouvelles formes du commerce et 
des loisirs qui, étant donné leur emplacement de 
carrefour, peuvent desservir des aires de marché 
aussi bien locales que métropolitaines (corridors 
Viladecavalls-Montcada –C-58 et N-150 –; Poble 
Nou-Malgrat –C-32, N-II et FFCC –; et Santa Coloma-
Badalona –B-20 Pota Nord –).

Par rapport au processus d’occupation territoriale
Dans l’ensemble de la RMB, soulignons la contrée du 
Vallès Occidental pour la production de nouveaux 
sols pendant la période étudiée, suivie de celles du 
Baix Llobregat et du Vallès Oriental. Plus loin, celle 
du Maresme et celle de l’Alt Penedès. Dans le cas 
du Barcelonès, nous retrouvons un nouvel usage de 
certaines pièces industrielles antérieures (Port-
Zona Franca, Sants-Hostafrancs, Poble Nou, Sant 
Andreu…). 
En ce qui concerne le foncier industriel, la variation 
de surfaces entre le début et la fin de la période 
étudiée est de 57%, passant de 4 870 hectares 
de sol net en 1977 à 7 659 hectares en 2004 sur 
l’ensemble de la région. 
Par comarques (contrées) métropolitaines, la plus 
grande croissance absolue est enregistrée dans l’Alt 
Penedès, le Maresme et le Vallès Occidental, tandis 
que l’on observe une diminution significative d’envi-
ron 10% de foncier industriel dans le Barcelonès.

the Vilafranca-Castellví de Rosanes corridor –AP7 
motorway, N-340 highway and FFCC railway–, the 
latter with a large range of industrial land).
The second group of corridors is characterised by 
its continuity and by the formation of new tertiary-
industrial façades comprised of activities with 
a high degree of innovation and a metropolitan 
scope or sphere of influence (the Castelldefels-
Sant Boi corridor –C-32 road, C-245 road and FFCC 
railway–, the El Prat-l’Hospitalet corridor –Gran 
Via, B-20 road and C-31 road–, the Castellbisbal-
Cerdanyola corridor –AP7 motorway, B-30 road 
and FFCC railway–, and the Sant Joan Despí-Molins 
de Rei corridor –N-340a highway, B-23 road, AP-2 
motorway and FFCC railway–). 
The third group of areas runs through cities with 
a longstanding industrial tradition (Sant Andreu, 
Martorell, Granollers, etc.) and contains some 
significant elements at a metropolitan level (SEAT, 
Gec-Alsthom, CIM, Circuit de Catalunya race track, 
La Roca Outlet, etc.) and gradual processes of 
conversion of old industrial buildings that face old 
roads with commerce and logistics. It also contains 
tertiary sector elements in urban accesses (the 
Sant Andreu de la Barca-Esparraguera corridor 
–N II a highway, A-2 motorway and FFCC railway–, 
the Barberà-Sant Celoni corridor –AP7 motorway, 
C-251 road and FFCC railway–, and the Montcada-
La Garriga corridor –C-17 road, N-152 a highway, 
C-33 road and FFCC railway–).
Lastly, there is a series of corridors where elements 
of consumption clearly predominate over elements 
of production. These tend to be concentrated in 
linking roads and/or in accesses to compact urban 
centres, without occupying other places along the 
roadway. The predominant use is the new forms of 
commerce and leisure that, given their location at a 
crossroads, can supply local as well as metropolitan 
markets (the Viladecavalls-Montcada corridor –C-
58 road and N-150 highway–, the Poble Nou-Mal-
grat corridor –C-32 road, N-II highway and FFCC 
railway–, and the Santa Coloma-Badalona corridor 
–northern section of the B-20 road–).

in relation to the process of territorial 
occupation
Within the Barcelona Metropolitan Region, the 
county of Vallès Occidental was particularly 
noteworthy in the production of new land dur-
ing the study period, followed by the counties of 
Baix Llobregat and Vallès Oriental. The counties 
of Maresme and Alt Penedès were far removed. 
And in the case of the county of Barcelonès, we 
detected a change in the use of some industrial 
elements (Port-Zona Franca, Sants-Hostafrancs, 
Poble Nou, Sant Andreu…). 
As regards industrial land, there was a 57% 
change in surface area between the beginning and 
the end of the period in question, increasing from 
4,870 hectares of net land in 1977 to 7,659 hectares 
in 2004 in the region as a whole. 
By metropolitan county, the largest absolute 
growth occurred in the counties of Alt Penedès, 

Concernant les activités tertiaires principales, pour 
l’ensemble de la région, les 711 hectares de foncier 
net en 1977 ont augmenté à 1.966 hectares en 
2004, ce qui signifie une croissance de 177%. 
Par comarques métropolitaines, la plus grande 
croissance absolue a eu lieu dans l’Alt Penedès, le 
Vallès Oriental et le Vallès Occidental, tandis que 
l’on observe une augmentation significative de près 
de 84% du sol tertiaire dans le Barcelonès.
En ce qui concerne le sol pour les grands équipe-
ments et services, la variation des surfaces entre 
le début et la fin de la période étudiée est de 39%, 
passant des 2 699 hectares nets en 1977 à 
3.746 hectares en 2004.
Par comarques métropolitaines, soulignons la créa-
tion de nouveaux équipements au Baix Llobregat, 
dans l’Alt Penedès et dans le Maresme.

Concernant les modalités des nouveaux 
espaces de production et de consommation 
Du polygone industriel au Parc d’activités
En phase avec les modèles anglo-saxon du « Busi-
ness Park » ou français des « Parcs d’Activités », les 
anciens polygones industriels sont remplacés par 
de nouveaux modèles dans lesquels la présence 
de la nature, un meilleur niveau d’urbanisation et 
un plus grand soin du paysage urbain créé, pour-
raient être quelques-unes de leurs caractéristiques 
dominantes. 
De même, la reconsidération des ordonnances 
précédentes, avec la diminution de la taille minimale 
des parcelles et l’introduction d’autres usages, 
notamment le tertiaire de bureaux et commercial, 
et une meilleure réglementation des conditions de 
composition des bâtiments. 
La présence fréquente de centres de services et 
leur relation avec les infrastructures de la voirie 
artérielle expliquent tout à fait le changement de 
logique survenu.

Du supermarché au centre commercial et de loisirs
C’est au début des années 1980 qu’a lieu la relève 
généralisée des supermarchés, surtout du secteur 
alimentaire et des biens de consommation non 
journalière, par les grands magasins qui seront rapi-
dement remplacés par les grands centres commer-
ciaux, accompagnés d’autres modalités (factories, 
outlets, etc.).
Les typologies caractéristiques seront les grandes 
surfaces commerciales (hypermarchés), générale-
ment situées sur les éléments artériels du réseau 
de voirie et les centres commerciaux traditionnels, 
avec une fréquente alliance entre les deux, avec 
une grande surface comme moteur, généralement à 
caractère alimentaire, et une série de petits maga-
sins spécialisés, en plus des fast-food, jardineries, 
station-service, etc. et de nouvelles formes pour les 
loisirs (gymnase, bowling, crèche, etc.).

Des loisirs domestiques et urbains au parc à thème
Un transfert des loisirs s’est produit de la place, 
la rue ou le foyer vers des espaces spécialisés, de 
plus en plus distincts de l’espace public traditionnel 

Maresme and Vallès Occidental, while we detected 
an approximately 10% decrease in industrial land 
in the county of Barcelonès.
In terms of major tertiary activities, in the region 
as a whole, the 711 hectares of net land in 1977 
transformed into the 1,966 hectares in 2004, which 
represents an increase of 177%. 
By metropolitan county, the largest absolute growth 
occurred in the counties of Alt Penedès, Vallès 
Oriental and Vallès Occidental, while we detected an 
approximately 84% increase in tertiary land in the 
county of Barcelonès.
With regard to land for facilities and infrastructure, 
there was a 39% change in surface area between 
the beginning and the end of the study period, 
increasing from 2,699 net hectares in 1977 to 3,746 
hectares in 2004.
In terms of metropolitan counties, the creation of 
new facilities in Baix Llobregat, Alt Penedès and 
Maresme was particularly noteworthy.

Regarding different forms of new spaces for  
production and consumption
From the industrial estate to the business park 
or activity park 
In line with the Saxon ‘Business Park’ model or the 
French ‘Activity Park’ model, old industrial estates 
have been replaced by new models where the pres-
ence of nature, better quality urban planning, and 
increased concern for the resulting urban land-
scape are some of the dominant features. 
There has also been a reconsideration of previous 
regulations, with a decrease in the minimum plot 
size and the introduction of new uses, particularly 
the tertiary sector of offices and commerce, and 
there is better regulation of the conditions concern-
ing the configuration of buildings. 
The frequent presence of service centres and their 
relationship with arterial road infrastructure  
do a good job in explaining the change of logic  
that has occurred.

From supermarket to shopping and leisure centre
Beginning in the early eighties, supermarkets, 
especially in the food sector and in the non-durable 
consumer goods sector, began to widely be replaced 
by department stores, which were quickly substitut-
ed by large shopping centres, accompanied by other 
forms of commerce (factories, outlets, etc.).
Typical types of establishments were large super-
stores (hypermarkets), usually located along the 
arterial road network, and traditional shopping cen-
tres, and the alliance between the two was frequent, 
with a superstore as the engine, generally selling 
foodstuffs, and a series of small specialised shops, 
in addition to fast food restaurants, a garden centre, 
a petrol station, etc. and new forms of leisure (gym, 
bowling alley, day-care centre, etc.). 

From home-centred and urban leisure  
to theme parks
Leisure activity has moved from the main square, 
the street or the home to specialised premises that 
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(centre commercial, installations sportives publiques 
ou privées, aires de jeux pour les enfants, etc.).
La transformation la plus importante a été l’associa-
tion entre les loisirs et le commerce, essentiellement 
dans des locaux tels que les centres commerciaux ou 
les centres de loisirs spécifiques. Les parcs à thème, 
aquatiques, zoos, etc., sont les parcs de loisirs par 
excellence, qui, en plus des attractions spécifiques, 
sont de plus en plus étroitement liés aux usages 
commercial et hôtelier, ainsi qu’avec les terrains de 
golf et les espaces résidentiels haut de gamme.

Concernant les questions d’emplacement et le 
modèle infrastructurel et environnemental
De façon synthétique et sans aborder une évalua-
tion de détail de l’emplacement et des opportuni-
tés de transformation de chacun des principaux 
fragments de production et de consommation dans 
la Région métropolitaine de Barcelone, l’analyse 
effectuée prouve le lien étroit existant entre 
les pièces ou les fragments de la production et 
la consommation et l’infrastructure de mobilité, 
notamment le réseau artériel de la voirie.
Les conditions initiales de leur localisation par 
rapport au réseau routier principal ont continué 
à se renforcer, surtout dans le cas des nouveaux 
espaces de consommation et de ceux de la produc-
tion à plus grande valeur ajoutée, qui ont utilisé le 
réseau artériel des autoroutes, des voies express et 
des routes nationales comme point de repère. 

Bien qu’il soit nécessaire d’évaluer dans le détail 
chaque type d’activité et chaque pièce ou fragment 
spécifique, il semble que l’on peut interpréter la 
structure spatiale résultante comme dépendante 
d’un modèle d’accessibilité et de certains types de 
mobilité qu’il faudrait reconsidérer dans le futur 
vers une nouvelle relation entre infrastructure et 
activité, aussi bien pour les personnes que pour les 
marchandises, dans le cadre d’un nouveau système 
de transport de grande vitesse (chemin de fer, et ses 
variables), structure alternative du territoire. 
De même, l’occupation pas toujours adéquate 
par les fragments de certains espaces ouverts 
d’intérêt, permet d’entrevoir qu’un changement du 
modèle métropolitain des espaces libres, comme 
articulateur et équilibreur des établissements, 
pourrait avoir un impact sur la révision des empla-
cements –actuels ou prévus –des espaces  
de production et de consommation. 

Concernant les possibles stratégies pour  
l’aménagement de la région métropolitaine
Dans le cadre stratégique dans lequel s’inscrit le 
projet et par rapport au Plan territorial métropoli-
tain de Barcelone, les éventuelles contributions du 
Projet peuvent se résumer de la façon suivante :
–  Une vision intégrale entre les processus 

d’emplacement des nouveaux espaces de pro-
duction et de consommation et l’infrastructure 
de mobilité, rapport qui doit donner lieu à de 
nouvelles options d’aménagement territorial, 
dans lesquelles les nouveaux emplacements 

are increasingly more separated from traditional 
public spaces (shopping centres, public or private 
sports facilities, children’s play centres, etc.).
The most significant change has been the as-
sociation of leisure with commerce, primarily in 
establishments like shopping centres and specific 
leisure centres. Theme parks, water parks, zoos, 
etc. are quintessential leisure parks that, in addi-
tion to having specific attractions, have become 
increasingly associated with commercial and hotel 
uses, as well as with golf courses and upper class 
residential spaces. 

regarding issues of location and the infra-
structure and environmental model
In essence, and without performing a detailed 
assessment of the location or of the opportunities 
of transformation for each of the major fragments 
of production and consumption in the Barcelona 
Metropolitan Region, the analysis shows the close 
relationship existing between elements or frag-
ments of production and consumption and the mo-
bility infrastructure, particularly the arterial road 
network. The initial conditions of their location 
with respect to the main road network have been 
continually reinforced, especially in the case of 
new spaces of consumption and spaces of produc-
tion with greater added value, which have used 
the arterial network of motorways, highways and 
national roads as a reference. 

Although it requires a more detailed opinion based 
on each type of activity and on every specific 
element or fragment, it does seem to be possible 
to deduce that the resulting spatial structure is 
dependent upon an accessibility model and on a 
type of mobility that should be reconsidered in 
the future toward a new relationship between 
infrastructure and activity, both for people and for 
goods, in the context of a new alternative unifying 
high-capacity transport system (railway and its 
variants) for the territory. Similarly, the fact that 
the fragments do not always make appropriate use 
of certain open spaces of interest suggests that a 
change in the metropolitan model of open spaces, 
as elements that link and balance settlements, may 
lead to a rethinking of the existing or planned loca-
tions of spaces of production and consumption. 

Regarding potential strategies for planning 
in the metropolitan region
In the context of the strategic framework of the 
project, and in relation to the Metropolitan Territo-
rial Plan of Barcelona, the project may essentially 
make the following contributions:
–  An integrated outlook between the processes 

for locating new spaces of production and 
consumption and the mobility infrastructure, a 
relationship that should lead to new options for 
territorial planning in which the new locations 
of innovative activities are properly positioned 
with respect to passenger and freight railway 
transport and less dependent on the congested 

des activités innovantes soient bien situés par 
rapport aux réseaux de transport de passagers 
et de marchandises et moins dépendants d’un 
système de voirie métropolitain beaucoup plus 
congestionné.

–  Pour les espaces de production et de consom-
mation existants, l’évaluation de leurs condi-
tions actuelles d’emplacement, aussi bien par 
rapport aux infrastructures de mobilité que 
du système environnemental, dans le but de 
proposer des politiques de développement,  
de contention ou de réforme.

–  La croissante intégration entre les activités 
tertiaires et industrielles, et les inconvénients 
issus de la ségrégation spatiale pour le territoire 
de fonctions qui seraient parfaitement compa-
tibles entre elles, nous conseillent de mettre 
en place des projets de nouveaux modèles de 
l’espace productif à partir du mix de ces activi-
tés, action pouvant être également étendue aux 
espaces de consommation et de loisirs.

–  La possibilité, dans le Plan territorial, de créer 
des domaines spatiaux supra-municipaux (les 
couloirs ou les axes métropolitains d’activité), 
pour une meilleure prise en compte des élé-
ments matériels de la structure économique, 
de la production, la distribution et la consom-
mation, de la région métropolitaine. 

–  L’adoption de nouveaux modèles spatiaux des 
établissements des activités de production 
et de consommation, à partir des meilleurs 
exemples locaux, nationaux et internationaux.

metropolitan road system.
–  For existing spaces of production and consump-

tion, an assessment of their current location-
related conditions, both with respect to mobility 
infrastructure and environmental system 
infrastructure, with a view to proposing poli-
cies for development, containment or reform. 

–  The growing integration between tertiary and 
industrial activities and the disadvantages re-
sulting from the spatial segregation around the 
territory of functions that would be perfectly 
compatible with each other suggest that it is 
necessary to undertake projects involving new 
patterns for spaces of production which mix 
these activities, an action that could likewise 
extend to spaces of consumption and of leisure.

–  The possibility, within the Territorial Plan, to 
establish supra-municipal spatial areas (met-
ropolitan activity corridors or hubs) based on 
a more suitable view of the material elements 
of the economic structure, of production, 
distribution and consumption, and of the 
metropolitan region. 

–  The adoption of new spatial patterns for ar-
eas of production and consumption activity 
using the best local, national and interna-
tional examples.
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1 LES VALORACIONS EXPROPIATÒRIES EN ACTUACIONS EN SÒL RURAL 

1.1 Expropiació 

1.2 Servitud 

Servitud soterrada 

Servitud aèria 

1.3 Ocupació temporal 

1.4 Aprofitaments agrícoles 

Secà 

Secà cereals-lleguminoses, farrates, prats, vinyes, fruiters (ametllers, oliveres, etc.) 

Regadiu 

Regadiu extensiu, intensiu, hortícola a l’aire lliure, protegit (hivernacles), fruiters, etc. 

Sòl forestal 
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2 EXEMPLES I CASOS PRÀCTICS 

2.1 Projecte nova carretera -Eix Diagonal- Tram Castellfollit del Boix 

T.M.: Manresa 

DATA ACTA PRÈVIA: 11/02/2010 

DATA ACTA OCUPACIÓ: 2/03/2010 

SUPERFÍCIES AFECTADES 

Expropiació: 27.601 m2 

Servitud aèria: 0 m2 

Servitud soterrada: 0 m2 

Ocupació temporal: 23.337 m2 

APROFITAMENT EN CURS: Cereal de secà (blat dur) 

CULTIUS AFECTATS 

S’ha de tenir en compte que l’empresa constructora va entrar en la superfície superior esmentada 
d’ocupació temporal de 23.337 m2 i va malmetre tota la superfície de cultiu, resultant una superfície 
realment afectada de cultiu de cereal:  

27.601 + 23.337 = 50.938 m2, 

destruint la collita en curs de blat dur, a punt de collir, que es va perdre i que serà objecte d’aquesta 
valoració. 

CRITERIS DE VALORACIÓ I VALORACIONS DELS DIFERENTS CONCEPTES 

Sòl expropiat 
Per a la valoració del sòl s'apliquen els criteris generals de la RDL 2/2008. 

Per a la valoració del sòl expropiat es parteix del càlcul de costos i ingressos dels cultiu de blat dur i palla, 
optimitzant el seu rendiment en secà, segons la normativa vigent. 

S'adjunta un Full de càlcul analític del cultiu. Per al càlcul de costos i ingressos es tindran en compte: Els 
treballs culturals a la terra pel conreu, temps expressats en hores, cost de llavors, abonats, tractaments 
fitosanitaris, recollida, rendiment, i valor del producte obtingut, així com altres dades necessàries per al 
detall d'aquest estudi. 

Es xifra el rendiment mig pel blat dur en la finca en el terme municipal de Manresa en 5.000 kg/ha, el valor 
del cultiu a peu d'explotació són de 273 €/Tm pel gra i de 30,05 €/Tm per la palla.  

La suma de beneficis es capitalitzarà segons tipus d’interès del mercat secundari de deute públic de l'Estat 
a 3 anys, essent per al mes de març de l'any 2010 de 2,366%. 

Al valor resultant de 47.455 €/ha calculat en el Full annex se l'hi aplica el coeficient de 2,0 pels conceptes 
de proximitat a la ciutat de Manresa, bona comunicació i accessos, etc., com es descriu a continuació. 

Justificació ampliada i detallada del coeficient corrector per localització 

La forma objectiva i raonada per justificar el coeficient corrector 2, que vam aplicar en la valoració de la 
part afectada, segons l’article citat anteriorment, el valor del sòl obtingut per capitalització ha de ser 
corregit aplicant un factor corrector per aquest concepte. 

El factor global de localització s’obté del producte de 3 factors que pot resultar fins un màxim d’aplicació 
de 2, encara que els càlculs superin dit factor, que són: 

a. per l’accessibilitat a nuclis de població a menys de 4 km 

b. per accessibilitat a centres d’activitat econòmica en un radi entre 4 i 40 km 

c. per ubicació en entorns singulars de valor ambiental o paisatgístic 
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A continuació es fa una breu descripció i càlcul per obtenir el factor de correcció que es va utilitzar en la 
valoració d’aquesta part afectada, segons els 3 factors citats. 

Per trobar el primer factor s’obté per la formula, més avall exposada. 

Segons les dades consultades al Centre d’Estudis Demogràfics, entre els anys 2008-2010, hi havia la següent 
població: 

Sumant els nuclis de menys de 4 km: 

Municipi Nombre habitants 

Manresa 71.772 

Sant Salvador de Guardiola 3.044 

Sant Joan de Vilatorrada 10.661 

Suma (P1) 85.477 

 

Sumant alguns nuclis entre 4 i 40 km: 

Municipi Nombre habitants 

Igualada 38.164 

Terrassa 212.724 

Sabadell 203.969 

Martorell 26.815 

Rubí 70.006 

Sant Cugat del Vallès 76.274 

Olesa de Montserrat 23.980 

Calaf 3.352 

Caldes de Montbui 16.718 

Polinyà 7.798 

Santa Perpètua de Mogoda 21.644 

Sentmenat 8.112 

Cardona 5.064 

Badia del Vallès 14.123 

Barberà del Vallès 31.688 

Cerdanyola del Vallès 58.407 

Sant Andreu de la Barca 26.682 
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Suma (P2) 845.520 

 

Del que resulta, segons la formula, u1 = 1 +(P1 + P2/3) x 1/1.000.000: 

u1 = 1 + (85.477 + 845.520/3) x 1/1.000.000 = 1,367 

El segon factor, d’accessibilitat a la finca s’obté segons la fórmula: u2=
 1,6 -0,01 x d 

La distància (d) fins al nucli de Manresa és 3 km, resultant 

u2
 = 1,6 – 0,01 x 3 = 1,6 - 0,03 = 1,57 

El tercer factor per ubicació en entorns d’interès ambiental i paisatgístic és u3 = 1, ja que no té classificació 
especial. 

Aplicant el producte dels tres factors obtinguts, resulta un Valor del factor de correcció per localització de: 

1,367 x 1,57 x 1 = 2,146 

Aquesta xifra obtinguda, segons els càlculs de les fórmules esmentades en concepte de factor de correcció 
per localització supera el factor 2, que és el màxim possible a aplicar, per tant aquest és el factor que vam 
aplicar en la valoració feta a la finca objecte del full d’apreuament. 

Resultant: 47.455 €/ha x 2 = 94.910 €/ha, equivalent a 9,491 €/m2 

Valor del sòl expropiat: 

27.601 m2 x 9,491 €/m2 = 261.961 € 

Ocupació temporal 
Per a calcular el Valor de la ocupació temporal s’aplicarà el 10% anual del Valor del sòl expropiat, ja que és 
una norma àmpliament establerta per diferents administracions i Jurats, en la gestió de preus per mutus 
acords i per resolucions dels Jurat. El període d’ocupació temporal que consta en l’acta prèvia inicial de 
11/02/2010 és d’un any, encara que si la finca no s’ha deixat en condicions de conrear-se dit període de 
temps s’haurà d’incrementar. Fins a dia d’avui (1 de setembre de 2011) no s’ha realitzat cap acta de 
restitució entre l’administració actuant, la concessionària i la propietat perquè el període establert d’un any 
al no realitzar-se dita acta es susceptible de prolongar-se. 

Valor de la ocupació temporal:  

23.337 m2 x 9,491 €/m2 x 10% x 1 any*= 22.149 € 

* Nota: el temps d’un any està fixat en l’acta prèvia però s’haurà de comprovar per la propietat si s’ha complert o bé 
es fa una pròrroga del mateix degut a que la finca s’haurà deixat en condicions iguals o similars a les d’abans d’iniciar-
se les obres, s’ha de destacar que fins al dia d’avui no s’ha realitzat cap acta de restitució entre la concessionària, 
l’administració actuant i la propietat afectada. 

Demèrit de la finca 
Pel càlcul del Valor de demèrit de la finca es partirà de la superfície expropiada de conreu i es dividirà per la 
superfície inicial de conreu abans de l'expropiació, el resultat d'aquesta divisió es multiplicarà per 100 per 
calcular el percentatge de reducció de superfície. Posteriorment segon el quadre de percentatges i 
demèrits deduïts que se cita en aquest apartat, a criteri del perit que subscriu, segons els seus 
coneixements pràctics en aquesta matèria, en el qual constarà en la primera columna els percentatges de la 
reducció de la finca i en una segona columna s'expressa el percentatge a aplicar al valor del resta de la 
finca. L'aplicació d'aquest percentatge a la resta de la finca equival al valor del demèrit d'aquest resta en els 
conceptes de reducció de superfície, increment de costos, dificultat d'accés, en la zona de producció de 
secà, etc., també s’inclourà en aquest valor el demèrit de la casa d’aquesta finca, per trobar-se pròxima i 
dins la zona d’influència del nou vial públic, ja que la mateixa està inclosa en “l’Inventari del Pla Especial i 
Catàleg de Masies Rurals de Manresa” i portarà com a conseqüència la limitació o anul·lació de futures 
activitats econòmiques en la mateixa, en els seus entorns, així com limitacions en l’edificabilitat, reformes, 
ampliacions, etc., segons la normativa vigent de carreteres per aquest tipus de vial. 
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A continuació es descriu el quadre d'aplicació pràctica dels percentatges a aplicar segons reducció de 
superfícies. 

Percentatge 
reducció finca 

Percentatge a aplicar 
demèrit resta finca 

10 – 20 % 10 % 
20-40 % 20 % 
40-60 % 30 % 
60-80 % 40 % 
80-90 % 50 % 

 

Càlcul de percentatge de la pèrdua de sòl per expropiació referenciada a la superfície total cadastral de 
cultiu de la finca de Manresa, resulta: 

27.601 m2/211.888 m2 x 100 = 13,026% 

El percentatge a aplicar per aquest concepte a causa de la reducció de la superfície total de la parcel·la 
cadastral d’aprofitament de conreu és de 13,026% de reducció de la finca, segons els càlculs realitzats. Per 
tant aquest concepte s'aplica a la resta de superfície cadastral de conreu de secà que segons el quadre 
adjunt de demèrits li correspon un 10% a aplicar sobre el valor total de la resta de finca de conreu. 

Per tant tenint en compte els càlculs realitzats, el valor en concepte de demèrit per reducció de superfície 
de conreu resulta: 

211.888 m2 – 27.601 m2 = 184.287 m2 

Valor de demèrit per reducció de superfície de conreu: 

184.287 m2 x 9,491 €/m2 x 10% = 174.907 € 

Pèrdua de cultius en curs 
Per la pèrdua de cultiu en curs s’aplicarà un valor per unitat de cultiu afectada deduït del full d’apreuament, 
resultant 

Superfícies afectades: 27.601 + 23.337 = 50.938 m2 

A dita superfície afectada se li aplica el valor dels ingressos bruts per pèrdua de gra, palla i altres, resultant: 
1.731,78 €/ha/10.000 m2/ha = 0,17317 €/m2 

Aplicant el valor obtingut a la superfície afectada resulta: 

Valor de pèrdua de cultius en curs: 

50.938 m2 x 0,17317 €/m2 = 8.821 € 
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http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_Estadist/2011/ 

2.2 Proyecto de la Plataforma del Tren de Alta Velocidad, Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera 
Francesa. Tramo La Roca del Vallès – Montornès del Vallès 

T.M.: Vilanova del Vallès 

FECHA ACTA OCUPACIÓN: 07/02/2013 

SUPERFICIES AFECTADAS: 

Expropiación: 0 m2  

Servidumbre: 0 m2 

Ocupación temporal: 6.487 m2 

Determinación del factor de corrección por localización 
Factor de corrección por localización: 

Vf = V x Fl 

Valor máximo de Fl = o < 2 

u1 = 1+(P1 + P2/3) x 1/1.000.000, 

Donde:  

P1: número de habitantes a 4 km a la redonda y 

P2: número de habitantes entre 4 km y 40 km a la redonda 

u2 = 1,6 -0,01 x d 

Donde:  

d: es la distancia a des de el bien a valorar hasta las vías de transporte existentes 

u3 = 1,1 + 0,01 x (p+t), factores ponderados de interés ambiental o paisajístico 

Teniendo presente que el número de habitantes a menos de 40 km de distancia a la redonda es superior a 
3.000.000 de habitantes (entorno de Barcelona), resulta que se aplica un Fl= 2, ya que: 

u1 = 1 + (22078 + 3000000/3) x 1/1.000.000 es superior a 2. 

Valor del suelo 
Como el Decreto Legislativo TR/08, artículo 23.a indica la renta real o potencial, la que sea superior, se 
considera para la base del cálculo del valor del suelo el cultivo de judía de ganxet en regadío, extendido en 
la zona y con denominación de origen. A partir de estos datos y según detalle de la hoja anexa de cálculo de 
dicho cultivo, resulta una renta neta anual de 3.763,02 €/ha. 

Capitalizando dicha renta anual al interés de 3,667%, (interés vigente en la fecha de referencia para la 
valoración x coeficiente corrector de la capitalización para tierras de labor regadío 0,78) resulta un valor del 
suelo de 131.562 €/ha equivalente a 13,156 €/m2,  

Aplicando al valor obtenido anteriormente el coeficiente de localización de 2 (artículo 23.a, TR 2/08), 
justificado anteriormente, resulta: 

13,156 €/m2 x 2 = 26,31 €/m2 

Valor de la ocupación temporal 
Los perjuicios derivados de la ocupación temporal se valorarán de acuerdo con el artículo 115 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, tanto por la apreciación de los rendimientos que el propietario deja de 
percibir por las rentas vencidas durante el período de las obras, como por los perjuicios causados en la finca 
o los gastos que supondría restituirla a su estado anterior. 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_Estadist/2011/
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Para el cálculo de la ocupación temporal se consideran adecuada la aplicación del 10% anual del valor del 
suelo según se desprende de la jurisprudencia consolidada al efecto, consecuente con el criterio de los 
diferentes Jurados que operan en Cataluña.  

Por lo tanto aplicando el porcentaje citado al valor del suelo expropiado, por el período de tiempo de 
incremento de ocupación temporal de 4 años resulta: 

26,31 €/m2 x 10% x 4 años = 10,52 €/m2 

Valor unitario de la pérdida de fertilidad 
Debido al tiempo transcurrido hasta la fecha (4 años), de la ocupación temporal y al mal estado de las 
tierras que no son de tipo vegetal, se prevé un fuerte abonado orgánico, a partir de 60.000 kg/ha de 
estiércol, a un valor de 0,06 €/kg, al que se le añade 0,02 €/kg para el transporte desde la explotación hasta 
la finca y 0,01 €/kg para su repartición, lo que da un valor final de 0,06 + 0,02 + 0,01 = 0,09 €/kg.  

Aplicando este valor a la aportación citada por ha destinada a cultivo de hortaliza, resulta un valor de:  

60.000 kg/ha x 0,09 €/kg = 5.400 €/ha equivalente a 0,54 €/m2. 

Premio de afección 
En cumplimiento del artículo 47 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y del mismo número de su 
Reglamento, corresponde su aplicación, al importe total que se indican en las anteriores partidas y es el 5% 
del valor total de las anteriores partidas. 

2.3 Projecte “Gasoducte Martorell – Figueres. Tram Sud, Posició 5D (TM Castellví de Rosanes) – Posició 
5D.06 (TM Hostalric)” 

T. M.: Santa Eulàlia de Ronçana 

DATA DE REFERÈNCIA DE LA VALORACIÓ: 7/03/2011 

SUPERFICIES AFECTADES: 

Expropiación: 0 m2  

Servidumbre: 352 m2 

Ocupación temporal: 2.042 m2 

APROFITAMENT: melca per farratge 

Determinació del tipus de capitalització per la obtenció del valor del sòl 
Deute públic de l’Estat en mercats secundaris entre 2 i 6 anys, pel març de 2011, és de 3,676%. 

Tipus de Capitalització ( r ) = 0,03676 

Per a la capitalització de la renda anual, s’utilitza com a tipus de capitalització el definit a la Disposició 
Addicional setena de “Reglas para la capitalización en el suelo rural. 

1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 23, se utilizará como tipo de capitalización la última referencia publicada 
por el Banco de España del rendimiento de la deuda pública del Estado en mercados secundarios a 
tres años. 

2. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá modificar el tipo de capitalización 
establecido en el apartado anterior y fijar valores mínimos según tipos de cultivos y 
aprovechamientos de la tierra, cuando la evolución observada en los precios del suelo o en los tipos 
de interés arriesgue alejar de forma significativa el resultado de las valoraciones respecto de los 
precios de mercado del suelo rural sin consideración de expectativas urbanísticas.” 

La Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.009, en su 
Disposición Final Decimosexta, hace referencia a la modificación del tipo de capitalización, en los 
siguientes términos: 
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Decimosexta. Modificación del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

Con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida se modifica el apartado 1 de la disposición 
adicional séptima del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, que queda redactado en los siguientes término: “1.Para la capitalización de la renta 
anual o potencial de la explotación a que se refiere el apartado 1 del artículo 23, se utilizará como tipo 
de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el 
mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años.”. 

Determinació del factor de localització 
Donat que la finca es troba situada a prop de nuclis urbans i de cases disseminades, urbanitzacions, prop de 
carretera, bona xarxa de comunicació, etc s’aplica el coeficient d’ubicació en el seu valor màxim de 2. 

Valor del sòl 
Com que el Decret legislatiu TR/08, article 23.a indica la renda real o potencial, la que sigui superior, i atès 
que el conreu que proposem és un conreu plenament adequat a la zona i per la tipologia de les finques de 
secà, s’estableix el conreu de secà amb sembra directe. 

S’adjunta estudi econòmic del rendiment del conreu proposat del que resulta una collita mitja compresa a 
l’entorn de 5.000 Kg/ha 

Aplicant un preu de venda mig de 253 €/Tm pel gra i de 48,00 €/Tm palla, més els ajuts comunitaris i 
compensació aplicació purí, resulta una renda de ingressos de 1.694,40 €/ha – despeses 534,66 €/ha = 
1.159,94 €/ha. 

Capitalitzant 3,676 %, resulta un valor del sol de 31.554,40 €/ha equivalent a 3,15 €/m2, a efectes de càlcul. 

Aplicant el coeficient de localització de 2 (article 23.a, TR 2/08), justificat anteriorment, resulta: 

3,15 €/m2 x 2 = 6,30 €/m2 

Servitud de pas soterrada 
Per tal d’efectuar la valoració de la limitació a l’exercici del ple domini de la finca, que suposa la imposició 
de la servitud de pas soterrània es considera adient adoptar un percentatge del 90% del valor del ple 
domini (STS 6992/2008, STSJ CAT 5511/2011, STS 6293/2011 y STSJ MAD 909/2011). Per tant aplicant el 
percentatge citat al valor del sòl obtingut resulta: 

6,30 €/m2 x 90 % = 5,67 €/m2 

Ocupació temporal 
Els perjudicis derivats de l’ocupació temporal s’han de valorar d’acord amb l’article 115 de la vigent Llei 
d’Expropiació Forçosa, tant per l’apreciació dels rendiments que el propietari deixa de percebre per les 
rendes vençudes durant l’ocupació, com pels perjudicis causats a la finca o les despeses que suposaria 
restituir-les al seu estat anterior. 

Considerant adient l’aplicació del 10% anual del valor del sol segons es desprèn de la jurisprudència 
consolidada a l’efecte, conseqüent amb el criteri dels diferents Jurats que operen a Catalunya. STS-
26/04/93 i STS 19/02/08 i 10/03/10. 

Es considera un període d’ocupació temporal de 36 mesos (3 anys), segons indica en la 6a disposició que 
s’indica en el BOP de data 26/04/2011 ja que en l’acta prèvia no s’ha definit la durada. Per tant aplicant el 
percentatge citat al valor del sòl obtingut, pel període de temps de 3 anys resulta: 

6,30 €/m2 x 10% x 3 anys = 1,89 €/m2 
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3 FULLS D’ESTUDI ECONÒMICS DE DIFERENTS CULTIUS 

3.1 Conreu BLAT secà frescal 

 

3.2 Conreu ALFALS regadiu 

 

Finca:
Cultiu: Cereal secà frescal Blat

Campanya:
Tipus d'interés(i): gen-13 3,992%

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Rustollar 0,75 42,00 31,50 €

Llaurar 1,00 42,00 42,00 €

Cultivar 0,75 42,00 31,50 €

Adobar 0,40 36,00 14,40 €

Sembrar 1,00 42,00 42,00 €

Tractaments 0,25 48,00 12,00 €

Adobar cobertera 0,20 36,00 7,20 €

Segar i recollir 0,85 97,00 82,45 €

Transport del gra 0,85 31,00 26,35 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Adobs 500,00 0,23 115,00 €

Adob primavera 100,00 0,21 21,00 €

Llavor 185,00 0,36 66,60 €

Herbicides 42,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Impost béns immobles 6,01 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn.) €/Tn Euros
Gra 4,00 247,90 991,60 €

Palla 2,50 45,00 112,50 €

Ajut a cultius herbacis (P.A.C) 180,00 €

Compensació aplicació purins i pastura 72,00 €

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha Cereal secà frescal Blat 816,09 €

Tipus actualització (r1) gen-13 3,992%

Coeficient corrector,  Annex 1 RD 1492/2011 Cereal secà frescal 0,49

Capitalització de la renda 1,956% 41.720,69 €

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE SECÀ

I.  DESPESES DIRECTES

II. DESPESES INDIRECTES

534,00 €

244,60 €

289,40 €

540,01 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

IV. RENTA ANUAL    

6,01 €

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del Estat 

en mercats secundari a 3 anys.

816,09 €

1.356,10 €
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Finca:
Cultiu: Alfals

Campanya:
Tipus d'interés (i): any

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Llaurar 1,00 45,00 45,00 €

Sembrar 1,00 45,00 45,00 €

Tractaments 0,25 45,00 11,25 €

Adobar cobertera 1,00 45,00 45,00 €

Segar i recollir 10,00 45,00 450,00 €

Transport del farratge 1,00 45,00 45,00 €

Reg 400,00 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Adobs 1.000,00 0,40 400,00 €

Llavor 20,00 4,80 96,00 €

Herbicides 42,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Generals ( 10% s/despeses directes) 157,93 €

Contribució i impostos 26,00 €

Amortització instal·lació reg
Interès del capital circulant ( 2,75%) 43,42 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn) €/Tn Euros
Farratge a peu de finca 16,00 220,00 3.520,00 €

Ajut a cultius herbacis (PAC)
Compensació aplicació purí

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha 1.713,41 €

Capitalització de la renda any

Alfals

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del 

Estat en mercats secundari a 3 anys.

1.713,41 €

1.579,25 €

II. DESPESES INDIRECTES

227,35 €

1.806,60 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

3.520,00 €

IV. RENTA ANUAL    

538,00 €

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE REGADIU

I.  DESPESES DIRECTES

1.041,25 €
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3.3 Conreu BLAT DE MORO FARRATGER regadiu 

 

Finca:
Cultiu: Cereal: Blat de moro farratger

Campanya:
Tipus d'interés (i): any

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Rustollar 0,75 36,00 27,00 €

Llaurar 1,00 36,00 36,00 €

Cultivar 0,75 36,00 27,00 €

Adobar 0,40 36,00 14,40 €

Sembrar 1,00 36,00 36,00 €

Tractaments 0,25 36,00 9,00 €

Adobar cobertera 0,20 36,00 7,20 €

Segar i recollir 0,85 42,00 35,70 €

Transport del farratge 4,00 31,00 124,00 €

Reg (5 regs) x 3 h/ha 15,00 30,00 450,00 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Adobs 500,00 0,60 300,00 €

Adob primavera 100,00 0,40 40,00 €

Llavor 25,00 2,00 50,00 €

Herbicides 42,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Generals ( 10% s/despeses directes) 119,83 €

Contribució i impostos 26,00 €

Amortització instal·lació reg
Interès del capital circulant ( 5%) 34,95 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn) €/Tn Euros
Farratge a peu de finca 75,00 42,00 3.150,00 €

Ajut a cultius herbacis (PAC)
Compensació aplicació purí 60,00 €

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha 1.830,92 €

Capitalització de la renda any

1.198,30 €

II. DESPESES INDIRECTES

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE REGADIU

I.  DESPESES DIRECTES

766,30 €

432,00 €

180,78 €

Cereal: Blat de moro farratger

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del 

Estat en mercats secundari a 3 anys.

1.379,08 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

3.210,00 €

IV. RENTA ANUAL    
1.830,92 €
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3.4 Conreu MONGETA DEL GANXET reg 

 

 

Finca:
Cultiu: Mongeta del ganxet regadiu

Campanya:
Tipus d'interés(i): feb-13 3,667%

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Fer crestalls per regar a manta 3,00 36,00 108,00 €

Tombar fondo 2,00 36,00 72,00 €

Adobar 1,00 36,00 36,00 €

Tractament herbicida 1,00 36,00 36,00 €

Fresar 2,00 36,00 72,00 €

Sembrar 2,00 36,00 72,00 €

Nesprar manual 105,00 12,00 1.260,00 €

Tractament fungicida 2,00 36,00 72,00 €

Segar plantes manual 48,00 12,00 576,00 €

Arrencar i treure canyes 25,00 12,00 300,00 €

Estendre mongeta per assecar 9,00 12,00 108,00 €

Batre (4 persones x 3 h) 12,00 12,00 144,00 €

Màquina batre 3,00 48,00 144,00 €

Transports 3,00 36,00 108,00 €

Triar i ensacar 90,00 12,00 1.080,00 €

Reg a manta per eres per sembrar 9,00 12,00 108,00 €

Reg / cops 21,00 12,00 252,00 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Adobs 450,00 0,55 247,50 €

Fungicida 1,50 20,00 30,00 €

Llavor 36,00 18,00 648,00 €

Herbicides 3,00 9,00 27,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Generals ( 10% s/despeses directes) 550,05 €

Contribució i impostos 26,00 €

Interès del capital circulant ( 5%) 160,43 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn.) €/Tn Euros
Gra triat 2.000,00 5,00 10.000,00 €

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha Mongeta del ganxet regadiu 3.763,02 €

Tipus actualització (r1) feb-13 3,667%

Coeficient corrector,  Annex 1 RD 1492/2011 regadiu 0,78

Capitalització de la renda 2,860% 131.562,12 €

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE REGADIU

I.  DESPESES DIRECTES

4.548,00 €

952,50 €

5.500,50 €

II. DESPESES INDIRECTES

736,48 €

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del Estat 

en mercats secundari a 3 anys.

6.236,98 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

10.000,00 €

IV. RENTA ANUAL    
3.763,02 €
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3.5 Conreu TOMÀQUET 

 

Finca:
Cultiu: Tomàquet regadiu

Campanya:
Tipus d'interés(i):

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Llaurar 5,00 45,00 225,00 €

Fresar 6,00 45,00 270,00 €

Instal·lació de reg de degoteig 30,00 6,00 180,00 €

Plantar 60,00 6,00 360,00 €

Clavar canyes 90,00 6,00 540,00 €

Tractament 36,00 6,00 216,00 €

Adobar 2,00 35,00 70,00 €

Arrencar i treure canyes 75,00 6,00 450,00 €

Tutorar i podar 1.500,00 6,00 9.000,00 €

Collir 1.800,00 6,00 10.800,00 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Planter 15.000,00 0,29 4.350,00 €

Adobs 1.200,00 0,60 720,00 €

Canyes 15.000,00 0,12 1.800,00 €

Aigua 3.000,00 0,03 90,00 €

Fitosanitaris 25,00 30,00 750,00 €

Material del reg de degoteig 10.000,00 0,05 500,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Generals ( 5% s/despeses directes) 1.516,05 €

Contribució i impostos 40,00 €

Interès del capital circulant ( 1,5%) 227,41 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn.) €/Tn Euros
Collita 75.000,00 0,50 37.500,00 €

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha Tomàquet regadiu 5.395,54 €

Tipus actualització (r1)
Coeficient corrector,  Annex 1 RD 1492/2011 regadiu

Capitalització de la renda

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del Estat 

en mercats secundari a 3 anys.

32.104,46 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

37.500,00 €

IV. RENTA ANUAL    
5.395,54 €

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE REGADIU

I.  DESPESES DIRECTES

22.111,00 €

8.210,00 €

30.321,00 €

II. DESPESES INDIRECTES

1.783,46 €
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3.6 Conreu CARXOFA 

 

Finca:
Cultiu: Carxofa regadiu

Campanya:
Tipus d'interés(i):

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Llaurar 5,00 45,00 225,00 €

Cultivar 6,00 45,00 270,00 €

Adobar 4,00 35,00 140,00 €

Plantar 50,00 6,00 300,00 €

Regar 45,00 6,00 270,00 €

Aplicar fitosanitaris 50,00 6,00 300,00 €

Esporgar final cicle 6,00 35,00 210,00 €

Collir i envasar 800,00 6,00 4.800,00 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Planter 14.000,00 0,25 3.500,00 €

Adobs 1.500,00 0,60 900,00 €

Aigua 4.000,00 0,03 120,00 €

Fitosanitaris 25,00 30,00 750,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Generals ( 5% s/despeses directes) 589,25 €

Contribució i impostos 80,00 €

Interès del capital circulant ( 1,5%) 88,39 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn.) €/Tn Euros
Collita fresc 28.000,00 0,70 19.600,00 €

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha Carxofa regadiu 7.057,36 €

Tipus actualització (r1)
Coeficient corrector,  Annex 1 RD 1492/2011 regadiu

Capitalització de la renda

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del Estat 

en mercats secundari a 3 anys.

12.542,64 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

19.600,00 €

IV. RENTA ANUAL    
7.057,36 €

11.785,00 €

II. DESPESES INDIRECTES

757,64 €

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE REGADIU

I.  DESPESES DIRECTES

6.515,00 €

5.270,00 €
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3.7 Conreu COGOMBRE 

 

Finca:
Cultiu: Cogombre regadiu

Campanya:
Tipus d'interés(i):

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Llaurar 5,00 45,00 225,00 €

Fresar 6,00 45,00 270,00 €

Instal·lació de reg de degoteig 30,00 6,00 180,00 €

Plantar 8,00 6,00 48,00 €

Lligar 700,00 6,00 4.200,00 €

Clavar canyes 90,00 6,00 540,00 €

Posar plàstics 4,00 45,00 180,00 €

Tractaments 20,00 6,00 120,00 €

Adobar 2,00 35,00 70,00 €

Arrencar i treure canyes 75,00 6,00 450,00 €

Collir 800,00 6,00 4.800,00 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Planter 5.000,00 0,20 1.000,00 €

Adobs 900,00 0,60 540,00 €

Plàstics 1,00 140,00 140,00 €

Aigua 3.000,00 0,03 90,00 €

Fitosanitaris 25,00 30,00 750,00 €

Material del reg de degoteig 10.000,00 0,05 500,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Generals ( 5% s/despeses directes) 705,15 €

Contribució i impostos 40,00 €

Interès del capital circulant ( 1,5%) 105,77 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn.) €/Tn Euros
Collita 50.000,00 0,40 20.000,00 €

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha Cogombre regadiu 5.046,08 €

Tipus actualització (r1)
Coeficient corrector,  Annex 1 RD 1492/2011 regadiu

Capitalització de la renda

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del Estat 

en mercats secundari a 3 anys.

14.953,92 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

20.000,00 €

IV. RENTA ANUAL    
5.046,08 €

14.103,00 €

II. DESPESES INDIRECTES

850,92 €

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE REGADIU

I.  DESPESES DIRECTES

11.083,00 €

3.020,00 €
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3.8 Conreu CARBASSÓ 

 

Finca:
Cultiu: Carbassó regadiu

Campanya:
Tipus d'interés(i):

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Llaurar 5,00 45,00 225,00 €

Fresar 6,00 45,00 270,00 €

Instal·lació de reg de degoteig 30,00 6,00 180,00 €

Plantar 10,00 6,00 60,00 €

Posar plàstics 5,00 45,00 225,00 €

Tractaments 30,00 6,00 180,00 €

Adobar 2,00 35,00 70,00 €

Collir 700,00 6,00 4.200,00 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Planter 5.000,00 0,20 1.000,00 €

Adobs 900,00 0,60 540,00 €

Plàstics 1,00 140,00 140,00 €

Aigua 3.000,00 0,03 90,00 €

Fitosanitaris 25,00 30,00 750,00 €

Material del reg de degoteig 10.000,00 0,05 500,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Generals ( 5% s/despeses directes) 421,50 €

Contribució i impostos 40,00 €

Interès del capital circulant ( 1,5%) 63,23 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn.) €/Tn Euros
Collita 30.000,00 0,40 12.000,00 €

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha Carbassó regadiu 3.045,28 €

Tipus actualització (r1)
Coeficient corrector,  Annex 1 RD 1492/2011 regadiu

Capitalització de la renda

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del Estat 

en mercats secundari a 3 anys.

8.954,73 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

12.000,00 €

IV. RENTA ANUAL    
3.045,28 €

8.430,00 €

II. DESPESES INDIRECTES

524,73 €

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE REGADIU

I.  DESPESES DIRECTES

5.410,00 €

3.020,00 €
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3.9 Conreu ESCAROLA 

 

Finca:
Cultiu: Escarola regadiu

Campanya:
Tipus d'interés(i):

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Llaurar 5,00 45,00 225,00 €

Cultivar 10,00 45,00 450,00 €

Adobar 2,00 35,00 70,00 €

Plantar 20,00 35,00 700,00 €

Instal·lació de reg de degoteig 30,00 6,00 180,00 €

Lligar i tapar 250,00 6,00 1.500,00 €

Tractaments fitosanitaris 12,00 6,00 72,00 €

Collir i envasar 250,00 6,00 1.500,00 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Planter 40.000,00 0,04 1.600,00 €

Adobs 700,00 0,60 420,00 €

Aigua 3.000,00 0,03 90,00 €

Fitosanitaris 20,00 30,00 600,00 €

Material del reg de degoteig 10.000,00 0,05 500,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Generals ( 5% s/despeses directes) 395,35 €

Contribució i impostos 40,00 €

Interès del capital circulant ( 1,5%) 59,30 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn.) €/Tn Euros
Collita fresca sense minves 35.000,00 0,38 13.300,00 €

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha Escarola regadiu 4.898,35 €

Tipus actualització (r1)
Coeficient corrector,  Annex 1 RD 1492/2011 regadiu

Capitalització de la renda

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del Estat 

en mercats secundari a 3 anys.

8.401,65 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

13.300,00 €

IV. RENTA ANUAL    
4.898,35 €

7.907,00 €

II. DESPESES INDIRECTES

494,65 €

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE REGADIU

I.  DESPESES DIRECTES

4.697,00 €

3.210,00 €
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3.10 Conreu ENCIAM 

 

  

Finca:
Cultiu: Enciam regadiu

Campanya:
Tipus d'interés(i):

1. LABORS Hores/ha €/h Euros
Llaurar 5,00 45,00 225,00 €

Cultivar 10,00 45,00 450,00 €

Adobar 2,00 35,00 70,00 €

Plantar 20,00 35,00 700,00 €

Instal·lació de reg de degoteig 30,00 6,00 180,00 €

Tractaments fitosanitaris 12,00 6,00 72,00 €

Collir i envasar 250,00 6,00 1.500,00 €

Subtotal despeses Labors

2. MATÈRIES PRIMERES Kg   €/Kg Euros
Planter 40.000,00 0,04 1.600,00 €

Adobs 700,00 0,60 420,00 €

Aigua 3.000,00 0,03 90,00 €

Fitosanitaris 20,00 30,00 600,00 €

Material del reg de degoteig 10.000,00 0,05 500,00 €

Subtotal despeses Matèries primeres

TOTAL DESPESES DIRECTES

Generals ( 5% s/despeses directes) 320,35 €

Contribució i impostos 40,00 €

Interès del capital circulant ( 1,5%) 48,05 €

TOTAL DESPESES INDIRECTES

TOTAL DESPESES
(Directes + Indirectes)

Producció (Tn.) €/Tn Euros
Collita fresca sense minves 35.000,00 0,30 10.500,00 €

TOTAL PBV

PBV - DESPESES

RENTA ANUAL D'1 ha Enciam regadiu 3.684,60 €

Tipus actualització (r1)
Coeficient corrector,  Annex 1 RD 1492/2011 regadiu

Capitalització de la renda

Tipus (i): la última referència publicada pel “Banco de España ” del rendiment de la deute pública del Estat 

en mercats secundari a 3 anys.

6.815,40 €

III. PRODUCTE BRUT VENDIBLE (PBV)

10.500,00 €

IV. RENTA ANUAL    
3.684,60 €

6.407,00 €

II. DESPESES INDIRECTES

408,40 €

ESTUDI ECONÒMIC DE CAPITALITZACIÓ RENDA ANUAL CULTIUS

COMPTE ANALITIC DE PRODUCTES I DESPESES DE CULTIUS DE REGADIU

I.  DESPESES DIRECTES

3.197,00 €

3.210,00 €
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4 FONTS D’INFORMACIÓ 

4.1 Legislació 

Les valoracions expropiatòries en actuacions en sòl rural s’han de fer d’acord al Reial Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i el Reial Decret 1492/2011, de 24 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl. 

La Disposició transitòria tercera del RDL 2/2008 (que ha derogat la Llei 8/2007 que al seu temps va derogar 
la Llei 6/1998) estableix que les regles de valoració que conté aquesta Llei són aplicables en tots els 
expedients inclosos en el seu àmbit material d’aplicació que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor de la Llei 
8/2007, la qual cosa va tenir lloc l’1 de juliol de 2007.  

El RD 1492/2011 té per objecte el desenvolupament de les valoracions del text refós de la Llei de sòl, 
aprovat pel RDL 2/2008. 

Article 7. Valoració en situació de sòl rural.  

1. Quan el sòl estigui en situació de rural, els terrenys s’han de valorar mitjançant la 
capitalització de la renda anual real o potencial de l’explotació calculada d’acord amb el que 
preveu l’article 9 d’aquest Reglament, segons el seu estat en el moment al qual s’hagi 
d’entendre referida la valoració i s’ha d’adoptar la que sigui superior.  

La capitalització de la renda, real o potencial, s’ha de realitzar d’acord amb el que disposen els 
articles 11 i següents d’aquest Reglament i en funció de la naturalesa de l’explotació.  

2. Quan no existeixi explotació en el sòl rural ni pugui existir aquesta possibilitat, per causa de 
les característiques naturals del sòl en el moment de la valoració i, per tant, no es pugui 
determinar una renda real o potencial, cal atenir-se al que disposa l’article 16 d’aquest 
Reglament.  

3. El valor del sòl obtingut d’acord amb el que disposen els dos apartats anteriors pot ser 
corregit a l’alça mitjançant l’aplicació del factor de correcció per localització al valor de 
capitalització, en els termes que estableix l’article 17 d’aquest Reglament.  

4. Les edificacions, construccions i instal·lacions en sòl rural, quan s’hagin de valorar amb 
independència d’aquest, s’han de taxar d’acord amb el que estableix l’article 18 d’aquest 
Reglament. Per valorar les plantacions i sembrats preexistents a què al·ludeix l’article 45 de 
la Llei d’expropiació forçosa cal atenir-se al que disposa l’article 26 del Reglament per a 
l’aplicació de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, sobre assegurances agràries combinades, 
aprovat pel Reial decret 2329/1979, de 14 de setembre, i l’Ordre PRE/632/2003, de 14 de 
març, per la qual s’aprova la Norma general de peritatge dels danys ocasionats sobre 
produccions agrícoles.  

5. En cap dels casos que preveu aquest article es poden considerar expectatives derivades de l’assignació 
d’edificabilitats i usos per l’ordenació territorial o urbanística que no hagin estat encara efectivament 
realitzats. 

Article 11. Criteris generals de capitalització de la renda de l’explotació. 

En la capitalització de la renda real o potencial de l’explotació en sòl rural s’ha de considerar en tot cas 
un escenari il·limitat que prevegi la permanència del sòl rural. Atenent les diferents classes 
d’explotacions, caràcter cíclic d’aquestes i en atenció a la naturalesa de determinats recursos que es 
puguin establir, s’ha de dividir una durada il·limitada en un nombre determinat de durades limitades 
com preveuen els articles 13, 14 i 15 d’aquest Reglament.  

Article 12. Tipus de capitalització. 

1. Els tipus de capitalització que s’aplica en la valoració en sòl rural, d’acord amb els usos i aprofitaments 
de l’explotació, són els següents: 

a) Com a tipus de capitalització aplicable amb caràcter general, r1, s’utilitza el que estableix l’apartat 
1 de la disposició addicional setena del text refós de la Llei de sòl. 
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1 

1 

2 

b) Quan en el sòl rural es portin a terme activitats agropecuàries o forestals, s’utilitza com a tipus de 
capitalització, r2, el resultat de multiplicar el tipus de capitalització general r1 pel coeficient 
corrector que estableix la taula de l’annex I d’aquest Reglament segons el tipus de cultiu o 
aprofitament. 

c) Quan en sòl rural es portin a terme activitats extractives, comercials, industrials i de serveis, 
s’utilitza com a tipus de capitalització, r3, el resultat de multiplicar el tipus de capitalització r1 per 
un coeficient corrector que ha de ser determinat en funció de la naturalesa i les característiques de 
cada explotació d’acord amb el risc previsible en l’obtenció de rendes. La determinació d’aquest 
coeficient corrector es realitza sobre la base d’informació objectiva proporcionada per estudis 
estadístics sobre la rendibilitat esperada de cada activitat en l’àmbit territorial respectiu. El valor 
d’aquest coeficient corrector no pot ser inferior a la unitat, i el resultat de la seva aplicació sobre el 
tipus de capitalització general r1, expressat en percentatge, no pot ser superior a vuit. 

Article 17. Factor de correcció per localització. 

1. La valoració final del sòl ha de tenir en compte la localització espacial concreta de l’immoble i aplicar, 
quan correspongui, un factor global de correcció al valor de capitalització, segons la fórmula següent: 

Vf = V · FI 

On: 

Vf= Valor final del sòl, en €. 

V= Valor de capitalització de la renda de l’explotació, en €.  

Fl= Factor global de localització. 

2. El factor global de localització s’ha d’obtenir del producte dels tres factors de correcció que s’esmenten 
a continuació i no pot ser superior a dos. 

a) Per accessibilitat a nuclis de població, u1. 

b) Per accessibilitat a centres d’activitat econòmica, u2. 

c) Per ubicació en entorns de singular valor ambiental o paisatgístic, u3. 

En tot cas, als efectes del càlcul del factor global de localització, quan algun dels tres factors de correcció 
no sigui d’aplicació pren com a valor la unitat. 

3. El factor de correcció u1, es calcula aplicant l’expressió següent. 

u1 = 1 + [P1 + P2/3] · 1/1.000.000 

On: 

P1 = El nombre d’habitants dels nuclis de població situats a menys de 4 km de distància mesurada a 
vol d’ocell, entesa com la distància en línia recta mesurada sobre la projecció en un pla 
horitzontal. 

P2 = El nombre d’habitants dels nuclis de població situats a més de 4 km i a menys de 40 km de 
distància mesurada a vol d’ocell o 50 minuts de trajecte utilitzant els mitjans habituals de 
transport i en condicions normals. 

4. Quan el sòl rural a valorar estigui a prop de centres de comunicacions i de transport, per la localització 
propera a ports de mar, aeroports, estacions de ferrocarril, i àrees d’intermodalitat, així com a prop 
de grans complexos urbanitzats d’ús terciari, productiu o comercial relacionats amb l’activitat que 
desenvolupa l’explotació considerada en la valoració, el factor de correcció, u2 , es calcula d’acord 
amb l’expressió següent: 

u2 = 1,6 - 0,01 · d 

On: 

d = La distància quilomètrica des de l’immoble objecte de la valoració utilitzant les vies de transport 
existents i considerant el trajecte més favorable. Aquesta distància, en cap cas, ha de ser superior 
a 60 km. 
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5. Quan el sòl rural a valorar estigui ubicat en entorns de valor ambiental o paisatgístic singular, és 
aplicable el factor corrector u3, que es calcula d’acord amb l’expressió següent: 

u3 = 1,1 + 0,1 · (p + t) 

On: 

p = coeficient de ponderació segons la qualitat ambiental o paisatgística.  

t = coeficient de ponderació segons el règim d’usos i activitats. 

Als efectes de l’aplicació del factor corrector u3, es consideren com a entorns de valor ambiental o 
paisatgístic singular els terrenys que pels seus valors ambientals, culturals, històrics, arqueològics, 
científics i paisatgístics, siguin objecte de protecció per la legislació aplicable i, en tot cas, els espais 
inclosos a la Xarxa Natura 2000. 

El coeficient de ponderació, p, s’ha de determinar sobre la base de criteris objectius d’acord amb els 
valors reconeguts als terrenys objecte de la valoració en els instruments d’ordenació urbanística i 
territorial o, si s’escau, en les xarxes d’espais protegits. Ha d’estar comprès entre uns valors de 0 i 2, i 
s’ha d’atenir als valors i qualitats de l’entorn; és més alt com més gran sigui la seva qualitat 
ambiental i paisatgística o els seus valors culturals, històrics, arqueològics i científics. 

El coeficient de ponderació, t, s’aplica únicament quan s’acrediti que, segons els instruments d’ordenació 
territorial i urbanística, als terrenys es permet un règim d’usos i activitats diferents dels agropecuaris 
o forestals que incrementen el valor. Ha d’estar comprès entre uns valors de 0 i 7, i s’ha d’atenir a la 
influència del règim concret d’usos i activitats en l’increment del valor del sòl sense cap consideració 
de les expectatives urbanístiques; és més alt com més gran sigui aquesta influència. 

ANNEX I  

Coeficients correctors del tipus de capitalització en explotacions agropecuàries i 
forestals  

Tipus de conreu o aprofitament  Coeficient corrector  

Terres labor secà i explotacions cinegètiques extensives  0,49  

Terres labor regadiu  0,78  

Hortalisses aire lliure  0,78  

Cultius protegits regadiu  0,78  

Fruiters cítrics  0,61  

Fruiters no cítrics  0,72  

Vinya  0,59  

Oliverar  0,43  

Plataneda  0,75  

Prats naturals secà  0,39  

Prats naturals regadiu  0,39  

Pastures  0,51  

Altres explotacions agropecuàries  0,64  

Explotacions forestals  0,58 
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4.2 Banc d’Espanya: tipus d’interès legal per a la capitalització de rendes en sòl rural 

La Disposició addicional setena. Regles per a la capitalització de rendes en sòl rural estableix que: 

1. Per a la capitalització de la renda anual real o potencial de l’explotació a què es refereix l’apartat 1 de 
l’article 23, s’ha d’utilitzar com a tipus de capitalització l’última referència publicada pel Banc d’Espanya 
del rendiment del deute públic de l’Estat en mercats secundaris a tres anys. 

Aquesta dada es pot trobar al web del BANCO DE ESPAÑA a les publicacions del BOLETÍN ESTADÍSTICO: 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_Estadist/2011/ 

 

4.3 Gencat.cat, Magrama: estadístiques oficials de preus 

Observatori Agroalimentari Preus 

Creació: DECRET 152/2009, de 6 d'octubre de creació de l'Observatori Agroalimentari de Preus dins del 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. (DOGC núm. 5480, de 08.10.2009). 

L'Observatori és un òrgan tècnic, consultiu i assessor del Govern, que té funcions estrictament tècniques en 
els àmbits de la informació, l'estudi, la consulta i l'assessorament en matèria de preus dels aliments. 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_Estadist/2011/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.242e814ef85c5cb6e13e9f10d8c0e1a0/?vgnextoid=57da12b7fe03b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=57da12b7fe03b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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MAGRAMA Estadisticas-agrarias 

 

4.4 Mercats centrals, Llotges 

Mercabarna. Estadistiques 

La informació estadística que s’ofereix en aquesta pàgina web fa referència als productes que es 
comercialitzen als respectius Mercats Centrals (Fruites i Hortalisses, Peix i Flor), així com a la producció de 
l’Escorxador de Mercabarna. Pot fer consultes diàries, setmanals, mensuals, anuals o per qualsevol altre 
període de temps que desitgi. 

... 

4.5 Altres 

 Diaris: La Vanguardia... 

 Enginyers relacionats amb el món rural i valoracions 

 Professionals pràctics especialitzats de la zona 

 Especialistes i venedors de maquinària agrícola pesada 

 Fabricants de pinsos 

 Fabricants d’adobs 

 Fabricants d’herbicides, insecticides, etc. 

 Venedors de tot tipus de productes agraris, alimentaris agrícoles, fitosanitaris, etc. 

 Revistes especialitzades 

 Programes de ràdio o televisió (Agroesfera, dissabtes sobre les 9:30 h). Món rural, preus agraris 
cotitzacions agropecuàries, etc. 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/
http://www.mercabarna.es/estadistiques/
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4.6 Dossiers tècnics del RURALCAT 
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1. Les Valoracions expropiatòries en actuacions en sòl rural 

• Expropiació 

• Servitud 

– Servitud soterrada 

– Servitud aèria 

• Ocupació temporal 

 



1. Les Valoracions expropiatòries en actuacions en sòl rural 

Aprofitaments agrícoles 

• Secà 

– Secà cereals-lleguminoses, farratges, prats, vinyes, fruiters 
(ametllers, oliveres, etc.) 

• Regadiu 

– Regadiu extensiu, intensiu, hortícola a l’aire lliure, protegit 
(hivernacles), fruiters, etc. 

• Sòl forestal 

 



2. Exemples i casos pràctics 

1. Projecte nova carretera -Eix Diagonal- Tram Castellfollit del Boix 

2. Proyecto de la Plataforma del Tren de Alta Velocidad, Madrid – 
Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo La Roca del Vallès – 
Montornès del Vallès 

3. Projecte “Gasoducte Martorell – Figueres. Tram Sud, Posició 5D (TM 
Castellví de Rosanes) – Posició 5D.06 (TM Hostalric)” 

 

 



2.1 Projecte nova carretera -Eix Diagonal- Tram Castellfollit del 
Boix 

T.M.: Manresa 

DATA ACTA PRÈVIA: 11/02/2010 

DATA ACTA OCUPACIÓ: 2/03/2010 

  

SUPERFÍCIES AFECTADES 

Expropiació: 27.601 m2 

Servitud aèria: 0 m2 

Servitud soterrada: 0 m2 

Ocupació temporal: 23.337 m2 

  

APROFITAMENT EN CURS: Cereal de secà (blat dur) 



2.1 Projecte nova carretera -Eix Diagonal- Tram Castellfollit del 
Boix 

CULTIUS AFECTATS 
  
27.601 + 23.337 = 50.938 m2, 
  
CRITERIS DE VALORACIÓ I VALORACIONS DELS DIFERENTS CONCEPTES 
Sòl expropiat 
  
Per a la valoració del sòl s'apliquen els criteris generals de la RDL 2/2008. 
  
valor del cultiu a peu d'explotació són de 273 euros/Tm pel gra i de 30,05 euros/Tm per la palla.  
  
La suma de beneficis es capitalitzarà segons tipus d'interés del mercat secundari de deute públic de 

l'Estat a 3 anys, essent per al mes de març de l'any 2010 de 2,366%. 
  
Al valor resultant de 47.455 euros/ha calculat en el Full annex se l'hi aplica el coeficient corrector de 

2,0. 



2.1 Projecte nova carretera -Eix Diagonal- Tram Castellfollit del 
Boix 

Justificació ampliada i detallada del coeficient corrector per localització 

  

El factor global de localització s’obté del producte de 3 factors amb un màxim 
d’aplicació de 2: 

a. per l’accessibilitat a nuclis de població a menys de 4 km 

b. per accessibilitat a centres d’activitat econòmica en un radi entre 4 i 40 
km 

c. per ubicació en entorns singulars de valor ambiental o paisatgístic 

 



2.1 Projecte nova carretera -Eix Diagonal- Tram Castellfollit del Boix 

Segons les dades consultades al Centre d’Estudis Demogràfics, entre els anys 
2008-2010, hi havia la següent població: 

  

Sumant els nuclis de menys de 4 km: 

Municipi   Nombre habitants 

Manresa   71.772 

Sant Salvador de Guardiola 3.044 

Sant Joan de Vilatorrada 10.661 

Suma (P1) 85.477 

  

Sumant alguns nuclis entre 4 i 40 km: 

Suma (P2) 845.520 

 



2.1 Projecte nova carretera -Eix Diagonal- Tram Castellfollit del 
Boix 

u1 = 1 + (85.477 + 845.520/3) x 1/1.000.000 = 1,367 

  

u2
 = 1,6 – 0,01 x 3 = 1,6 - 0,03 = 1,57 

  

u3 = 1, ja que no té classificació especial. 

  

Valor del factor de correcció per localització : 1,367 x 1,57 x 1 = 2,146 

  

Resultant: 47.455 euros/ha x 2 = 94.910 euros/ha, equivalent a 9,491 
euros/m2 

  

Valor del sòl expropiat: 

27.601 m2 x 9,491 euros/m2 = 261.961euros 

 



2.1 Projecte nova carretera -Eix Diagonal- Tram Castellfollit del Boix 

Ocupació temporal 

Valor de la ocupació temporal:  

23.337 m2 x 9,491 euros/m2 x 10% x 1 any*= 22.149 euros 

  

Demèrit de la finca 

 27.601 m2/211.888 m2 x 100 = 13,026% 

  

211.888 m2 – 27.601 m2 = 184.287 m2 

  

Valor de demèrit per reducció de superfície de conreu: 

 184.287 m2 x 9,491 euros/m2 x 10% = 174.907 euros 



2.1 Projecte nova carretera -Eix Diagonal- Tram Castellfollit del 
Boix 

Pèrdua de cultius en curs 
  
Superfícies afectades: 27.601 + 23.337 = 50.938 m2 
  
1.731,78 euros/ha/10.000 m2/ha = 0,17317 

euros/m2 
  
Valor de pèrdua de cultius en curs: 
  

50.938 m2 x 0,17317 euros/m2 = 8.821 euros 
 



2.1 Projecte nova carretera Annexos 



2.1 Projecte nova carretera Annexos 



2.1 Projecte nova carretera Annexos 

BANCO DE ESPAÑA 232 BOLETÍN ESTADÍSTICO, FEBRERO 2011 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_Estadist/2011/ 

 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_Estadist/2011/


2.2 Proyecto de la Plataforma del Tren de Alta Velocidad, Madrid – Zaragoza 
– Barcelona – Frontera Francesa. Tramo La Roca del Vallès – Montornès del 
Vallès 

 
T.M.: Vilanova del Vallès 

FECHA ACTA OCUPACIÓN: 07/02/2013 

 SUPERFICIES AFECTADAS: 

Expropiación: 0 m2  

Servidumbre: 0 m2 

Ocupación temporal: 6.487 m2 



2.2 Proyecto de la Plataforma del Tren de Alta Velocidad, Madrid – Zaragoza 
– Barcelona – Frontera Francesa. Tramo La Roca del Vallès – Montornès del 
Vallès 

Determinación del factor de corrección por localización 

  

Teniendo presente que el número de habitantes a menos de 40 km de distancia a la redonda es 
superior a 3.000.000 de habitantes (entorno de Barcelona), resulta que se aplica un Fl= 2, ya 
que: 

 u1 = 1 + (22078 + 3000000/3) x 1/1.000.000 es superior a 2. 

  

Valor del suelo 

  

Como el Decreto Legislativo TR/08, artículo 23.a indica la renta real o potencial… 

Cultivo de judía de ganxet en regadío, extendido en la zona y con denominación de origen.  

Renta neta anual de 3.763,02 euros/ha. 

Capitalizando… resulta un valor del suelo de 131.562 euros/ha o 13,156 euros/m2,  

Aplicando el coeficiente de localización de 2: 

 13,156 euros/m2 x 2 = 26,31 euros/m2 



2.2 Proyecto de la Plataforma del Tren de Alta Velocidad, Madrid – Zaragoza 
– Barcelona – Frontera Francesa. Tramo La Roca del Vallès – Montornès del 
Vallès 

Valor de la ocupación temporal 
Para el cálculo de la ocupación temporal se consideran adecuada la aplicación 

del 10% anual del valor del suelo, por el período de tiempo de incremento 
de ocupación temporal de 4 años resulta: 

26,31 euros/m2 x 10% x 4 años = 10,52 euros/m2 
  
Valor unitario de la pérdida de fertilidad 
Debido al tiempo transcurrido hasta la fecha (4 años), de la ocupación 

temporal y al mal estado de las tierras, se prevé un fuerte abonado 
orgánico, resulta un valor de:  

60.000 kg/ha x 0,09 euros/kg = 5.400 euros/ha equivalente a 0,54 euros/m2. 
  
Premio de afección 

5% del valor total de las anteriores partidas. 
 



2.3 Projecte “Gasoducte Martorell – Figueres. Tram Sud, Posició 5D (TM 
Castellví de Rosanes) – Posició 5D.06 (TM Hostalric)” 

T. M.: Santa Eulàlia de Ronçana 

DATA DE REFERÈNCIA DE LA VALORACIÓ: 7/03/2011 

  

SUPERFICIES AFECTADES: 

Expropiación: 0 m2  

Servidumbre: 352 m2 

Ocupación temporal: 2.042 m2 

  

APROFITAMENT: melca per farratge 

 



2.3 Projecte “Gasoducte Martorell – Figueres. Tram Sud, Posició 5D (TM 
Castellví de Rosanes) – Posició 5D.06 (TM Hostalric)” 

Valor del sòl 
  
conreu de secà amb sembra directe. 
  
rendiment del conreu de 5.000 Kg/ha 
  
renda de ingressos de 1.694,40 euros/ha – despeses 534,66 euros/ha = 1.159,94 

euros/ha. 
  
Capitalitzant 3,676 %, resulta un valor del sol de 31.554,40 euros/ha equivalent a 3,15 

euros/m2, a efectes de càlcul. 
  
Aplicant el coeficient de localització de 2 (article 23.a, TR 2/08), justificat 

anteriorment, resulta: 
  

3,15 euros/m2 x 2 = 6,30 euros/m2 
 



2.3 Projecte “Gasoducte Martorell – Figueres. Tram Sud, Posició 5D (TM 
Castellví de Rosanes) – Posició 5D.06 (TM Hostalric)” 

Servitud de pas soterrada 

  

6,30 €/m2 x 90 % = 5,67 €/m2 

  

Ocupació temporal 

  

6,30 €/m2 x 10% x 3 anys = 1,89 €/m2 

  
 



3 Fulls d’estudi econòmics de diferents cultius 

3.1 Conreu BLAT secà frescal 

3.2 Conreu ALFALS regadiu 

3.3 Conreu BLAT DE MORO FARRATGER regadiu 

3.4 Conreu MONGETA DEL GANXET reg 

3.5 Conreu TOMÀQUET 

3.6 Conreu CARXOFA 

3.7 Conreu COGOMBRE 

3.8 Conreu CARBASSÓ 

3.9 Conreu ESCAROLA 

3.10 Conreu ENCIAM 



3.1 Conreu BLAT secà frescal 



3.1 Conreu BLAT secà frescal 



3.2 Conreu ALFALS regadiu 



3.2 Conreu ALFALS regadiu 



3.3 BLAT DE MORO FARRATGER regadiu 



3.3 BLAT DE MORO FARRATGER regadiu 



3.4 MONGETA DEL GANXET 



3.4 MONGETA DEL GANXET 



3.5 TOMÀQUET 



3.5 TOMÀQUET 



3.6 CARXOFA 



3.6 CARXOFA 



3.7 COGOMBRE 



3.7 COGOMBRE 



3.8 CARBASSÓ 



3.8 CARBASSÓ 



3.9 ESCAROLA 



3.9 ESCAROLA 



4 Fonts d’informació 

4.1  Legislació 

4.2  Banc d’Espanya: tipus d’interès legal per a la capitalització de rendes en 
sòl rural 

4.3  Gencat.cat, Magrama: estadístiques oficials de preus 

4.4  Mercats centrals, Llotges 

4.5  Altres 



4.1  Legislació 

Les valoracions expropiatòries en actuacions en sòl rural s’han de fer d’acord al Reial Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i el Reial Decret 1492/2011, de 
24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl. 

  
La Disposició transitòria tercera del RDL 2/2008 (que ha derogat la Llei 8/2007 que al seu temps va 

derogar la Llei 6/1998) estableix que les regles de valoració que conté aquesta Llei són aplicables en 
tots els expedients inclosos en el seu àmbit material d’aplicació que s’iniciïn a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei 8/2007, la qual cosa va tenir lloc l’1 de juliol de 2007.  

  
El RD 1492/2011 té per objecte el desenvolupament de les valoracions del text refós de la Llei de sòl, 

aprovat pel RDL 2/2008. 
  
• Article 7. Valoració en situació de sòl rural.  
• Article 11. Criteris generals de capitalització de la renda de l’explotació. 
• Article 12. Tipus de capitalització. 
• Article 17. Factor de correcció per localització. 
• ANNEX I Coeficients correctors del tipus de capitalització en explotacions agropecuàries i forestals  
  
 



4.2  Banc d’Espanya: tipus d’interès legal per a la 
capitalització de rendes en sòl rural 

La Disposició addicional setena. Regles per a la capitalització 
de rendes en sòl rural estableix que: 

1. Per a la capitalització de la renda anual real o potencial de 
l’explotació a què es refereix l’apartat 1 de l’article 23, s’ha 
d’utilitzar com a tipus de capitalització l’última referència 
publicada pel Banc d’Espanya del rendiment del deute 
públic de l’Estat en mercats secundaris a tres anys. 

  
Aquesta dada es pot trobar al web del BANCO DE ESPAÑA a 

les publicacions del BOLETÍN ESTADÍSTICO: 
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Bol

etin_Estadist/2011/ 
 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_Estadist/2011/
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_Estadist/2011/


4.2  Banc d’Espanya: tipus d’interès legal per a la 
capitalització de rendes en sòl rural 



4.3 GENCAT 

Observatori Agroalimentari Preus 

L'Observatori és un òrgan tècnic, consultiu i 
assessor del Govern, que té funcions 
estrictament tècniques en els àmbits de la 
informació, l'estudi, la consulta i 
l'assessorament en matèria de preus dels 
aliments. 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.242e814ef85c5cb6e13e9f10d8c0e1a0/?vgnextoid=57da12b7fe03b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=57da12b7fe03b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


4.3 GENCAT 



4.3 MAGRAMA Estadisticas-agrarias 
 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/


4.5 ALTRES 

• Diaris: La Vanguardia... 
• Enginyers relacionats amb el món rural i valoracions 
• Professionals pràctics especialitzats de la zona 
• Especialistes i venedors de maquinària agrícola pesada 
• Fabricants de pinsos 
• Fabricants d’adobs 
• Fabricants d’herbicides, insecticides, etc. 
• Venedors de tot tipus de productes agraris, alimentaris agrícoles, 

fitosanitaris, etc. 
• Revistes especialitzades, Dossiers tècnics del RURALCAT,... 
• Programes de ràdio o televisió (Agroesfera, dissabtes sobre les 9:30 

h). Món rural, preus agraris cotitzacions agropecuàries, etc. 
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1. DISPOSICIONES Y DEFINICIONES GENERALES. 

1.1.- Se aplicará a la Situación de Suelo Urbanizado, tal como se define en el Artículo 

12-3 de la L-3R (Disposición Final 12ª) que modifica el correspondiente del T.Rdo. 

2/2008 (en adelante M-TR/08) y que viene a derogar el Artículo 2 del Reglamento.  

La clave de la condición de Suelo Urbanizado, en el T.Rdo. 2/08 se encontraba en la 

disposición de las dotaciones y servicios establecidos por la legislación urbanística 

(mínimo los servicios de agua, acceso rodado, saneamiento y energía eléctrica) y estar 

integrados, legal y efectivamente, en una “malla urbana” propia de los núcleos de 

población. 

Sin embargo, la L-3R, sorprendentemente, viene a revitalizar el viejo y obsoleto 

concepto de “suelo urbano no urbanizado” que se encontraba en ámbitos espaciales 

ocupados por la edificación en el porcentaje concreto que fijase la legislación 

autonómica (artículo 12-4 de la M-TR/08). 

Es decir, de manera contradictoria e incoherente con el principio general de definición 

del urbanizado, a partir de ahora podrán considerarse como tales suelos no Urbanizados 

ni integrados en la malla urbana, siempre que formen parte de ámbitos espaciales en que 

una parte de los mismos se encuentren edificados, en el porcentaje que establezca la 

legislación autonómica. 

Téngase en cuenta que el viejo porcentaje utilizado en las legislaciones anteriores del 

50% (o de 1/3-2/3) aplicado a ámbitos recogidos en Unidades de Actuación localizadas 

en los bordes urbanos en posición de “extra-muros” de la ciudad, y en los que, en la 

mayoría de los casos, para computar el porcentaje de suelo edificado, se utilizaba la 

ciudad “intra-muros”, con lo que el ámbito espacial delimitado por la Unidad de 

Actuación se encontraba exento de toda edificación. Como consecuencia de tan 

sorprendente “neo-regulación”, se podrán  valorar como solares, auténticos “patatales” 

sin dotación de servicios algunos. 

1.2.- Categorías de Suelo Urbanizado.- Como consecuencia de lo expuesto, las 

diferentes circunstancias en las que puede presentarse el suelo en Situación de 

Urbanizado, son: 

A).- PARCELAS-SOLARES (ACTUACIONES AISLADAS): TRES SITUACIONES.- 

1.2.1.- Suelos Urbanos-Solar (terminología urbanística) No Edificados, (o que la 

edificación existente en ellos sea ilegal o se encuentren en Ruina Física). 

 Edificación Ilegal (Artículo 22-3 T.Rdo. 2/2008 y Artículo 5-1 y 2 del 

Reglamento)  realizada contraviniendo la Ordenación vigente y ya no proceda su 

demolición: en ningún caso serán objeto de valoración. 

 Edificación en Ruina Física (idéntico artículo del T.Rdo. anterior y el 5-3 y 4 

del Reglamento)  la así establecida por la Legislación autonómica (normalmente, que 

los costes de reparación superen el 50% del valor de una finca nueva de iguales 

características). OJO: a los nuevos deberes de la L-3R y su aplicación a la 

declaración de ruina. 

1.2.2.- Suelos Urbanos-Solar Edificados, o en curso de edificación. 

1.2.3.- Suelos Urbanos-Solar sometidos a Actuaciones de Dotación, que son 

actuaciones de Transformación Urbanística según establece el Artículo 14-1-b) T.Rdo. 

2/2008 y Artículo 19-4 y 26 del Reglamento. (ver definición aclaratoria en el Apartado 

1.7 siguiente). 

B).- APLICACIÓN A ÁMBITOS ESPACIALES COMPLEJOS (SUJETOS A 

REPARCELACIÓN SISTEMÁTICA: ACTUACIONES INTEGRADAS): DOS 

SITUACIONES.- 
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1.2.4.- Ámbitos Espaciales de Suelo Urbano sometidos a 1 Actuaciones de Reforma 

y, 2, de Renovación de la Urbanización. 

 Actuaciones de Reforma Urbana (Planes de Reforma Interior) o de Renovación 

Urbana (Unidades de Actuación o de Ejecución en “el interior” del SU)  Actuaciones 

de Transformación Urbanística: Artículo 14-1-a)-2) T.Rdo. 2/2008. 

Ningún problema para su consideración como Suelo Urbanizado, pues antes eran suelos 

urbanizados, integrados en la malla urbana (antiguas fábricas, viejos cuarteles, 

manzanas del Casco Histórico obsoletas, etc…) que ahora se pretenden 

reformar/renovar, pasando de una situación anterior de Urbano, a una nueva de Urbano. 

 PROBLEMA: Sin embargo, sí existe problema en las UAs localizadas en el 

borde exterior de los Suelos Urbanos “Consolidados”. Estos suelos rústicos 

contiguos al Urbanizado que en muchos planes han sido calificados (impropiamente) 

como UAs en SUNC, presentan la ambigüedad (inseguridad jurídica) de su posible 

valoración: bien toda como Rural (al no disponer de servicios) o bien toda como Urbano 

por ser colindante (¿estar integrada?) al núcleo de población (a la malla urbana existente 

“intra-muros”) y encontrarse clasificada en dichos planes como Urbano.  

Sin embargo, tal como hemos comentado en el apartado 1.1 anterior, la L-3R viene a 

resolver (?) el problema, si bien de manera incoherente y contradictoria, considerando 

su suelo como Urbanizado, lo que comportará una valoración inflacionada e impropia 

para estos tipos de suelo. 

1.2.5.- En cualquier caso, los Suelos Urbanos afectados por PERIs o UAs se encuentra 

normalmente sometidos al régimen de Equidistribución de Beneficios y Cargas, 

según se establece en el Artículo 21-1-a) T.Rdo. 2/2008 y Artículo 27 del Reglamento. 

1.3.- Uso y Edificabilidad de Referencia en Suelo Urbanizado.-   1.- Aplicación a 

Parcelas-Solares: Serán los atribuidos por el Plan a la parcela concreta. 

2.- Aplicación a UAs: En el caso de suelos sujetos a Actuaciones de Transformación 

Urbanística de Reforma o Renovación Urbanas, o en el caso de que no se hubiera 

atribuido uso y edificabilidad por el Plan, se considerará la Edificabilidad Media 

(ponderada) del ámbito espacial (o el homogéneo) en que se integran (en la LS 8/90, 1 

m
2
t/m

2
s y en LS 6/98, media del polígono fiscal). 

1.4.- Edificabilidad Media (Ponderada) de un Ámbito Espacial Homogéneo.- 

(Artículo 16-1-b) T.Rdo. 2/2008 y Artículo 21 del Reglamento, procedimiento avalado 

por Sentencia del Tribunal Supremo de 15/Julio/2013). 

En terminología jurídico-urbanística, corresponde a la determinación del 

aprovechamiento medio que se realiza mediante la suma de las edificabilidades 

atribuidas a las diferentes parcelas, homogeneizadas por los correspondientes 

coeficientes de ponderación, y dividida por la superficie del ámbito establecido por el 

Plan (en terminología jurídico-urbanística, Zona de Ordenación, Área de Reparto, 

ámbito de la Actuación…). En el caso de ZOUs muy grandes, lo aconsejable será 

delimitar para la valoración, un ámbito menor (2 ó 3 Manzanas “tipo”), lo más próximas 

a la parcela objeto de valoración, de usos y tipologías homogéneas integradas en la 

Zona de Ordenación concreta. 

 

 

 

 

EMP  Edificabilidad Media Ponderada del Ámbito (m
2
t/m

2
s). 

Ei  Edificabilidad Atribuida a cada parcela “i” del Ámbito (m
2
t/m

2
s). 
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Si  Superficie de cada Parcela “i” del Ámbito (m
2
s). 

VRSi  Valor Repercusión Suelo de cada Parcela “i” (€/m
2
t). 

VRSr  Valor Repercusión Suelo del Uso Característico del Ámbito (normalmente, el 

de mayor edificabilidad) (€/m
2
t). 

VRSi/VRSr  Coeficiente de Ponderación (correctamente determinados en función de 

los valores de repercusión). 

SA  Superficie del Ámbito (m
2
s). 

SD  Superficie Suelo Dotación Existente afectado a su destino (m
2
s). 

1.5.- PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA VALORAR EL S. URBANIZADO 

(Artículo 24-1-a) T. Rdo. 2/2008 y Artículo 22 del Reglamento): Uso y Edificabilidad 

de Referencia (Aprovechamiento en terminología urbanística) en Suelo Urbanizado No 

Edificado. 

1-A).- PARÁMETROS APLICABLES A PARCELAS-SOLARES.- 

1.5.1.- En Suelos Urbanos-Solar  Los atribuidos a la parcela por el planeamiento 

vigente, con las siguientes salvedades: 

1ª.- El total aprovechamiento, si la parcela tuviera cumplidos los deberes y levantadas 

las cargas establecidas por el planeamiento para ejercer la facultad de edificar (cesiones 

de suelo para dotaciones, costeamiento de los servicios e infraestructuras y cesión de 

suelo para materializar el % de aprovechamiento público). 

2ª.- Si tuviera pendiente alguno de los deberes o cargas (Actuaciones de Dotación, por 

ejp.)  se deberá descontar del anterior, la parte correspondiente del aprovechamiento 

correspondiente a los deberes/cargas no cumplidos. 

3ª.- Si el planeamiento no hubiera atribuido aprovechamiento a la parcela (parcelas con 

destino dotacional), se les atribuirá la EMP de la Zona de Ordenación en que se integre 

la misma. 

1-B).- APLICACIÓN A ÁMBITOS ESPACIALES COMPLEJOS.- 

1.5.2.- En Ámbitos Espaciales de Reforma o Renovación Urbanas  El resultado del 

restar de la EMP del Ámbito, la parte correspondiente a los deberes y cargas previstos 

en el planeamiento, aún no realizados. 

 En cualquier caso, en estas Actuaciones de Reforma o Renovación se 

considerarán como usos y edificabilidades, las atribuidas por el planeamiento vigente en 

el momento de adopción del acto administrativo que establece la Reforma o Renovación 

-Modificación o Revisión de Plan- (Situación de Origen  Artículo 24-3 T.Rdo. 2/2008 

y Artículo 25 del Reglamento). 

1.5.3.- Los Valores de Repercusión de Suelo se determinarán por el Método Residual 

Estático (Artículo 24-1-b) T. Rdo. 2/2008 y Artículo 22-2 del Reglamento). 

Debe considerarse la corrección del Método Estático (frente al Dinámico), pues se trata 

de valoraciones expropiatorias por interés público, que deben referirse a la fecha de 

iniciación del expediente de justiprecio (no cabe la evaluación de eventuales escenarios 

de mercado futuro propios de una actuación empresarial                       -especulativa-, no 

de una actuación pública). 
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Tipo de inmueble Porcentaje  

Edificio de uso residencial (primera residencia) 8 

Edificio de uso residencial (segunda residencia) 12 

Edificio de oficinas 10 

Edificios comerciales 12 

Edificios industriales 14 

Plazas de aparcamiento 9 

Hoteles 11 

Residencias de estudiantes y de la tercera edad 12 

Otros 12 

 

En el caso de edificios destinados a varios usos la prima de riesgo de referencia se 
obtendrá ponderando las primas de riesgo señaladas anteriormente en función de la superficie 

destinada a cada uno de los usos. 

VRS  Valor de Repercusión de Suelo (€/m
2
t). 

Vv  Valor en Venta del producto sobre la base de un Estudio de Mercado. 

K  Coeficiente inclusivo de Gastos Generales (financiación + gestión + promoción) + 

Beneficio Empresarial. Normalmente  1,40, si bien: 

1,20 ≤ K ≤ 1,50, en función de las tipologías (Unifamiliar, VPP, Viviendas de lujo, 

Naves, etc…) y razones justificadas de dinámica del mercado. 

Vc  Valor de la Construcción (€/m
2
t), incluyendo Ejecución Material + Gastos 

Generales + Beneficio + Honorarios + Tributos, etc. 

1.6.- Tasa Libre de Riesgo y Prima de Riesgo. 

Se constituyen como componentes básicos del Beneficio Empresarial (Artículo 26 

T.Rdo. 2/2008 y 22-3 del Reglamento). 

1.6.1.- Tasa Libre de Riesgo (TLR)  última referencia publicada por el Banco de 

España del rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública a dos y 

seis años (Disposición Adicional 7ª RDL 6/2010 que modifica T.Rdo. 2/2008  

“Decreto Zurbano” y Artículo 22-3 del Reglamento).  

1.6.2.- Prima de Riesgo (PR)  en función de los usos y tipologías correspondientes y 

de la situación del mercado inmobiliario, debiendo justificarse en un Estudio de 

Mercado, según establece el Artículo 22-3 y ANEXO IV del Reglamento, (se toma 

como referencia la establecida en la Disposición Transitoria Única de la Orden 

Eco/805/2003). 

 

TABLA APLICABLE – ANEXO IV REGLAMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de edificios destinados a varios usos la Prima de Riesgo de referencia se 

obtendrá ponderando las Primas de Riesgo señaladas anteriormente en función de la 

superficie destinada a cada uno de los usos. 

1.6.3.- La suma del porcentaje de Gastos Generales más el correspondiente al Beneficio 

determinado mediante la aplicación de las TLR y la PR, no podrá superar el Coeficiente 

K (Artículo 22-3 del Reglamento). 

1.7.- Actuaciones de Dotación. (Artículo 14-1-b) T.Rdo. 2/2008 y Artículos 19-4 y 26 

del Reglamento). 
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1.7.1.- Definición.- actuaciones derivadas de una alteración (Modificación puntual o 

Revisión del Plan) de la situación jurídico-urbanística vigente, mediante atribución de: 

1.- un incremento de la edificabilidad. 

2.- un cambio de uso por otro de mayor rentabilidad. 

3.- ambas circunstancias a la vez (del aprovechamiento). 

…. aplicables a los Usos y Edificabilidades de Referencia establecidos para los Suelos 

Urbano-Solar en el Apartado 1.3 anterior. 

1.7.2.- En consecuencia, las Actuaciones de Dotación comportan (sobre la base del 

Principio de Reparto de Cargas y Beneficios y del Principio de Participación Pública en 

las Plusvalías): 

1.- la reserva y Cesión a la Administración actuante del Suelo Dotacional urbanizado, 

en proporción al incremento de aprovechamiento atribuido (a determinar por aplicación 

de los estándares establecidos en la legislación autonómica). 

2.- la reserva y Cesión a la Administración actuante de Suelo urbanizado con capacidad 

de materializar el % de aprovechamiento que le corresponda aplicado al incremento 

atribuido (a determinar por aplicación de los estándares establecidos por la legislación 

autonómica). 

1.7.3.- La aplicación de las cargas y deberes señalados, se llevará a cabo mediante 

Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico (TAUs) a través de la Reparcelación 

Voluntaria y Discontinua, o bien, mediante Compensación Económica de valor 

equivalente, debiendo integrarse en el Patrimonio Público de Suelo para la obtención de 

los terrenos dotacionales o del % del aprovechamiento público correspondiente.  

No obstante, la Compensación Económica correspondiente al % de aprovechamiento 

público (en el caso del Uso Residencial), solo puede ejercitarse si no existiera suelo 

destinado a VPP derivado de la Reserva que, para este uso, establezca el Plan General 

(artículo 16-1-b) T.Rdo. 2/2008). 

 

2. VALORACIÓN DEL SUELO URBANIZADO NO EDIFICADO. 

(Artículo 24-1 T.Rdo. 2/2008 y Artículo 22 del Reglamento). 

2.1.- Suelos con los Deberes y Cargas Urbanísticas Satisfechas.- 

VS = ∑ Ei x VRSi. 

 VS  Valor del Suelo Urbanizado No Edificado (€/m
2
s). 

 Ei  Edificabilidad de Referencia de cada uno de los usos considerados 

(m
2
t/m

2
s) -Ver Apartado 1.5.1 anterior-. 

 VRSi  Valor de Repercusión de Suelo de cada uno de los usos considerados 

(€/m
2
t) -Ver apartado 1.5.3 anterior-. 

2.2.- Suelos con Cargas o Deberes Pendientes de Cumplir.- 

VSo = VS – GU (1+TLR+PR). 

 VSo  Valor del Suelo, descontado el valor de las cargas/deberes pendientes de 

cumplir (€/m
2
s). 

 VS  Valor del Suelo totalmente urbanizado (€/m
2
s). 

 GU  Gastos de Urbanización (Costes de Urbanización y valor del resto de 

cargas/deberes) pendientes de cumplir (€/m
2
s). 

 TLR  Tasa Libre de Riesgo (en tanto por uno) (-ver Apartado 1.6.1 anterior-). 

 PR  Prima de Riesgo (en tanto por uno) (-Ver Apartado 1.6.2 anterior-). 

 BENEFICIO EMPRESARIAL  GU (TLR + PR). 
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3. VALORACIÓN DEL SUELO URBANIZADO EDIFICADO. 

(Artículo 24-2 T.Rdo. 2/2008 y Artículo 23 y 24 del Reglamento). 

 

3.1.- Regla General.- 

 El valor superior de una de las dos situaciones: 

3.1.1.- Tasación Conjunta del suelo + edificación aplicada a lo realmente existente y 

ajustado a la legalidad (Método de Comparación). 

3.1.2.- Valoración Residual, por metodología estática (ver Apartado 1.5.3 anterior) 

aplicada exclusivamente al Suelo, sin considerar la edificación existente. 

 

3.2.- Tasación Conjunta por el Método de Comparación.- 

(Artículo 24-2 del T.Rdo 2/2008 y 24 del Reglamento). 

3.2.1.- Se aplicará el Método de Comparación cuando en riguroso Estudio de 

Mercado, se identifiquen ≥ 6 Muestras Comparables de Transacciones Reales en 

Condiciones de Semejanza adecuadas  Uso + Tipología y parámetros urbanísticos 

básicos + Localización + Características de la Parcela (configuración geométrica y 

superficie) + Antigüedad y Conservación + Calidad de la Edificación+ 

Cargas/Gravámenes + Fecha de toma de datos de los comparables. 

a) Si se aprecian diferencias significativas entre los precios de oferta y los valores 

de mercado, podrá aplicarse, de manera expresa y justificada, un Coeficiente Corrector 

entre 0,7-1. 

b) En caso que las muestras no cumplan las Condiciones de Semejanza relativas a 

Localización, Uso y Destino, podrán utilizarse Técnicas de Homogeneización que 

consideren, justificadamente, otros criterios (ver Apartado 3.3 siguiente),. 

3.2.2.- Cuando no existan suficientes comparables que permitan aplicar el 

procedimiento anterior, podrán utilizarse técnicas de Homogeneización en el método 

que permitan determinar su valor. Como norma general, para homogeneizar por 

Antigüedad y Estado de Conservación, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 Vv’  Valor en Venta del Inmueble homogeneizado por Antigüedad y Estado de 

Conservación (€/m
2
t). 

 Vv  Valor en Venta del Inmueble (€/m
2
t). 

 F  Factor de relación del valor estimado de la Edificación a valorar con 

respecto al valor total de los inmuebles característicos de la Zona (en tanto por 1): 

Relación entre el Valor del “Edificio” (sin suelo) y el de la “Finca” (i/el suelo). 

 C  Coeficiente Corrector por Antigüedad y Conservación del inmueble objeto 

de valoración. 

 Ci  Coeficiente Corrector por Antigüedad y conservación de la Muestra, según 

el siguiente Cuadro (Tabla  Ross-Heidecke).- 

*EJEMPLOS.- 

 Se considera …. F  1 

 Edificio Reciente: Vida Útil .. 0%. Conservación Normal … C  0 

 

                                       ……  

 01

01
' VvVv VvVv'
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Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación 

 

estado de 

conservación
normal regular deficiente ruinoso

estado de 

conservación
normal regular deficiente ruinoso

antigüedad antigüedad

0% 0,0000 0,1500 0,5000 1,0000 51% 0,3851 0,4773 0,6925 1,0000

1% 0,0051 0,1543 0,5025 1,0000 52% 0,3952 0,4859 0,6976 1,0000

2% 0,0102 0,1587 0,5051 1,0000 53% 0,4055 0,4946 0,7027 1,0000

3% 0,0155 0,1631 0,5077 1,0000 54% 0,4158 0,5034 0,7079 1,0000

4% 0,0208 0,1677 0,5104 1,0000 55% 0,4263 0,5123 0,7131 1,0000

5% 0,0263 0,1723 0,5131 1,0000 56% 0,4368 0,5213 0,7184 1,0000

6% 0,0318 0,1770 0,5159 1,0000 57% 0,4475 0,5303 0,7237 1,0000

7% 0,0375 0,1818 0,5187 1,0000 58% 0,4582 0,5395 0,7291 1,0000

8% 0,0432 0,1867 0,5216 1,0000 59% 0,4691 0,5487 0,7345 1,0000

9% 0,0491 0,1917 0,5245 1,0000 60% 0,4800 0,5580 0,7400 1,0000

10% 0,0550 0,1968 0,5275 1,0000 61% 0,4911 0,5674 0,7455 1,0000

11% 0,0611 0,2019 0,5305 1,0000 62% 0,5022 0,5769 0,7511 1,0000

12% 0,0672 0,2071 0,5336 1,0000 63% 0,5135 0,5864 0,7567 1,0000

13% 0,0735 0,2124 0,5367 1,0000 64% 0,5248 0,5961 0,7624 1,0000

14% 0,0798 0,2178 0,5399 1,0000 65% 0,5363 0,6058 0,7681 1,0000

15% 0,0863 0,2233 0,5431 1,0000 66% 0,5478 0,6156 0,7739 1,0000

16% 0,0928 0,2289 0,5464 1,0000 67% 0,5595 0,6255 0,7797 1,0000

17% 0,0995 0,2345 0,5497 1,0000 68% 0,5712 0,6355 0,7856 1,0000

18% 0,1062 0,2403 0,5531 1,0000 69% 0,5831 0,6456 0,7915 1,0000

19% 0,1131 0,2461 0,5565 1,0000 70% 0,5950 0,6558 0,7975 1,0000

20% 0,1200 0,2520 0,5600 1,0000 71% 0,6071 0,6660 0,8035 1,0000

21% 0,1271 0,2580 0,5635 1,0000 72% 0,6192 0,6763 0,8096 1,0000

22% 0,1342 0,2641 0,5671 1,0000 73% 0,6315 0,6867 0,8157 1,0000

23% 0,1415 0,2702 0,5707 1,0000 74% 0,6438 0,6972 0,8219 1,0000

24% 0,1488 0,2765 0,5744 1,0000 75% 0,6563 0,7078 0,8281 1,0000

25% 0,1563 0,2828 0,5781 1,0000 76% 0,6688 0,7185 0,8344 1,0000

26% 0,1638 0,2892 0,5819 1,0000 77% 0,6815 0,7292 0,8407 1,0000

27% 0,1715 0,2957 0,5857 1,0000 78% 0,6942 0,7401 0,8471 1,0000

28% 0,1792 0,3023 0,5896 1,0000 79% 0,7071 0,7510 0,8535 1,0000

29% 0,1871 0,3090 0,5935 1,0000 80% 0,7200 0,7620 0,8600 1,0000

30% 0,1950 0,3158 0,5975 1,0000 81% 0,7331 0,7731 0,8665 1,0000

31% 0,2031 0,3226 0,6015 1,0000 82% 0,7462 0,7843 0,8731 1,0000

32% 0,2112 0,3295 0,6056 1,0000 83% 0,7595 0,7955 0,8797 1,0000

33% 0,2195 0,3365 0,6097 1,0000 84% 0,7728 0,8069 0,8864 1,0000

34% 0,2278 0,3436 0,6139 1,0000 85% 0,7863 0,8183 0,8931 1,0000

35% 0,2363 0,3508 0,6181 1,0000 86% 0,7998 0,8298 0,8999 1,0000

36% 0,2448 0,3581 0,6224 1,0000 87% 0,8135 0,8414 0,9067 1,0000

37% 0,2535 0,3654 0,6267 1,0000 88% 0,8272 0,8531 0,9136 1,0000

38% 0,2622 0,3729 0,6311 1,0000 89% 0,8411 0,8649 0,9205 1,0000

39% 0,2711 0,3804 0,6355 1,0000 90% 0,8550 0,8768 0,9275 1,0000

40% 0,2800 0,3880 0,6400 1,0000 91% 0,8691 0,8887 0,9345 1,0000

41% 0,2891 0,3957 0,6445 1,0000 92% 0,8832 0,9007 0,9416 1,0000

42% 0,2982 0,4035 0,6491 1,0000 93% 0,8975 0,9128 0,9487 1,0000

43% 0,3075 0,4113 0,6537 1,0000 94% 0,9118 0,9250 0,9559 1,0000

44% 0,3168 0,4193 0,6584 1,0000 95% 0,9263 0,9373 0,9631 1,0000

45% 0,3263 0,4273 0,6631 1,0000 96% 0,9408 0,9497 0,9704 1,0000

46% 0,3358 0,4354 0,6679 1,0000 97% 0,9555 0,9621 0,9777 1,0000

47% 0,3455 0,4436 0,6727 1,0000 98% 0,9702 0,9747 0,9851 1,0000

48% 0,3552 0,4519 0,6776 1,0000 99% 0,9851 0,9873 0,9925 1,0000

49% 0,3651 0,4603 0,6825 1,0000 100% 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

50% 0,3750 0,4688 0,6875 1,0000  

El estado de conservación de las edificaciones, construcciones e instalaciones se determinará 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Normal: Cuando a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesiten 

reparaciones importantes. 

b) Regular: Cuando presenten defectos permanentes, sin que comprometan las normales 

condiciones de habitabilidad y estabilidad. 

c) Deficiente: Cuando precisen reparaciones de relativa importancia, comprometiendo las 
normales condiciones de habitabilidad y estabilidad. 

e) Ruinoso: Cuando se trate de edificaciones, construcciones o instalaciones 
manifiestamente inhabitables o declaradas legalmente en ruina. 

 Edificación Ruinosa ……….. C  1 

                                       

                                       …..               (Ruina física). 

 

 

 

Coeficiente Corrector C por Antigüedad y Estado de Conservación. 

 

(ANEXO II del Reglamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los efectos de determinar C, se tomará como antigüedad el % transcurrido de su Vida 

Útil en función del siguiente Cuadro: 

0
11

11
' VvVv 0'Vv
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Vida Útil Máxima de Edificaciones Construcciones e Instalaciones. 

ANEXO III del Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los efectos de aplicación a Actuaciones de Rehabilitación (Artículo 18-4 del 

Reglamento), la fecha de antigüedad a efectos del cálculo, a los efectos de primar la 

Rehabilitación, se determinará por: 

Fa = Fc + (Fr-Fc)i 

 Fa  fecha de antigüedad a efectos de cálculo. 

 Fc  fecha de construcción o implantación. 

 Fr  fecha de rehabilitación o de la reforma. 

 i  coeficiente de tipo de reforma (entre 0 y 1 en proporción al % de coste de las 

obras en relación a la rehabilitación integral). 

*Si la Rehabilitación es Integral ….. i  1 

Fa = Fc + Fr – Fc ….. Fa  Fr (antigüedad  año de Rehabilitación). 

 

3.3.- Tasación Conjunta sin Información Estadística Significativa. 

 Cuando no sea posible identificar, en riguroso Estudio de Mercado, ≥ 6 Muestras 

Comparables de Transacciones Reales, relativas, como mínimo, a la Localización, Uso 

y Destino del inmueble, podrán utilizarse otros comparables sobre la base de otros 

criterios de identidad justificados. 
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En este sentido, por ejemplo (no regulado en el Reglamento), podría tasarse mediante 

el método de Capitalización de Rentas, siempre que: 

3.3.1.- exista un Mercado comparable de Arrendamientos de Inmuebles. 

a) En el caso de que el Inmueble se encuentra Arrendado.- 

 Se considerará la Renta realmente devengada. 

b) En el caso de que el Inmueble no se encuentra Arrendado.- 

 Se considerará como Renta, la más probable en función de las características 

del inmueble. 

3.3.2.- exista Información estadísticamente fiable sobre rendimientos de Explotaciones 

Económicas comparables (Cines, Centros comerciales, Hoteles…. Para ello, deberá 

cumplirse que: 

 que su rentabilidad se derive de su tipología o localización. 

 que no exista Mercado de Arrendamiento. 

El método a aplicar será como sigue: 

1º.- la Renta (real o potencial) se determina en función de sus características de 

explotación: 

R = I – C 

 R  Renta anual (€). 

 I  Ingresos anuales de explotación (€). 

 C  Costes anuales de explotación (€), incluidos Gastos de mantenimiento (no 

imputables al arrendatario), fiscales, administración y gestión, seguros y un ≤ 5% de 

proporción (común en mercado) de vacantes e impagados. 

2º.- La Renta Neta (después de impuestos), se desagregará en: 

 Renta del Inmueble. 

 Beneficio Empresarial. 

…. aplicando los criterios normales (justificados) en estas actividades. 

3º.- Solo se capitalizará la Renta del Inmueble. 

3.3.3.- Valoración por Capitalización de la Renta. 

 

 

 

 

 V  Valor de Capitalización (€). 

 R1, R2, …., Rh  Rentas anuales (reales o potenciales) del inmueble a lo largo 

de su vida económica (€) -Se tomará como referente su Vida Útil según Cuadro 

correspondiente-. 

 r  Tipo de Capitalización  Suma de última referencia del Banco de España del 

rendimiento interno del mercado secundario de la Deuda Pública a 2-6 años, más la 

Prima de Riesgo. 

 Vh  Valor Residual del inmueble al final de su vida útil, h (en €). -Corresponde 

al Valor de Reposición al final de su vida útil. Como norma general  valor del suelo 

vacante (salvo que sea preceptiva la rehabilitación o conservación del edificio)-. 

 j  Tiempo probable para la venta del inmueble al final de su Vida Útil, h, 

(años). 
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4. VALORACIÓN DEL SUELO URBANIZADO SOMETIDO A 

ACTUACIONES DE REFORMA INTERIOR O DE RENOVACIÓN URBANAS. 

4.1.- Situación de Suelo No Edificado: 

 Se aplicará el procedimiento establecido en los Apartados 1.5.2, 1.5.3 y 3 

anteriores de esta Ponencia. 

VS = E x VRS. 

 VS  Valor del Suelo. 

 E  Edif. de Referencia. 

 VRS  Valor de Repercusión. 

4.2.- Situación del Suelo Edificado: 

 Se aplicará el procedimiento establecido en los Apartados 1.5.2, 1.5.3 y 3 

anteriores de esta Ponencia. 

4.3.- Recordar que los parámetros a considerar, son los atribuidos en su Situación de 

Origen, por lo que los eventuales incrementos de valor como consecuencia de las 

Actuaciones de Reforma o Renovación, no se tendrán en cuenta en el contenido 

económico del derecho de propiedad (no han sido patrimonializados por ser una 

expectativa de futuro). 

En el caso que se generaran decrecimientos de valor en relación a su Situación de 

Origen, tampoco se tendrán en cuenta (no serán indemnizables), salvo que el acto 

administrativo que determinara la Actuación interrumpiera los plazos previstos o las 

condiciones establecidas para su desarrollo por el planeamiento (artículo 35-a) T.Rdo. 

2/2008). 

 

5. VALORACIÓN DEL SUELO URBANIZADO SOMETIDO A 

ACTUACIONES DE DOTACIÓN. 

 Se aplicará a los usos y edificabilidades de referencia atribuidos a las parcelas de 

Suelo Urbanizado (ver Apartado 1.5.1-2ª de esta Ponencia). 

 Se aplicará el procedimiento en los Apartados 1.7 y 2.2 de esta Ponencia. 

 

6. VALORACIÓN DEL SUELO URBANIZADO EN RÉGIMEN DE 

EQUIDISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS. 

(Artículo 18 del T.Rdo 2/2008 y 27 del Reglamento). 

6.1.- Aplicación a los casos de Gestión No Expropiatoria en la que los Propietarios, por 

su iniciativa o a instancia de un “Promotor” (público o privado), desarrollan su Facultad 

de Participar: (Sistemas de Compensación, Agente-Urbanizador, Cooperación, etc…). 

6.2.- La ponderación entre las propiedades de los diferentes titulares del suelo y las 

correspondientes al Promotor (en su caso), se tasarán por el Valor Final que 

correspondería a la terminación de las obras, según el procedimiento establecido en el 

Apartado 1.5-B) y en el 2 de esta Ponencia (Suelo Urbanizado No Edificado), salvo que 

la totalidad de los propietarios acordaran otro criterio. 

6.3.- En el caso de propietarios que no pudieran ejercitar la Facultad de Participar por 

no alcanzar sus derechos a una Parcela Mínima Edificable, su suelo se tasará según 

Valoración Residual: 

VS = VSF – GU (1 + TLR + PR) 

 VS  Valor del Suelo a recibir por el propietario (€). 

 VSF  Valor del Suelo Urbanizado (€). 

 GU  Gastos de Urbanización (Costes de Urbanización + Valor de Resto de 

Cargas/Deberes) pendientes de realizar (€). 



 
 

13 
 

 TLR  Tasa Libre de Riesgo. 

 PR  Prima de Riesgo. 

 

 

 

INDEMNIZACIONES RELATIVAS A LA PÉRDIDA DE LA FACULTAD DE 

PARTICIPAR Y POR LA INICIATIVA Y PROMOCIÓN DE LAS 

ACTUACIONES DE NUEVA URBANIZACIÓN O DE EDIFICACIÓN. 

 

7. INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE LA FACULTAD DE 

PARTICIPAR. 

(Artículo 25 T.Rdo. 2/2008 y Artículo 28 del Reglamento). 

Facultad de Participar  derecho de los propietarios a intervenir en los procesos de 

transformación urbanística en régimen de equidistribución (artículo 8-1-c) del T.Rdo 

2/2008) y que solo es suprimible por causa de expropiación por interés público. En 

Compensación, Cooperación, Urbanizador, etc.., el propietario mantiene la facultad de 

participar, asumiendo los costes de producción en metálico o en parcelas edificables o 

bien, saliéndose voluntariamente de la actuación (renuncia voluntaria a participar). 

7.1.- La indemnización corresponde, por tanto, a Actuaciones de Nueva Urbanización 

(Suelos Urbanizables -art. 25-1 T. Rdo 2/2008- de paso de rural a urbanizado, pues para 

las de Reforma o Renovación Urbana ya disponían de ella) para las que se establece 

como Sistema de Ejecución el de Expropiación. 

La IFP, en puridad conceptual, no incrementa el Valor del suelo (que es el del Rural), 

pues se trata de una indemnización subjetiva. 

7.2.- La Indemnización por causa del Sistema de Expropiación, viene establecida: 

 en el Planeamiento General, como Sistema de Ejecución por Gestión Directa de 

la Administración por causa de razones de interés público. 

 durante la vigencia del Plan General, por razones de interés público que surta sus 

efectos antes del inicio de la actuación y de que hubieran vencido los plazos previstos 

para su desarrollo: (ver Modificación de 28/Feb./2008 de la Disposición Adicional 7ª de 

la Orden ECO/805/2003). 

7.3.- También es aplicable esta Indemnización, cuando se modifiquen los parámetros 

jurídico-urbanísticos atribuidos por el planeamiento  dentro de los plazos asignados por 

éste (artículo 35-a) T.Rdo. 2/2008) y la alteración comporte una disminución del Valor 

del Suelo. 

7.4.- Determinación de la Indemnización (IFP).- 

 Sistema análogo al Principio de Participación Pública en las Plusvalías  cuando 

actúan los privados, a la Administración le corresponde un concreto % PPV y cuando 

actúa la Administración, a los particulares les corresponde un % de plusvalías 

semejante. 

IFP = % PPV (VSF – VSR) 

 IFP  Indemnización por la Facultad de Participar (€). 

 % PPV  % de Participación Pública en las Plusvalías atribuido a la 

Administración Actuante (5-15%) por la legislación urbanística. 

 VSF  Valor del Suelo Totalmente Urbanizado (€). 

 VSR  Valor del Suelo en Situación de Rural. 

 Para los supuestos de alteración de los parámetros jurídico-urbanísticos, será: 
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I = % PPV (VSF1 – VSF2). 

…. siendo VSF1 y VSF2 los Valores del Suelo correspondientes a las situaciones 

derivadas de la alteración. 

 

8. INDEMNIZACIÓN POR LA INCIATIVA Y PROMOCIÓN (IPP) DE 

ALTERACIONES DE URBANIZACIÓN O DE EDIFICACIÓN. 

8.1.- Costes de Iniciativa y Promoción.- 

(Artículo 26 del T. Rdo. 2/2008 y 29 del Reglamento). 

Valorables cuando devengan inútiles para los que (propietarios, promotor) los hubieran 

asumido: 

CIP = (HP + CCOF + CT + COP + In) (1 + TLR + PR). 

 CIP  Costes de Iniciativa y Promoción. 

 HP  Honorarios de Proyectos. 

 CCOF  Costes de Constitución de Operaciones Financieras, Gestión y 

Promoción. 

 CT  Costes de Tributos. 

 COP  Costes de Obras Preparatorias que, en su caso, se hubieran realizado 

previamente al Inicio de la Ejecución. 

 In  Indemnizaciones abonadas. 

 TLR  Tasa Libre de Riesgo. 

 PR  Prima de Riesgo. 

 En cualquier caso: 

CIP ≤ Vc x K. 

…. es decir, entre el 1,20 y 1,50 del Valor de los Costes de Construcción, según se 

establece para la determinación del Valor de Repercusión de Suelo en el apartado 1.5.3 

de esta Ponencia. 

8.2.- Determinación de la Indemnización (IIP). 

8.2.1.- Será la superior de los tres factores indemnizatorios siguientes (Facultad de 

Participar, Iniciativa de Promoción y Grado de Ejecución): 

IIP ≥ IFP ó CIP ó IGE. 

 IIP  Indemnización por Iniciativa y Promoción (€). 

1.- IFP  Indemnización por la Facultad de Participar (€). 

2.- CIP  Costes de Iniciativa y Promoción. 

3.- IGE  Indemnización por el Grado de Ejecución (cuando se impida la terminación). 

 

8.2.2.- Valoración de la Indemnización por el Grado de Ejecución. 

 Introducción del Principio de Coherencia al Sistema Urbanístico Español sobre 

la base del Principio de Reparto de Cargas y Beneficios: se considera y valora como 

indemnización aquella parte de los Beneficios de la Actuación (de las plusvalías) 

determinada en idéntica proporción al % de Cargas (costes) que los propietarios hayan 

asumido (se otorgan plusvalías en tanto se asumen cargas y no se “entrega” toda la 

plusvalía tras la reclasificación, sin asumir carga alguna, como establecía la Ley 6/98). 

IGE = % GE (VSF – VSO). 

 IGE  Indemnización en función del Grado de Ejecución. 

 % GE  Porcentaje entre 0 y 100 (0 y 1) en proporción al Grado de Ejecución 

determinado por la proporción de los Costes de Construcción asumidos por la propiedad 
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en relación al Total del Presupuesto de Contrata, según Certificación de la Dirección 

Facultativa. 

 VSF  Valor del Suelo Totalmente Urbanizado. 

 VSO  Valor del Suelo en Situación de Origen (de la Valoración). 

8.2.2.1.- En Actuaciones de Nueva Urbanización, VSO = Valor en Situación de Rural 

(VSR).- 

IGE = % GE (VSF – VSR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.2.- En Actuación de Reforma o Renovación Urbanas, VSO  Valor en Situación de 

Origen, según lo establecido en el Apartado 1.5-B) de esta Ponencia: 

IGE = % GE (VSF – VSO). 

8.2.2.3.- Cuando se modifiquen los parámetros jurídico-urbanísticos, sin impedir la 

terminación de la Actuación: 

IGE = % GE (VS1 – VS2). 

…. Siendo VS1 y Vs2 los Valores del Suelo correspondientes a las dos situaciones 

derivadas de la modificación: la originaria y la alterada. 

8.3.- Distribución de las Indemnizaciones.- 

 Las indemnizaciones obtenidas se distribuirán proporcionalmente entre los 

adjudicatarios de las parcelas resultantes (en función de los derechos de la 

Reparcelación). 

 En el caso (artículo 26-3 del T.Rdo. 2/2008) de existencia de Promotor (Agente 

Urbanizador, público o privado) que no hubiera sido retribuido con parcelas finales, le 

corresponderá una Indemnización equivalente al Beneficio de la Retribución que tuviera 

establecida y que dejará de percibir: 

IP = Rp x (1+TLR + PR). 

 IP  Indemnización del Promotor de la Actuación. 
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 Rp  Retribución del Promotor pendiente para terminar la ejecución. 

 TLR  Tasa Libre de Riesgo. 

 PR  Prima de Riesgo. 

Esta IP se descontará de la correspondiente a los propietarios. 

Gerardo Roger Fernández. 

Arquitecto y Profesor de Urbanismo 

del Ito. Pascual Madoz de la UCIII. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN. 

1.- EJEMPLO DE DETERMINACIÓN DE EDIFICABILIDAD MEDIA DE UN 

ÁMBITO ESPACIAL HOMOGÉNEO. 
Consideremos un Ámbito Espacial Homogéneo (AEH) por usos y tipologías, es decir, 

en terminología jurídico-urbanística, como máximo, una Zona de Ordenación 

Urbanística (ZOU) o en la mayoría de los casos, por causas de oportunidad y agilidad 

técnica, un ámbito de menor dimensión en ella integrada (por ejp., manzana o manzanas 

más homogéneas con la parcela objeto del ejemplo). En cualquier caso, consideremos 

que el AEH dispone de una superficie de 10 Has de superficie, de Uso Global 

Residencial en tipología de Edificación Abierta (EDA), en la que coexisten Bloques de 

Viviendas de Renta Libre como uso mayoritario (VRL), junto a usos complementarios y 

compatibles de Vivienda de Protección Pública (VPP) y usos Terciario-Comerciales 

(TER), además de usos Dotacionales públicos, como son Viarios y Aparcamiento (VR), 

Zonas Verdes (ZV) y Equipamientos (EQ), parte de los cuales están ya implantados 

(existentes) en la actualidad y otros se prevén como Reserva Dotacional (RD) a obtener 

para el dominio público y cuyo dimensionamiento se ha realizado en función de los 

aprovechamientos adicionales a los patrimonializados en razón a los atribuidos por el 

Plan. 

En concreto, los parámetros jurídico-urbanísticos definitorios de este AEH deducidos de 

las medias-estándar en las Ciudades medias españolas, son los siguientes: 

 

 

- Superficie Total del AEH (ST) ………… 100.000 m
2
s. 

-Suelo Dotacional Existente (ya 

implantado).- 

 

 Zonas Verdes (ZV) ……………….. 10.000 m
2
s (10% ST). 

 Equipamientos Públicos (EQ) 

………... 

10.000 m
2
s (10% ST). 

 Viario y Aparcamientos (RV) ……. 20.000 m
2
s (20% ST). 

TOTAL …………………… 40.000 m
2
s (40% ST). 

-Reservas de nuevo Suelo Dotacional (por 

obtener).- 

 

 RSD ………………………………... 10.000 m
2
s (+10% ST). 

- Superficie Suelo Edificable Lucrativo (SE).. 50.000 m
2
s (50% ST). 

 

 

 

…. de los cuales, entendiendo como uso mayoritario normal en un AEH o en una ZOU 

Residencial el de Vivienda de Renta Libre (70% de SE = 35.000 m2s) y como 

complementarios, en porcentajes ad hoc, los de VPP y TER que resultan ser: 

VRL …. (70%) ………….. 35.000 m
2
s 

VPP ….. (20% de SE) …. 10.000 m
2
s. 

TER ….. (10% de SE) ….   5.000 m
2
s. 
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1.1.- Si los Índices de Edificabilidad Neta (“edificabilidad de referencia”) atribuidos por 

el Plan a los diferentes usos establecidos para las parcelas, se entienden referidos a un 

AEH o a una ZOU de “densidad media”, serán los siguientes: 

 IEN (VRL)  1 m
2
t/m

2
s. 

 IEN (VPP)  1,20 m
2
t/m

2
s. 

 IEN (TER)  1 m
2
t/m

2
s. 

….. las Edificabilidades atribuidas por el Plan a los diversos Usos atribuidos a las 

diferentes Parcelas edificables, resultan ser: 

VRL  35.000 m
2
s x 1 m

2
t/m

2
s       35.000 m

2
t. 

VPP  10.000 m
2
s x 1,20 m

2
t/m

2
s  12.000 m

2
t. 

TER    5.000 m
2
s x 1 m

2
t/m

2
s         5.000 m

2
t. 

Asimismo, tras realizar un riguroso estudio de Mercado, los Valores de Repercusión de 

Suelo correspondientes a los tres Usos presentes en el AEH, resultan ser: 

V. Repercusión Suelo de VRL  600 €/m
2
t. 

V. Repercusión Suelo de VPP  200 €/m
2
t. 

V. Repercusión Suelo de TER  300 €/m
2
t. 

De lo expuesto, se deduce que el Uso de mayor edificabilidad en el AEH (“uso 

característico”) corresponde (como es norma general) a la Vivienda de Renta Libre 

(VRL) y que, consecuentemente, servirá de referencia para ponderar con él (“comparar” 

con él) el resto de usos presentes en el AEH. 

De acuerdo a ello, la Edificabilidad Media “del Uso Mayoritario” del AEH se determina 

por: 

 

 

 

 

 

, es decir, la EM alcanza un valor ponderado del uso mayoritario (m
2
tp del Uso 

Característico o unidades de aprovechamiento -uas-) de ….. 

 

 

Lo que viene a suponer el 70% aproximado de la media de las Edificabilidades Netas 

(sin ponderar) atribuidas a las Parcelas edificables. 

 

1.2.- Si el Plan atribuyera al AEH (o a la ZOU) una “densidad media-alta”, establecería 

unos Índices de Edificabilidad Neta, IEN, para los tres Usos de orden de: 

 IEN (VRL)  2 m
2
t/m

2
s. 

 IEN (VPP)  2,40 m
2
t/m

2
s. 

 IEN (TER)  2 m
2
t/m

2
s. 

Con ello, manteniendo, a efectos del cálculo, la proporción de superficies dotacionales 

señaladas en la hipótesis del supuesto 1, la Edificabilidad Media del Uso Mayoritario 

del AEH asciende a: 
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…. lo que viene a suponer el 65% aproximadamente de la media de las Edificabilidades 

Netas (sin ponderar) atribuidas a las Parcelas edificables. 

 

1.3.- Si consideramos, como hipótesis excepcional, que el AEH solo dispone de un uso, 

el Residencial libre VRL y el IEN fuera de 2 m
2
t/m

2
s, la EMD resultaría ser: 

 

 

 

….. lo que supone el 83% del IEN de la VRL. 

1.4.- Como Conclusión, cabe deducir que la Edificabilidad Media del Uso Mayoritario 

atribuible a las Parcelas Dotacionales a las que el Plan no les hubiera otorgado ningún 

aprovechamiento en términos urbanísticos, resultará ser menor (entre un 20% y un 30% 

menor) al Índice de Edificabilidad que el Plan atribuye, como media, a las diferentes 

parcelas comprendidas dentro del AEH en el que se integran dichas Parcelas 

Dotacionales.  

La explicación es obvia: la EM se aproximará a la IEN media, que para los casos en que 

el Uso Mayoritario, (además de ser el que dispone de mayor edificabilidad en el AEH 

suele ser, normalmente, el de mayor valor de repercusión), resultará ser un poco menor 

que ella, disminución que viene derivada de la presencia en el AEH de usos compatibles 

con el mayoritario y del cómputo (en el denominador) de la superficie de Suelo 

Dotacional pendiente de obtener y que, por tanto, no dispone de aprovechamiento 

objetivo atribuido por el Plan (sin perjuicio de la consideración de la EM a efectos 

expropiatorios). 

Con ello, el “aprovechamiento virtual” que se considera aplicable a las parcelas 

dotacionales resulta ser muy próximo al de la edificabilidad y uso mayoritario atribuido 

a las parcelas edificables en cada AEH en el que se integran, lo que resulta más 

adecuado (y justo) a las determinaciones establecidas en los principios básicos de la 

nueva legislación estatal. 

1.5.- En cualquier caso, es esencial señalar que sobre la base de la regulación de las 

Actuaciones de Dotación, ya no resulta necesario proceder a la expropiación de los 

suelos dotacionales en Suelo Urbano generados por los aprovechamientos lucrativos 

atribuidos por el Plan, como se venía produciendo de manera espuria en muchos casos, 

y si así fuera necesario e imprescindible para anticipar la obtención de una dotación 

concreta, procederá la posterior refinanciación de su coste a través de la reparcelación 

discontinua (TAU) correspondiente, obteniéndose de esta forma los suelos dotacionales 

públicos en la ciudad consolidada. 

Con ello, se viene a aplicar el obligado Principio de Reparto de Cargas y Beneficios en 

suelo urbano-urbanizado, obteniéndose las dotaciones de manera gratuita para la 

Administración como exige el principio básico del sistema urbanístico español y tal 

como se expresa en el Apartado 10.3.2 del Ejemplo siguiente. De hecho, de no hacerlo 

así se produciría una privatización del beneficio y una socialización de las cargas que 

supondría un explícito fraude de Ley. 
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2.- EJEMPLO DE VALORACIÓN DE UNA PARCELA SOMETIDA A UNA 

ACTUACIÓN DE DOTACIÓN. 
2.1.- En un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de un Municipio, se identifica 

un Ámbito Espacial Homogéneo (AEH) (o bien, de una Zona de Ordenación Urbana 

(ZOU) en Suelo Urbano)perteneciente a la Ordenanza denominada de “Edificación 

Abierta” y conformada por bloques de viviendas, en tipología de edificación aislada con 

ocupación parcial de parcela y en la que coexisten diversas parcelas edificadas con 

diferentes alturas, algunas de escaso número de plantas y muy baja calidad (por 

responder, por ejemplo, a construcciones de “urgencia” llevadas a cabo en los años 

cuarenta del Siglo XX), junto a diferentes parcelas no edificadas o con edificaciones y 

viejos talleres en precario o en ruina. 

En el Ámbito de la actuación, procede determinar los Coeficientes de Homogenización 

derivados de los valores de repercusión de suelo por m
2
 edificable partiendo de los 

precios (medios) de los productos inmobiliarios y de sus respectivos porcentajes de 

repercusión, según un riguroso Estudio de Mercado que ascienden a: 

 

Tabla 22. Coeficientes de homogenización de los valores de repercusión de suelo 

por m
2
 edificable. 

 

 V. 

VENTA 

de cada 

m²t 

% 

REPERCUSI

ÓN DE 

SUELO 

VALOR DE 

REPERCUSIÓ

N DE SUELO 

COEFICENTE

S 

HOMOGENEI

ZACION 

Vivienda 

de Renta 

Libre 

(VRL). 

2.000 

€/m²t 
40% 800 €/m

2
t 

USO 

CARACTERÍ

STICO- 

(mayor 

edificabilidad) 

1Uas/m²t 

Vivienda 

de 

Protección 

Pública 

(VPP). 

1.000 

€/m²t 
20% 200 €/m

2
t 0,25 Uas/m²t 

Terciario 

(TER). 

1.200 

€/m²t 
33% 400 €/m

2
t 0,50 Uas/m²t 

 

2.2.- Procede, ahora, determinar la Reserva Dotacional y el % de Aprovechamiento 

Público correspondiente a la Actuación de Dotación  aplicada a la AEH. 

2.2.1.- Supongamos que el AEH alcanza una superficie total de 28 Has (280.000 m
2
s) y 

en él preexisten unas 800 Viviendas de renta libre (VRL) aproximadamente, junto a 

diversos usos Terciarios (TER). 

Para calcular la Edificabilidad Media del uso mayoritario (aprovechamiento) en el AEH 

(el atribuido por el planeamiento vigente a las parcelas), y entendiendo, para este caso, 

que el AEH es de relevante dimensión y que dispone de numerosas manzanas 

edificadas, resulta aconsejable proceder a su cálculo por aproximación estadística, 

identificando, por ejemplo, un 10% de las manzanas consideradas como muestras 

típicas del resto y tras calcular la edificabilidad consolidada por el Plan por sus titulares, 
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se determina que la resultante por extensión a todo el AEH, asciende a 110.000 m
2
t, 

desagregados en 90.000 m
2
t de uso Residencial (112,5 m

2
t/vivienda), y a 20.000 m

2
t de 

Terciario. Teniendo en cuenta que el valor de repercusión del suelo del Terciario vale la 

mitad que el Residencial, la edificabilidad total homogeneizada al uso mayoritario (el 

aprovechamiento objetivo total) del AEH asciende a 100.000 Uas: 

 

(90.000 m
2
t x 1 Uas/m

2
t + 20.000 m

2
t x 0,5Uas/m

2
t). 

 

Consideremos ahora que por aplicación de explícitos criterios de sostenibilidad, el 

Ayuntamiento decide densificar “racionalmente” este AEH, incrementando el 

aprovechamiento urbanístico preexistente de algunas parcelas (lógicamente, las de 

menor “homogeneidad”), lo que produciría un incremento total en el AEH, por ejemplo, 

de 5.000 m
2
t, (40 Viviendas con una superficie edificable de 4.000 m

2
t y un 20% -1.000 

m
2
t- de Terciario, aproximadamente), es decir,  un 4,5% de la edificabilidad 

preexistente en el AEH. 

De acuerdo a ello, corresponde un incremento del aprovechamiento objetivo de (4.000 

m
2
t x 1 Uas/m

2
t + 1.000 m

2
t x 0,5 Uas/m

2
t) 4.500 Uas y que, tal como se ha señalado, 

se atribuye individualizadamente a algunas de las parcelas edificables del AEH. 

 

2.2.2.- Determinación de las Reservas de Suelo para Dotaciones y para el 

Aprovechamiento municipal Derivado de la Participación Pública en las Plusvalías. 

1º.- Las reservas dotacionales para Verde, Equipamientos y Aparcamientos se 

determinan en función de la regulación establecida en la legislación autonómica. En este 

caso, las reservas dotacionales a señalar y calificar en parcelas concretas integradas 

dentro del AEH (o bien dentro de la ZOU a la que “pertenezca” el AEH), se desagregan, 

por ejemplo, en las siguientes dotaciones: 

 

 Zona Verde ………… (18 m
2
s x 5.000/100 

m
2
t) 

900.- m
2
s 

 Equipamientos …… (20 m
2
s x 5.000/100 

m
2
t)  

1.000.- m
2
s 

 Aparcamientos …… (50 % x 25 m
2
s x 

5.000/100 m
2
t)   

625.- m
2
s 

TOTAL ……… 2.525.- m
2
s 

 

…. superficies que deberán ser delimitadas bien en el interior del AEH o en su 

proximidad (o en la ZOU en la que se integra), en parcelas concretas calificadas para 

esos Usos Dotacionales y resultando como “cuota media” dotacional, Cm….. 

 

 

 

2º.- La reserva de suelo para materializar el % de Aprovechamiento Público (con 

destino a VPP) corresponde, en este caso, al 10% del incremento de la edificabilidad del 

uso mayoritario atribuida (del aprovechamiento urbanístico incrementado), 

determinándose en función de la edificabilidad que se corresponde a dicho 

aprovechamiento. 

Teniendo en cuenta que la edificabilidad residencial incrementada asciende a 4.000 m²t 

y que para determinar la edificabilidad correspondiente a VPP debe corregirse en 
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función de los valores de repercusión de los suelos para la Vivienda Libre y la 

Protegida, la superficie edificable para VPP por el 10% a integrar en el patrimonio 

público de suelo, PPS, asciende a: 

 

PPS  10% S/4.500 Uas/0,25 Uas/m
2
t  900 m

2
t VPP. 

 

…. edificabilidad que deberá localizarse en suelos integrados en el AEH o en su 

proximidad (o en la ZOU a la que “perteneciera” el AEH) y cuyos parámetros jurídico-

urbanísticos, deberán posibilitar su materialización.  

 

2.3.- APLICACIÓN PRÁCTICA A UNA PARCELA CONCRETA. 

2.3.1.- Se plantea una parcela-solar que dispone de cuatro plantas edificadas con una 

edificabilidad consolidada por el planeamiento de 1.000 m2t y que el nuevo Plan le 

atribuye tres plantas más de uso Residencial de Vivienda Libre, lo que comporta un 

incremento de edificabilidad adicional de 600 m
2
t. (600 Uas., al ser su coeficiente de 

homogeneización 1 Uas./m²t).  

En el caso de que el propietario de la parcela (o el Ayuntamiento de oficio) planteara la 

edificación de la misma, la aplicación del régimen de Actuación de Dotación requeriría 

la delimitación de la Cuota Dotacional y del % de Aprovechamiento Público que le 

correspondería para poder patrimonializar el incremento de aprovechamiento atribuido. 

De acuerdo a las determinaciones jurídico-urbanísticas establecidas en el Plan General 

para las Actuaciones de Dotación integradas en este AEH, resulta lo siguiente: 

a).- La Reserva Dotacional que le corresponde asciende a …. 

 

0,5611 m
2
s/Uas x 600 Uas = 336,66 m

2
s 

 

Consecuentemente, para poder patrimonializar los 600 m
2
t de incremento, procederá 

realizar la eventual Reparcelación Voluntaria y Discontinua (mediante la aplicación 

de las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico -TAUs-) entre la parcela 

edificable en cuestión con algunos de los solares destinados a Usos Dotacionales, 

(Verdes, Equipamientos, o Aparcamientos) establecidos en la ZOU y que deberá 

identificar el promotor de manera concertada con sus propietarios por una superficie de 

336,66 m
2
s, debiendo asumir, también, los Costes de Urbanización para el caso que 

resultaran ser destinadas a Zona Verde o a Aparcamientos (la urbanización de los 

Sistemas Locales es un deber de la propiedad), valorándose estimativamente ese coste 

en 50 €/m
2
s. 

b).- La participación pública en las plusvalías asciende a ….. 

PPV  10% s/600 Uas/m
2
t/0,25 Uas/m

2
t  120 m

2
t VPP. 

….. lo que comporta la entrega, igualmente mediante la aplicación de las TAUs, de un 

solar localizado preferentemente en la propia parcela o en el AEH (o en la ZOU en 

la que se integra el AEH), en el que se pueda materializar dicha edificabilidad con 

destino a VPP a través de la aplicación de la Reparcelación Voluntaria.  

2.3.2.- Compensación Económica Alternativa. 

La Reparcelación Voluntaria y Discontinua, puede sustituirse por una Compensación 

Económica de valor equivalente determinado por los criterios de valoración de la Ley 

estatal para el suelo Urbanizado, compensación que en el caso de la correspondiente al 

suelo Dotacional, deberá integrarse en el Patrimonio Público de Suelo y destinarse, 
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exclusivamente, a la obtención-expropiación de los suelos Dotacionales reservados para 

ello. 

Para determinar su valor económico, debemos partir de la Edificabilidad Media del Uso 

Mayoritario aplicable al AEH correspondiente. 

Como hemos visto en el Ejemplo 9.1 anterior, para la determinación de la EM 

necesitamos conocer la edificabilidad total homogeneizada al uso mayoritario del AEH 

(el aprovechamiento objetivo total) y la superficie de suelo Dotacional existente en el 

AEH (o en la ZOU en la que se integra el AEH) y la ya afectada a su destino. Si 

consideramos, de manera análoga al 9.1, que ésta asciende al 40% de la ST total, la EM 

alcanza ser: 

 

 

 

Por lo tanto, el valor de la Compensación Económica para la obtención de los suelos 

Dotacionales adicionales, teniendo en cuenta que el valor de la unidad de 

aprovechamiento resulta ser el valor de repercusión del uso característico 
(800€/ua), asciende a:  

CE = 0,622 uas/m2s x 336,66 m2s x 800 €/ua = 167.522,016 €.  

….cantidad que deberá incrementarse con los Costes de Urbanización (CU) 

correspondientes y estimando que el destino a Zonas Verdes y Aparcamientos de 

reserva dotacional suele alcanzar la mitad de la prevista, el coste de urbanización 

ascendería a …  

CU  0,50 (336,66 m2s) x 50 €/m2s = 8.416,50 € 

…. y, en consecuencia, la Compensación Económica Total asciende a ….. 

CE = 175.938, 57 € 

En el caso del Aprovechamiento público, no podrá procederse a la Compensación 

Económica si existiera una parcela en el AEH (o en la ZOU en la que se integra el 

AEH) destinada a VPP en la que pudieran materializarse los 240 m2t de VPP (artículo 

16-1-b) del T.Rdo. 2/2008). Obviamente, si se ha previsto la Reserva para VPP en el 

AEH (o en la ZOU), tal como establece el art. 16-1-b) del T.Rdo. 2/2008, no cabría la 

Compensación Económica. En el caso que no se hubiera previsto la Reserva, cabría, 

entonces, la Compensación Económica que se ingresaría en el PPS con la finalidad 

exclusiva de obtención del suelo para VPP. 

En ese caso, la Compensación correspondiente al porcentaje de participación pública en 

las plusvalías con destino a VPP (que es el objeto de este Ejemplo), resulta ser: 

% PPV…. CE  120 m2t VP x 200 €/m2t  48.000 € 

O lo que es análogo …… 

% PPV ….. CE  10% (600 m2 VRL x 800 €/m2t)  48.000 € 

2.3.3.- De lo expuesto se deduce que en la Actuación de Dotación expuesta, el titular 

de la misma, tras el cumplimiento de los deberes y cargas establecidas en la Ley, 

obtiene una plusvalía neta de: 

(600 m
2
t x 800 €/m

2
t) – (175.938,57 + 48.000) €  480.000 € - 223.938,57 €  

256.061,43 € 

, es decir, el 53,34% neto del aprovechamiento atribuido, lo que viene a poner de 

manifiesto la viabilidad económica de esta Actuación. 
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3.- EJEMPLO DE VALORACIÓN DE LA FACULTAD DE PARTICIPAR EN UNA 

ACTUACIÓN DE NUEVA URBANIZACIÓN. 
Para conocer en toda su dimensión el orden de magnitud de la Facultad de Participar, 

procede expresar un ejemplo concreto extraído de la reciente actividad inmobiliaria. 

En primer lugar, debemos determinar el Valor del Suelo en Situación Básica de 

Rural. Si consideramos, según las publicaciones de las rentas agrarias del Ministerio y 

Consejerías competentes en la materia, que el valor medio de los suelos rústicos en 

España asciende a….   

Valor Medio = 3 €/m2s 

…. y que el valor medio de capitalizar la renta potencial  (considerando que el valor 

agrario máximo corresponde a un huerto de cítricos en la Comunidad Valenciana) 

ascendería a ….. 

Valor Potencial = 6 €/m2s 

…. y que tras aplicar el Factor de Localización considerando para ello un coeficiente 

intermedio entre (1 y 2) de 1,66, el valor final del suelo Rural alcanzaría un valor de  

…… 

VRR = 10 €/m2s 

En segundo lugar, debemos calcular el Valor Residual (en idénticos términos unitarios 

al Rural, €/m
2
s, para poder compararlos) del Suelo Urbanizado.  

Consideremos una Actuación Urbanizadora de uso global mayoritario de Viviendas 

de Protección Pública (70 % de la edificabilidad total) junto a otros usos compatibles y 

complementarios, Terciarios y Comerciales, de Renta Libre (30 % de la edificabilidad 

total) a ejecutar por Expropiación con la finalidad de incrementar el Patrimonio Público 

de Suelo en función de una concreta política  de vivienda establecida en el Municipio. 

Asimismo, la actuación dispone de una densidad de 50-60 viviendas por hectárea y, le 

correspondería consecuentemente, un Índice de Edificabilidad global de 0,60 

m
2
t/m

2
s. 

Por otro lado, si consideramos que el Valor en Venta, tasado oficialmente, de las 

Viviendas Protegidas se encuentra establecido en 1.000 €/m
2
t y que el del resto de usos 

compatibles contemplados en la actuación ascienden a un precio de 2.000 €/m
2
t, se 

conforma un precio medio de los productos contemplados en la actuación de 1.300 

€/m
2
t.  

Asimismo, si consideramos que el suelo Urbanizado repercute en un media para 

todos los usos del 22% del Valor en Venta medio de los productos de la actuación (15 

% de repercusión para las Viviendas Protegidas y un 33 % para los productos de renta 

libre) y que el aprovechamiento que le corresponde a la propiedad alcanza el 85 % del 

total atribuido (una vez deducido el 15 % que, en éste caso, la legislación autonómica ha 

establecido para la Administración por la participación pública en las plusvalías), el 

Valor Residual del suelo Urbanizado asciende a: 

1. Valor Residual Objetivo de la Actuación: 

VRSUo = 1.300 €/m
2
t x 0.60 m2t/m2s x 0.22 = 171.60 €/m

2
s 

2. Valor Residual Subjetivo (susceptible de apropiación por los propietarios): 

VRSUs = 1.300 €/m
2
t x 0.60 m

2
t/m

2
s x 0.22 x 0.85 = 146 €/m

2
s 

Por tanto, la Indemnización por la pérdida de la Facultad de Participar asciende a 

…… 

VI = 15% (146 – 10) €/m
2
s = 20,40 €/m

2
s 
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Indemnización que sumada al valor del suelo en situación de Rural, completaría el 

valor económico que conformaría el justiprecio del suelo que los propietarios afectados 

recibirían por la expropiación, es decir ….. 

VS = 10 €/m2s + 20,40 €/m2s = 30,40 €/m2s  

Al que habría que incrementar el 5 % como Premio de Afección, tal como establece 

la Ley de Expropiación Forzosa, lo que totalizaría la cantidad de ….. 

30,40 €/m2s x 1,05 = 32 €/m2s  

Para una mejor visualización del procedimiento de valoración descrito, se expone a 

continuación un Esquema Gráfico del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Visualización del procedimiento de valoración. 
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Vc
K

Vv
VRS

4.- EJEMPLO DE VALORACIÓN DE SUELO URBANIZADO EDIFICADO. 
Se dispone de una parcela edificada localizada en el Suelo Urbano (Urbanizado) 

calificado como Zona de Ordenación Urbanística Residencial Plurifamiliar del Plan 

General de Ordenación Urbana del Municipio X, cuyo origen deviene de una Actuación 

Urbanizadora integrada en un Sector de Suelo Urbanizable y que se ejecutó 

correctamente. 

De acuerdo a ello, dicha Parcela está constituida por las siguientes características: 

 

Superficie de la Parcela …………………….. 1.000 m
2
s 

Edificación Existente ………………………… 1.200 m
2
t 

Antigüedad: 41 años y Estado de Conservación: Regular. 

Índice de Edificabilidad 

Atribuido por el PGOU ………………….……. 2,50 m
2
t/m

2
s 

 

Se propone determinar el Justiprecio de Expropiación de la citada finca urbana. 

Según el artículo 24-2 del T.Rdo. 2/2008 y el artículo 23 del Reglamento de 

Valoraciones, el Justiprecio se determina por el mayor de los valores obtenidos 

aplicando el Método Residual Estático a la parcela sin considerar edificación existente 

alguna, o bien, el resultante de la tasación conjunta de la parcela y edificación 

existente mediante la aplicación del Método de Comparación. 

Pasemos a determinar los dos valores. 

4.1.- Metodología Residual Estática.- 

Según el artículo 22-1 del Reglamento de Valoraciones, el Valor de la Parcela se 

determinaba por: 

VS = E x VRS. 

….. siendo VS el valor de la parcela (en €/m
2
s), E la Edificabilidad atribuida a la misma 

(m2t/m2s) y VRS el valor de repercusión (€/m
2
t) del Uso atribuido (Residencial 

Plurifamiliar) a determinar por la Metodología Residual Estática. 

Según el artículo 22-2 del Reglamento, el Valor de Repercusión se obtendrá de la 

siguiente relación: 

 

 

 

….. donde VRS es el Valor de Repercusión (€/m
2
t), Vv es el valor en venta del 

producto inmobiliario (€/m
2
t) a obtener sobre la base de un riguroso Estudio de 

Mercado, K el coeficiente que engloba los Gastos Generales, Financieros y Beneficio 

Empresarial y Vc los Costes de construcción de la edificación (€/m
2
t). 

Pues bien, según Estudio de Mercado de la zona, el Valor de Venta Medio de las 

Viviendas Plurifamiliares asciende a 2.430,70 €/m
2
t. 

Asimismo, el coeficiente K se establece en 1,40, valor medio de la horquilla que plantea 

el citado artículo 22-2 (1,20-1,50) por considerar que no se produce ninguna de las 

circunstancias especiales que se señalan en el mismo. 

Finalmente, se considera un coste de la edificación de 736,21 €/m
2
t, coste normal en 

este tipo de construcciones de vivienda. 

En consecuencia, el Valor de Repercusión asciende a …… 

 

 

 

tmtm
tm

VRS 2/€000.12/€21,736
40,1

2/€70,430.2
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Y, por tanto, el Valor de la Parcela resulta ser….. 

VS = 2.500 m
2
t x 1.000 €/m

2
t = 2,5 Millones de €. 

4.2.- Método de Comparación.- 

Aplicando el artículo 24-1 del Reglamento de Valoraciones, se observa que no existen 

suficientes muestras de comparables que satisfagan la totalidad de las condiciones de 

semejanza (artículo 24-2 del Reglamento). En consecuencia, se aplicará la Técnica de 

Homogeneización por Antigüedad y Estado de Conservación (según la Tabla de Ross-

Heidecke) aplicada a las seis muestras objeto de comparación obtenidas y que se 

diferencian de la finca objeto de valoración en su antigüedad, conservación y precio de 

venta. 

Pasemos a determinar la Valoración. 

Datos de Partida. 

Inmueble Objeto de la Valoración: 

Uso residencial Plurifamiliar. 

Antigüedad: 41 años. 

Estado Conservación: Regular. 

Información de comparables disponibles: 

Tras realizar un estudio estadístico de las edificaciones existentes, se identifican seis 

muestras de la misma tipología, uso y edificabilidad, pero con las siguientes 

características diferenciables. 

 

Tabla 23. Características de 6 muestras comparables. 

 

Muestras 

Comparables 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Conservación 

Precio 

(€/m2t) 

1 2 normal 2.680,00 

2 10 regular 2.138,95 

3 45 regular 2.355,56 

4 40 regular 2.099,05 

5 60 regular 2.644,00 

6 1 normal 2.666,67 

 

Según el artículo 24-2 del Reglamento, será de aplicación la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Vv’ = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de 

conservación, en euros por metro cuadrado de techo. 

Vv = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado de techo. 

F = Factor de relación del valor estimado de las construcciones con respecto al valor 

total de la propiedad característico de la zona, expresado en tanto por uno. Par esta zona 

F

F
VvVv

i1

1'



 
 

28 
 

se estima que dicha relación asciende a 0,46 (el Valor en Venta alcanza un 54% más 

que el Valor de la Construcción). 

 = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación del inmueble objeto 

de valoración. De acuerdo con los datos de partida es: 0,3957 (Según la tabla del Anexo 

II y tomando la vida útil máxima de 100 años que indica el Anexo III para uso 

residencial). 

i = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación de las muestras. 

A partir de los datos de antigüedad y estado de conservación de cada uno de los 

comparables disponibles, se procede a determinar el coeficiente i que les corresponde 

y aplicando la fórmula, se obtiene el valor homogeneizado para cada uno de ellos. 

Finalmente, se procede a calcular la media aritmética del conjunto de los valores 

homogeneizados. 

Tabla 24. Valor homogenizado y media aritmética de los valores. 

 

Muestras 

Comparables 

Vv Valor en 

venta (€/m2t) 
 ’ F 

Vv’ Valor 

homogeneizado 

(€/m2t) 

1 2.680,00 0,3957 0,0102 0,46 2.202,52 

2 2.138,95 0,3957 0,1968 0,46 1.923,77 

3 2.355,56 0,3957 0,4273 0,46 2.398,17 

4 2.099,05 0,3957 0,3880 0,46 2.090,00 

5 2.644,00 0,3957 0,5580 0,46 2.909,56 

6 2.666,67 0,3957 0,0051 0,46 2.186,40 

VALOR HOMOGENEIZADO …. Media aritmética: 2.285,07 

 

…. lo que comporta un valor homogeneizado de la finca actual de.. 

1.200 m
2
t x 2.285,07 €/m

2
t  2,75 M€. 

Teniendo en cuenta que el Valor de la finca calculada por el Método Residual asciende 

a 2,50 M€, menor al determinado por la Técnica de Homogeneización, será este el valor 

definitivo, que incrementado en el premio de afección, el Justiprecio definitivo 

ascendería definitivamente a …. 

Vv’ = 2,75 M€ x 1,05  2,88 M€. 

 

Gerardo Roger Fernández. 

Arquitecto y Profesor de Urbanismo 

del Ito. Pascual Madoz de la UCIII. 
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VALORACIÓ DEL SÒL 
   

1. Legislació Estatal 
 

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (1) 
Disposició final dotzena. Modificació del text refós de la Llei de Sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny: es modifiquen els articles 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 i 53, la 
disposició addicional tercera i la disposició final primera 
Vigència: 28 juny 2013  
 

RDL 20/2011, de 30 desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària, 
financera per la correcció del deute públic. 
La DF 9ª modifica DT 3a.2 TRLS 2/2008   
Vigència: 1 gener 2012 
 

RD 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl. 
Deroga el Títol IV sobre “valoracions” del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agost, pel que es va aprovar el 
Reglament de Gestió Urbanística, i totes les disposicions d’igual o inferior rang que s'hi oposin, contradiguin 
o resultin incompatibles al present Real Decret. 
Vigència: 10 de novembre 2011 
 

RDL 6/2010, 9 d’abril, de mesures per a l'impuls de la recuperació econòmica i l'ocupació.  
Art. 10: Modifica la D.T. 3ª.2 del  TRLS 2/2008 i la D.A. 7ª 
Vigència: 13 abril 2010. 
 

Llei de sòl 2/2008, de 20 juny. 
Deroga: LS 8/2007 y els articles vigents  RDLeg. 1/1992, de 26 juny, incorporant part d’aquests articles 183; 
210; 211.3; 213; 214; 222 i 224 a la mateixa Llei. 
Modifica: art. 43.2 LEF; art. 71.2.e  Llei 50/1998 de 30 desembre; art. 53.2 ordinal 7è Llei 14/2000 de 29/12;  
art. 22.2 c); art. 70; art. 75.7.8; DA 15a de la Llei 7/1985 d’ 2 abril de LBRL; art. 190 bis, D.F.2ª apart 5 Llei 
33/2003 de 3/11 Patrimoni Administracions públiques. 
Vigència: 27 de juny 2008. 
 

Llei de Sòl 8/2007, de 28 de maig, Aprovat Consell Ministres 14 juliol 2006. 
Deroga LS 6/1998; LS 1992: art. 133; 134.1; 243; 276; 280.1; 287; 288; 289. LEF art 38 y 39; modifica art. 
43 LEF; Es d’aplicació mentre no es desenvolupi el Reglament l’art. 137.3 RGU (drets arrendaticis). Modifica 
LRBRL art.22.2; 70.3; 75.7 i inclou apartat 8 i una nova DA 15a 
Vigència: 1 juliol 2007 
 

Llei 10/2003, de 20 de maig, Mesures urgents de liberalització en el sector immobiliari i 
transports 
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Modifica LS 6/1998: art. 9.2; s’afegeix .2 al art. 15; art. 16; art. 27, art. 28.4 i s’afegeix .5 i Disposició 
Transitòria 1ª; 2a; 3a i 5a. 
Vigència: 22 maig 2003  
 

Llei 53/2002, de 30 de desembre, Llei Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social art. 
104. modifica art. 25 LS 6/1998 “criteris generals de valoració” 
Vigència: 1 gener 2003 
 

RDL 4/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents de liberalització en el sector immobiliari i 
de transports 
Modifica la Llei 6/1998: l’apartat 2 de l’art.9; s'afegeix un apartat 2 al art.15; i els apartats 1 i 3 a l'art.16. 
Vigència: 25 de juny 2000 
 

Llei 11/1999, de 21 d’abril, sobre distribució de competències en matèria urbanística. 
Modifica la LRBRL 7/1.985 de 2 de abril en especial art. 21, 22 i 23 
Vigència: 12 maig 1999 
 

LOE 38/1999, de 5 novembre, Llei d'Ordenació de l'Edificació. 
Modifica articles 54 i 55 “dret de reversió” de la LEF 
Vigència: 6/05/2010, a excepció D.A. 5ª;  D.T. 2ª i derogatòria 1ª que es refereix a matèria d’expropiació 
forçosa, derogatòria 2ª i final tercera, que entren en vigor en data 7 novembre 1999. 
   
Llei 6/1998, de 13 d’abril, de Règim de Sòl i Valoracions. 
STC 164/2001: declara inconstitucionals els articles 16.1 i 38 i D.F. única en la seva referència als 
esmentats articles. Article modificat: 25; Art. 23 paràgraf segon: competència CCAA i no Estatal. 
Deroga RD Legislatiu 1/1992 de 26 de juny a excepció dels articles següents: 104.3; 113.2; 124.1 i .3; 133, 
134.1; 136.2; 137.5; 138.b); 159.4; 168; 169; 170.1; 183; 204; 210; 211.3; 213; 214; 222; 224; 242.1 i .6; 
243.1; 243.2; 244.2; 244.3; 244.4; 245.1; 246.2; 255.2; 258.2 i .3; 259.3; 274; 276; 280.1; 287.2 i .3; 288.2 i 
.3; 289; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; D:A: 4.1ª i 3ª; D.A. 6ª i D.T.5ª.1. Resten 
també derogats art 1,2,3 i DT i DF1 de la Llei 7/1997, de 14 d’abril de Mesures Liberalitzadores en matèria 
de Sòl i Col·legis Professionals. D'igual forma també deroga quants preceptes legals s’oposin o siguin 
incompatibles amb allò previst per aquesta Llei. 
Vigència: 14 de abril 1998 
 
RD 1.093/1997, de 4 juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament 
per l’execució de la LH sobre inscripció en el RP d’actes de naturalesa urbanística. (2)  
Vigència: 24 juliol 1997 
 
Llei 7/1997, de 14 abril, de sòl i Col·legis Professionals. (RDL 5/96 de 7 juny sobre Mesures 
Liberalitzades en matèria de sòl). 
Modifica art 21.1.m) i 22.2.c) i 47.3.i de la LRBRL/85; suprimeix la distinció entre SUP i SUNP establerta en 
el LS/92; aprofitament i cessió de sòl als ajuntaments; i redueix terminis de tramitació de planejament, 
publicacions etc. 
Vigència: 16 de abril 1997 
 
RD 304/1993, de 26 de febrer, pel qual s'aprova la taula de vigències dels Reglaments de 
Planejament, Gestió Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificació Forçosa i Registre 
Municipal de Solars i Reparcel·lacions, en execució de la disposició final única del text 
refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació Urbana. (Taula Vigència Reglaments). 
Deroga els següents preceptes que es relacionen: 
a) Reglament de Planejament, aprovat pel Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny. 
 Articles: 8; 30, b); 31; 90, f); 92, g); 93.1, f); 104; 107; 108; 109, 110, 111, 112; 113, 114, 119; 141.3; 

142.2 i 3; 147.4; 155.1 i 2, paràgraf segon; 161.3, i 166, paràgraf 3r. 
2.  Reglament de Gestió Urbanística, aprovat pel Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost. 

Articles: 3.2; 6.2, incís final; 10.3, 11.3, c); 18.1 i 2; 21.3; 36.3; 37; 38.3, 39.2, 46.3, c), i 4; 48; 49, 50, 51, 
56, 57; 74; 75.2, 82.2, 86.2, 88.2, 3, 4 i 5; 94.3 i 4; 101.1, b); 105; 108.2; 112; 114; 121.3; 123.2; 133; 
134; 138; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152.2; 159, 160; 215.2 i 3; 220.2 i 
3; 222.2, i 227.2. 
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3. Reglament de Disciplina Urbanística, aprovat pel Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny. 
Articles: 12, 13, 14, 15, 16, 34.3, 36.2 i 3; 37, 42, 43, 53, 54.2, 56, 64, 65.2, 92.1, i 94. 

4. Reglament d'Edificació Forçosa i Registre Municipal de Solars, aprovat pel Decret 635/1964, de 5 de 
març. 
Articles: 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.2, 3 i 4, 9, 11.4, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.4, 45, i les disposicions addicionals, transitòria i final. 

5. Reglament de Reparcel·lacions del sòl afectat per plans d'ordenació urbana, aprovat pel Decret 
1006/1966, de 7 d'abril. 
Tots els seus articles queden derogats, a excepció dels articles 28, 31, 34 i 35, en el que no s'oposin al 
contingut de l'article 310 del Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana i fins que el 
Govern aprovi les modificacions del Reglament Hipotecari per al desenvolupament de la disposició 
addicional desena de la Llei 8/1990, de 25 de juliol, com ho prescriu el paràgraf 6 de l'apartat quart de 
l'assenyalada disposició addicional. Efectes de la STC 61/97 de 20 març: és susceptible de ser anul·lat 
la seva derogació als Tribunals Contenciosos Administratius aquells articles que la seva fonamentació 
ho era en base a articles declarats nuls de la Llei de Sòl 1992 per l’esmentada sentència 

Vigència: 19 de març 1993 
 
RDL 1/1992, de 26 de juny, (Text Refós Llei del Sòl [Llei 8/1990]) 
Deroga; RD 1.346/1.976 de 9 d’abril TRLSOU; RDLlei 3/1.980 de 14 de març; RDLlei 16/1.981 de 16 
octubre; i Llei 8/1990 sobre reforma règim urbanístic i valoracions del sòl. 
Efectes de la STC 61/1997 de 20 de març (BOE 25 d’abril 1997):  Vigents: arts.: 104.3; 113.2; 124.1 i .3; 
133; 134.1; 136.2; 137.5; 138.b); 159.4; 168; 169; 170.1; 183; 204; 210; 211.3; 213; 214; 222; 224; 242.1 i 
.6; 243.1 i .2; 244.2, 3 i 4; 245.1; 246.2; 255.2; 258.2 i .3; 259.3; 274; 276; 280.1; 287.2 i .3; 288.2 i .3; 289; 
299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; DA quarta 1a i 3a; DA sisena i DT cinquena 1a. 
Torna a ser vigent a partir 25/04/1997: el RD 1.346/1976 de 9 abril (Text Refós de la Llei del Sòl)  
Vigència: 1 juliol 1992  
 
Llei Sòl 8/1990, de 25 juliol, sobre reforma del Règim urbanístic i valoracions del sòl. 
Deroga: Llei del sòl 1976 i Reglament del seu desenvolupament especialment els preceptes sobre valoració 
del sòl continguts en la legislació expropiatòria. 
Vigència: 27 de juliol 1990  
 
RD 3.288/1978, de 25 agost, (Reglament Gestió Urbanística). 
Nota.- D’acord amb la D.F. 1ª del Decret 305/2006 de 18 de juliol RLUC. 
* Aquest Reglament de planejament no és aplicable a Catalunya a partir 1 setembre del 2006.  
Vigència: 20 febrer 1979  
 
RD 2.159/1978, de 23 de juny, (Reglament de planejament urbanístic). 
Nota.- D’acord amb la D.F. 1ª del Decret 305/2006 de 18 de juliol RLUC. 
* Aquest Reglament de planejament no es aplicable a Catalunya a partir 1 setembre del 2006. 
Vigència: 5 octubre 1978  
 
RD 2.178/1978, de 23 de juny, (Reglament Disciplina urbanística). 
Nota.- D’acord amb la D.F. 1ª del Decret 305/2006 de 18 de juliol RLUC. 
* Aquest Reglament de planejament no es aplicable a Catalunya a partir 1 setembre del 2006. 
Vigència: 8 octubre 1978  
 
RD 1.346/1976, de 9 abril, (Text Refós de la Llei del sòl). 
Altra cop vigent per la STC núm. 61/1997 de 20 de març 1997 
Vigència: 7 juliol 1976  
 
D 635/1964, de 5 de març, Reglament d'Edificació Forçosa i Registre Municipal de solars. 
Vigència: 30 abril 1964  
 
D 26/4/1957, Reglament d’Expropiació Forçosa 
Vigència: 19 juliol 1957 
 
Llei Expropiació forçosa 16/12/1954 
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A ressenyar als efectes de les valoracions:   
Art 9: Requisits previs a l'expropiació,  d’utilitat pública o interès social 
Causa expropiandi:  planejament i projecte d’obres ordinàries. Sense causa expropiandi existeix desviació 
de poder art 7 Cc. 
Art. 23. Es pot exigir l’expropiació de la resta de finca rústica o urbana no expropiada si es antieconòmica 
pel propietari. 
Art 26. En el moment inici peça separada del justipreu, serà la data de valoració per procediment 
Individualitzat i a la data de exposició al públic del projecte expropiatori serà per el procediment de taxació 
conjunta d’acord art. 107 DL 1/2005, Llei d’Urbanisme, o art 113 del TRLUC/2010 i art 211 Reglament Llei 
d’Urbanisme.  
Art. 31. En cas de no haver mutu acord en el justipreu es tramitarà l’expedient al TEC aquest es regeix 
actualment per el D. 120/2009 de 28 de juliol publicat al DOGC 31/7/2009, amb entrada en vigor 20 d’agost 
2009. 
Art. 43: Modificat i només es vàlid per las valoracions dels bens mobles segons D.A. 5ª LS 8/2007. 
Art. 47:  5% de premi d’afecció. 
Art. 54 i 55: dret de reversió, modificats per la LOE i per Llei 8/2007 art. 29, i RDLeg 2/2008 art 34 
Art 56 i 57 (STS 28/2/1995): Interessos de demora, a partir 6 mesos inici expedient expropiatori, tipus 
d’interès els fixats en el pressupost general de l’Estat de cada any. 
Art. 58 (STS 17/5/1994): Retaxació a partir dels 2 anys sense fer efectiu el pagament dels béns i drets 
afectats per l’expropiació, modificat per art 29 LS 8/2007, i art 34 RDLeg 2/2008. 
Art 115 (STS 25/3/1995): Ocupació temporal. Es valora en el 10% del valor del sòl i pel temps de l’ocupació. 
Vigència: 17 abril 1955 
 
(1) i (2) No és pròpiament legislació del sòl, però donat el seu abast pel que fa a reserva per a HPP, i pel 
dret de propietat urbana (Urbanisme – Registre de la Propietat), crec convenient relacionar-la. 
 
 

2. Legislació Autonòmica Catalana 
 

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. 
Deroga: D.F.2ª DL 1/2010; D.A.5ª Llei 6/2009 de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. D.A. 
5ª Llei 18/2007, de 28 desembre del dret a l’habitatge; Art. 90 i 91 del D 179/1995, de 13 de juny ROAS; Art. 
58a, 151, 224.2a in fine i 3, 225.2 i 276.4 del D 305/2006 de 18 de juliol RLUC; i totes les altres disposicions 
que s’oposin a aquesta Llei. 
Vigència: 1/3/2012 
 
Llei 7/2011 de 27 de juliol. 
DA5a, deroga la DA5a Decret Legislatiu 1/2010: Es deixa sense efecte la tipologia d'habitatge amb protecció 
oficial concertat de Catalunya que estableix el Decret 13/2010, del 2 de febrer, del Pla pel dret a l'habitatge 
del 2009-2012, en totes les seves modalitats. Els sòls qualificats d'habitatge amb protecció oficial que els 
Plans Directors de delimitació i ordenació de les ARE vigents preveuen destinar a aquesta tipologia d'acord 
amb la disposició addicional cinquena del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d'agost, que aquesta llei deroga, es poden destinar a qualsevol de les tipologies d'HPP. 
Disposició derogatòria 1ª. Es deroguen els preceptes següents: 
L'apartat 1.6 de l'article 1 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
La disposició addicional cinquena i l'apartat 5 de la disposició transitòria tercera del text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel DL 1/2010, del 3 d'agost. 
Els articles 7.1.d, 7.3.d, 8.c, 9.2, 9.3 in fine, 11.2.c, l'últim incís de l'article 11.4, i els articles 45 i 46 del 
D13/2010, del 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012; i la disposició final 1.2 del 
D13/2010, del 2 de febrer, modificada per la disposició addicional segona del D68/2010, del 25 de maig, 
sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del CTE i del Registre general d'aquest Codi. 
Vigència: 30/7/2011 
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Deroga: DL 1/2005 de 26 de juliol; D.L. 1/2007 de 16 d’octubre; D.F. 2ª Llei 2/ 2007, de 5 
juny (DOGC) i els articles 48, 49, 50, 51 i D.T. 4ª de la Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures, fiscals 
i administratives. 
Vigència: 6 d’agost 2010 
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Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
públiques de Catalunya.  
Vigència: 5 novembre 2010; excepte Títol IV i apartat 3 de la D.F. 3ª al cap de sis mesos; i D.F. 3ª apartats 
1, 2 i 4 el 6 d’agost 2010.  
Decret 13/2010, de 2 de febrer, Pla pel dret a l’habitatge 2009 al 2012.  
Als efectes de valoració: art. 9.4.4 valor del sòl urbanitzat HPP; i DF 1.2: reserves mínimes addicionals HPP 
concertat serà d’aplicació a partir 1 d’agost 2010 
Vigència: 10 de febrer 2010 
 

Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures, fiscals, financeres i administratives.  
Modifica el DL 1/ 2005 en els articles 40.1; 43.1; 45.1; 57.2.c): 67.1.e; 67.2; 67.4; 76; 77.1.e); 83.3; 94.1.c); 
94.6.7.8; 96.1; 98.4; 130.2; 1356.1; 149.d; 156.2; capítol III. Títol V (només el nom) art. 163.3; i les DA 16.4 i 
s’afegeix la DA 22.  
Entra en vigor: 1 gener 2010, en aquelles modificacions puntuals que s’aprovin inicialment a partir d’aquesta 
data. 
 

Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics. Vigència:  8 d’abril 2009 
 

Llei 18/2007 del dret a l’Habitatge, de 28 desembre. 
Vigència:  9 d’abril 2008 
 

Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.  
Vigència: 19 d’octubre 2007 
 

Reglament de la Llei d’Urbanisme. Decret 305/2006, de 18 juliol. 
Deroga: 
El Reglament d'Edificació Forçosa i Registre Municipal de Solars, aprovat pel D 635/1964, de 5 de març. 
El Reglament de Reparcel · lacions de Sòl afectat per plans d'ordenació urbana, aprovat pel D 1006/1966, de 7 d'abril. 
El RD 1169/1978, de 2 de maig, sobre creació de societats urbanístiques per l'Estat, els organismes autònoms i les 
Corporacions locals. 
El Reglament de Planejament Urbanístic, aprovat pel RD 2159/1978, de 23 de juny. 
El Reglament de Disciplina Urbanística, aprovat pel RD 2187/1978, de 23 de juny 
El Reglament de Gestió Urbanística, aprovat pel RD 3288/1978, de 25 d'agost. 
Vigència: 1 setembre 2006 
 

DL 1/2005, de 26 de juliol, Llei d’Urbanisme 
Vigència: 29 juliol 2005 
 
Llei  10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de 
l'autonomia local.  
Vigència: 31 desembre 2004 
 

Reglament Parcial Llei 2/2002 d’Urbanisme (Decret 287/2003, de 4 novembre)  
Vigència: 3 desembre 2003 
 
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme 
Deroga DL 1/1990, del 12 juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística.  
Vigència: 22 març 2002 
 
D 303/1997, de 25 de novembre, Reglament de mesures per facilitar la Gestió Urbanística. 
Vigència: 3 desembre 1997 
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DL 1/1990, de 12 de juliol, Refosa Textos Legals vigents a Catalunya en matèria 
Urbanística 
Vigència: 13 juliol 1990 

 
D 377/1988, d'1 de desembre, pel qual es deroguen determinats preceptes del D146/1984, 
de 10 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1984, d'adequació de 
l'ordenament urbanístic de Catalunya. 
Atès que els articles 42 i 43 del Decret  146/1984,  de  10  d'abril,  pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1984,  
d'adequació de l'ordenament urbanístic  de  Catalunya,  han perdut  la  seva virtualitat a la vista de la Sentència del  Tribunal   
Constitucional   recaiguda en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 279/84, promogut contra determinats preceptes de la Llei 
esmentada.            
Article únic: resten  derogats els articles 42 i 43 del D 146/1984, de 10 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament  de  la  Llei 
3/1984, d'adequació   de   l'ordenament   urbanístic de Catalunya, i els articles 50, 51, 63 i  129,  només  en  la  mesura   que 
contenen  remissions als  preceptes que es deroguen. 
Vigència: 29 desembre 1988 
 

D 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament pel desenvolupament de la Llei 
3/84, de 9 de gener, de Mesures d’Adequació de l’Ordenament Urbanístic de Catalunya. 
Vigència: 31 octubre 1984 
 

Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial. 
Vigència: 1 desembre 1983 
 

Llei 9/1981, de 18 de novembre, sobre Protecció de la legalitat urbanística. 
Vigència: 5 desembre 1981 

 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL  (DL 1/2010, LLEI D’URBANISME) 
 
 
 
                                                                   Terrenys que tenen la condició de solar (art. 

29) 
                                            Consolidat     Terrenys que manca completa la urbanització 

per assolir la condició de solar art. 29 a 
(polígon o pla de millora urbana) 

 
 

                             Urbà                                      Resta sòl urbà.  
 Sòl no susceptible d’immediata llicència per  

estar  inclòs en un àmbit  d’actuació  pendent 
de desenvolupament. 

No consolidat   Cessió de sòl en funció plusvàlues 
urbanístiques: 

            10% aprofitament mig àmbit d’actuació  
 
 

Classificació                                  Cal la formulació, tramitació i l’aprovació  
definitiva d’un Pla Parcial 

    del   sòl      
                       Urbanitzable 

Delimitat 
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                                                     El Pla Parcial ha d’ésser de delimitació i ha 
d'acreditar                                                                           
que l’actuació sigui coherent amb els 
paràmetres determinats (art. 58 1.d, 1.e i 7) 

 
 
 
                                                          Terrenys classificats com a tals pel planejament, bé 

per llur incompatibilitat amb la transformació o bé per 
la inadequació al desenvolupament urbà. 

                              NO Urbanitzable    Per raó de règims de protecció especial establerts 
o pels       valors i les finalitats a  assolir, utilització 
racional del                 
territori d’acord amb el model territorial de 
desenvolupament urbanístic sostenible   

                                                             Terrenys reservats per S.G. (sistemes generals) 
no inclosos al sòl urbà ni al sòl urbanitzable 

 
  
 
 
 
Sòl Urbà: terrenys que compten amb tots els serveis urbanístics bàsics, o bé són compresos en 
àrees consolidades per l’edificació d’almenys dues terceres parts de llur superfície edificable. 
També aquells que, en l’execució del planejament, assoleixin el grau d’urbanització que aquest 
determina (articles 24, 25, 30, 31, 32, 33). 
 

STC 11/7/2001     

No delimitat 
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LS 2/2008   
LS 8/2007 

SITUACIÓN Y 
ACTIVIDAD 
preámbulo 

Determinante del 
contenido del 
derecho de 
propiedad 

 

6 derecho iniciativa 
sean o no 

propietarios suelo 
(libre empresa) 

 

8 Participar 
ejecución 

actuaciones de 
urbanización 

14.1.a 

ESTADO Y 
PROCESO 

Preámbulo 

 

Régimen de 
actuaciones 

urbanísticas de 
transformación de 

suelo 

URBANIZADO 
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3 y 4.a. Derecho 
del ciudadano. Uso 

residencial: al 
servicio de la 

efectividad del 
derecho de 

disfrutar de una 
vivienda digna y 

adecuada (art. 47 
CE)

RURAL 

 

13.1. Agrícola, 
ganadero, forestal, 

cinegético, 
recursos 

naturales). No 
integrados en la 
trama urbana. 

URBANO 
CONSOLIDADO 

(ASISTEMÁTICO) 

 

Patrimonializado 
de la edificabilidad 

 

URBANO NO 
CONSOLIDADO 

(SISTEMÁTICO) 

 

 

Suelo transformado por la urbanización. 
14.1.b. Actuaciones de dotación: incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su 
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística, y que no 
requieran la reforma o renovación integral de la urbanización.  
 

13.4. PROTEGIDO         Arts. 319-320 CP: delito urbanístico 
                                              9.2.c costear ejecutar infraestructuras y entrega Adm incorporación dominio publicas 
NO PROTEGIDO Posibilidad de edificación, rehabilitación o reconstrucción. 
 
10.a. NO PROTEGIDO   
en ámbito de actuación 
urbanizadora 
suelo Patrimonializable  
de la edificabilidad 
  
16.1.b. Cesiones: entregar a la Administración y con destino al patrimonio público del suelo, el suelo correspondiente al porcentaje de la edificabilidad 
media ponderada de la actuación (5 < % < 15), excepcionalmente se podrá reducir o incrementar el porcentaje hasta alcanzar un máximo del 20%, 
siempre que el valor de las parcelas resultantes sean sensiblemente inferior o superior, respectivamente al medio en los restantes en su misma 
categoría de suelo.

                13.2. Prohibidas las 
parcelaciones          

13.3. Carácter excepcional, usos y 
obras de carácter provisional: ser 
demolidas sin derecho 
indemnizatorio cuando acuerde 
administración. 

I i ió R i t P i d d

10.b. destinar suelo para 
Usos productivos y 
residenciales. 
Reserva de suelo sujeta a 
régimen de protección 
pública (30% mínimo).

14.1.a.1: Actuación de transformación 
nueva  
urbanización: suelo rural a urbanizado 
Infraestructuras, dotaciones públicas, 
parcelas aptas para edificación, y 
conectadas a la red de  servicios. 

PLUSVALÍAS 
14.1. Actuaciones 
de transformación 

urbanística 

11. Instrumentos de ordenación territorial y de ejecución urbanística, incluido los de beneficios y cargas, así como los convenios: 
información pública. 
Figuras: Plan Parcial Urbanístico, Proyecto de Reparcelación (Comprende: 16. Cesiones obligatorias y libre de cargas, y 
urbanizado: zonas verdes, viales, equipamientos, aprovechamiento medio, así como el derecho de retorno, e indemnización por 
los bienes incompatibles con el planeamiento), Junta de Compensación (caso de más de un propietario), Proyecto de 
Urbanización (obras básicas y complementarias).  
Problema que se puede originar: será necesario una modificación puntual o una delimitación de suelo o un plan parcial de 
delimitación? 
 
14.2. La caducidad de los instrumentos de ordenación y ejecución restituye, a los efectos de esta Ley, el suelo a la situación en 
que se hallaba al inicio de la actuación. 
 
15. Sometido a evaluación ambiental. 15.2. Informe medioambiental: incluye mapa de riesgos naturales. 15.3. Informes mínimos 
de la memoria ambiental: 1) administración hidrológica, 2) administración de costas (deslinde del dominio público), 3) 
administración competente de carreteras y demás infraestructuras. 15.4. Informe o memoria de sostenibilidad económica: se 
valorará el impacto en las haciendas públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias. 
15.5. Informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística. 
 
16.2. Recepción de las obras de urbanización: se presumen cumplidos los deberes descritos en el apartado anterior. 
Corresponderá la formalización de la Junta de Conservación. 
16.3. Los convenios entre promotor y administración no podrán establecer más obligaciones que las que procedan legalmente. 

14.1.a.2. Actuaciones de transformación urbanística: Actuaciones de urbanización 
Objeto: reformar o renovar la urbanización en ámbito de suelo urbanizado. 
Figuras de planeamiento derivado: PEMU, PERI, UA. 
 
16.1.b. Cesiones: entregar a la Administración y con destino al patrimonio público del suelo, el suelo correspondiente al 
porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación (5 < % < 15), excepcionalmente se podrá reducir o 
incrementar el porcentaje hasta alcanzar un máximo del 20%, siempre que el valor de las parcelas resultantes sean 
sensiblemente inferior o superior, respectivamente al medio en los restantes en su misma categoría de suelo. 

RÉGIMEN 

URBANÍSTICO 

DEL SUELO 

 
Suelo: 

Recurso 
económico, 

Recurso natural, 
escaso y no 
renovable 
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ESQUEMA CRONOLÒGIC DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC 
 

... Fins la LS/1956 Tant en sòl rústic com urbà (eixample i casc), el propietari podia obtenir 
la quasi totalitat de l’aprofitament objectiu 

A partir LS/56 fins LS/1976 
Sòl rústic: aprofitament era de 0,2 m3/m2

Reserva urbana i sòl urbà: 100% aprofitament del polígon o de la 
parcel·la 

A partir LS/76 fins LS/1990 

Sòl No Urbanitzable: no tenia cap aprofitament 
Sòl Urbanitzable: 90% aprofitament mig del quadrienni 
Sòl Urbà: 100% d’aprofitament de la mitja del polígon o Unitat 
d’Actuació, o aquell derivat de l’aprofitament objectiu de la parcel·la 

LS/1990 i LS/1992 
Sòl No Urbanitzable: no té cap aprofitament 
Sòl Urbanitzable i sòl Urbà: l’aprofitament susceptible d’apropiació és 
igual al 85% de l’aprofitament tipus 

L 7/1997 
Sòl Urbanitzable i Sòl urbà: l’aprofitament susceptible d’apropiació és del 
90% de l’aprofitament tipus (actuacions sistemàtiques) i del 100% en 
actuacions asistemàtiques 

LS6/1998 

En sòl Urbà consolidat:           100% de l’aprofitament 
En sòl Urbà no consolidat:        90% de l’aprofitament 
En sòl Urbanitzable:                  90% de l’aprofitament 
Les comunitats autònomes fixaran els percentatges aplicables 

LS 2/2008 i LS 8/2007 

Actuacions transformació urbanística: de rural a urbanitzat:                      
Reformar o renovar la urbanització d’un àmbit de sòl urbanitzat: de 5 a 
15% excepcionalment: 20 % 
Actuacions de dotació en sòl urbanitzat: sobre increment de 
l'edificabilitat  

DL 1/1990 de 12 juliol  
(Llei autonòmica en matèria 
urbanística Catalunya, art. 120.3; 
121.3) 

Sòl urbà (actuació assistemàtica com sistemàtica): 
100%  de l’aprofitament mig en polígon o Unitat d’actuació 
Sòl Urbanitzable programat: 90% de l’aprofitament mig del sector 

DL 1/2005, de 26 juliol 
(Llei 2/2002, d’Urbanisme) 
(Llei 10/2004 d’Urbanisme) 
 
 
 
DL 1/2007,  de16 octubre 
L 26/2009,  de 23 desembre 

Sòl  urbà consolidat: 100% de l’aprofitament 
Sòl urbà no consolidat: 90% mínim, de l’aprofitament urbanístic del 
sector o polígon (Llei 10/2004: 90% de l’aprofitament del sector) 
Sòl urbanitzable delimitat: 90% de l’aprofitament del sector, referit a les 
seves finques. 
Àrees residencials estratègiques (ARE): cessió: fins 15 % art. 19: D.A. 
21a 
SUNC i SUD i DA 16 (modif. puntual): 15 o 20%; ARE 15% 

DL 1/2010,  de 3 d’agost SUNC i SUD i DA 16 (modif. puntual): 15 o 20%; ARE 15% 

Llei 3/2012,  de 22 febrer              

SUNC: PMU i PAU (art. 70.2.a): 
10% Modif. puntual actuació aïllada dotació: 10% incr. aprof. 
Si hi ha increment de sostre: 15% 
Modif. puntual PAU o sector, amb increment st: 15% incr. 
SUD: 15% (nou planejament) 
SUD (aprovat). Si es modifica: 10% + 15% incr. sostre 
ARE: 15% 
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC I LA SEVA EXECUCIÓ 

 

1a Fase: PLANEJAMENT: 
 
a)  Definició de model territorial: 
 

- Ve determinat pel Pla General, NNSS, PAU i PP 
- Classifica el sòl: categories establertes a la LS 2/2008 
- Qualifica el sòl: Usos globals; sistemes generals; Sistemes Locals 
- Determina l’aprofitament objectiu: aprofitament tipus, aprofitament mig, etc 

 
 
 
2a  Fase:  EXECUCIÓ PLANEJAMENT 
 
b)  Actuació conjunta o sistemàtica: 
 

- Àmbit de distribució de beneficis i càrregues: Polígon, U.A. U.E. (continu o 
discontinu) 

- Sistemes gestió: Compensació, Cooperació i Expropiació 
- Projectes: Compensació; Reparcel·lació, Expropiació, Urbanització 
- Cessions de sòl i obres d’urbanització 

 
 
c)  Actuació individualitzada o assistemàtica en sòl urbà 
 

- Àmbit: Parcel·les, finques, solars 
- Transferències d’aprofitament urbanístic (TAU)  
- Projecte d’obres ordinàries d’urbanització 
- Cessions de sòl i obres d’urbanització 

 
 
 
3a  Fase: PROCÉS D’EDIFICACIÓ 
 

- Sol·licitud i obtenció de llicències d’obres     
- Exercici del dret a edificar   
- Edificació dins del termini establert 

     
 
 
4a  Fase: DRETS D’ÚS I DE CONSERVACIÓ  (LOE) 
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PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ JURÍDICA DEL SÒL 
 
De sòl Urbanitzable (Programat o Delimitat) a sòl urbà: 
 
1r) Aprovació Pla Parcial: Inicial, publicació (al·legacions), provisional i definitiva 

(recurs davant el Conseller PTOP i posteriorment Contenciós-administratiu); 
Aportació d’aval del 12% dels costos d'urbanització previstos [art. 89 TRLUC]. 

 
2n)   Formalització Projecte de Bases i Estatuts: per propietaris que representin el 

60% de la superfície de la Unitat d’execució (Catalunya: TRLUC Llei 2/2012 
d’Urbanisme: en el sistema de gestió de reparcel·lació per la modalitat de 
compensació bàsica: 50%). 

 
3n) Aprovació Inicial projecte Bases i Estatuts, publicació, notificació individual, 

formulació d’al·legacions i moment per a incorporar-se a la Junta de 
Compensació (15 dies); aprovació definitiva, publicació BOP i notificació 
individual, requerint als que no formin part de la Junta a que, en el termini d’un 
mes, s’hi incorporin (2a possibilitat d’incorporació) i, en el seu defecte, seran 
expropiades les seves finques a favor de la Junta de Compensació (recursos).   

 
4r)  Requeriment per part de l’Administració una vegada transcorregut el termini del 

mes, a tots els propietaris afectats per la formalització de l’escriptura pública de 
la Junta de Compensació  

      A la citada escriptura es dóna un tercer i últim termini per incorporar-se a la Junta 
a aquells propietaris no adherits fins aquell moment, designant-se al mateix 
temps els càrrecs de l’Òrgan rector (persones físiques). 

 
5t)  Aprovació de l’escriptura de Constitució de la Junta de Compensació, per part de 

l’Administració actuant en el termini d’un mes, en el seu defecte opera el silenci 
administratiu positiu [art.119.4 ]. 

 
6º)  Inscripció de la Junta al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la 

Generalitat en el termini de tres mesos, en el seu defecte caduca l’expedient . 
 
7º)   Notificació al President de la Junta de la inscripció realitzada al Registre. 
 
8º)    Expropiació dels terrenys dels propietaris no adherits a la Junta Compensació si 

s’escau 
 
9º)   Aprovació inicial, publicació en el BOP o DOGC, i aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització obres bàsiques del sector, i posterior comunicació a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, excepte que estigui incorporat al Pla Parcial  

 
10º)   Tramitació i aprovació projecte d’obres complementàries de l’urbanització 
 
11º)   Projecte de Compensació: Redistribució de beneficis i càrregues: 

- Redacció del projecte. 
- Audiència a tots els afectats per un termini d’un mes  
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- Aprovació per part de la Junta (majoria dels seus membres que 
representin, a la vegada, dues terceres parts de les quotes de 
participació). 

- Aprovació definitiva per part de l’Alcalde o Comissió de Govern [L 

11/99]. 
- Certificació administrativa sense necessitat de protocol·lització 

notarial per inscriure el projecte de Compensació al Registre de 
Propietat (RD 1.093/97). 

- Efectes de la inscripció registral: subrogació real de les antigues 
finques per les noves parcel·les, cessió de dret a l’Administració 
actuant en ple domini i lliure de càrregues de tots els terrenys 
afectats per dotacions públiques de caràcter general o local. 

- Cessió a favor de l’Administració actuant, del 10% o el que 
correspongui d’aprofitament mig. 

-    Inscripció Registre de la Propietat del projecte de reparcel.lació, 
prèvia 
      sol·licitud del NIF de la Junta de Compensació 
-     En el supòsit de introduir esmenes al projecte de reparcel.lació  en el 
tràmit    
       de la inscripció al Registre de la Propietat, es resolt mitjançant una 
operació 
       jurídica complementaria 
 

12º) Execució material de la urbanització En base al TRLUC: l’Administració resta 
exclosa del pagament dels costos d’urbanització abans citats, excepte que tingui 
terrenys de la seva propietat que participin en la justa distribució de carregues i 
beneficis.        

 
13º)   Recepció de les obres d’urbanització mitjançant la formulació de les actes 

corresponents previ informe favorable dels tècnics municipals 
 
14º)  Creació d’entitat de conservació, prèvia dissolució de la Junta de Compensació. 
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TRAMITACIÓ PLANEJAMENT DERIVAT: PLA PARCIAL URBANÍSTIC (iniciativa privada) Art. 86; 87; 89; 90; 91; 107 
 
 

 

 

                                                                                 3 mesos     

     R.E,                                         A.I.                                                                                     A.P.                                      A.D.                         publicació 
                                          (art. 89.1)                                                                 (art. 89.5)                                        (art. 91.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 m amb projecte 
urbanístic 
3 m sense projecte

Tramitació
10 dies 

Informació pública
1 mes 

Ajuntament sense 
PAUM o POUM  

2 mesos 
 
     10 dies 

1) Aprovació inicial.
2) Suspensió: defectes esmenables. 
3) Denegació: defectes no esmenables o 

manca justificació formal (art. 89.3 que es 
remet al art. 58.1.d.e i 58.7). 

   Art. 85.5: Sol·licitud informes
     Sectorials, termini 1 mes. 
 

avaluació impacte ambiental. 
Declaració impacte ambiental  
Art. 86 Bis Ajuntament amb PAUM o POUM sol.licita  

informe a CTU ...2 mesos no s’ha emes es  
favorable art 87.1  

Es pot aprobar el projecte 
d’urbanització conjuntament 

A.I. o A.P. per silenci administratiu positiu 

Documentació complerta (art. 90.2)
Subrogació DPTOP per A.D., per inactivitat municipal 

 

Per subrogació

Audiencia a l’òrgan inicialment competent
Requerir l’exercici de competències: 1 mes 
En cas de no exercir, es tramet copia certificada de 
l’expedient en el termini dels 10 dies següents a la 
reclamació.  

1 mes
Documentació CTU 

Abans publicació PPU, s’ha d’aprovar 
definitivament el projecte d’urbanització 
 Obligacio constitució garantia 12 % cost  

obres d’urbanització Art. 107.3 

Art. 89.7 i 8: resten 
derogats per la Llei 
3/2012: 
PPU sense projecte 
d’urbanització: CTU 
dóna termini 12 mesos 
per la seva aprovació 

 
Si no es compleix el 
termini o no es presenta 
a tràmit resta sense 
efecte el PPU 

 
Si està en tràmit 
projecte d’urbanització: 
CTU termini de 6 mesos 
per acreditar l’A.D. Sinó, 
el PPU resta sense

 



 

14 

 

TRAMITACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ :  arts. 89.6  i  91.7 
 
 

 

 

 

       RE 
 
 
 

 Presentació  A.I. A.D. Publicació 
            documentació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Art. 89.6 últim paràgraf: Els Ajuntaments aproven els projectes d’urbanització complementaris sense que sigui preceptiu el tràmit d'informació 
pública 
 

2 mesos 10 dies 1 mes 2 mesos

Informació pública
Audiencia 

interessats amb 
citació personal 

només amb projecte 
d’iniciativa privada

Sol·licitud informes organismes 
públics 
Sol·licitud informes empreses de 

i ’h d t it 1

Notificació
 

Obligatoria sempre que el 
deure de conservació de 
les obres d’urbanització 
recaigui sobre persones 
propietàries compreses en 
el polígon, en funció de la 
determinació del 
planejament
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JUNTA DE COMPENSACIÓ BÀSICA (art. 119.2 i 4; 122.2 i 124 Llei  i 171 Regl.) 
 
 

 

 

Elaboració RE A.I.                                                               notificació acord       Publicació RE              
Aprovació 

   Projecte                                                                                                                               A.D.  BOP  Ajuntament             
J.C. 
Bases i Estatuts    
Art. 119.2 LUC 
Contingut 197 RLUC 
                198 RLUC   a)Aprovació projecte B.E. 

per unanimitat 
propietaris document 
públic 

b)Aprovació projecte B.E. 
per part de propietaris 
>50% superfície sector 

2 mesos 1 mes 2 mesos 

2 mesos
Formalització 

escriptura pública 
J.C. 

Informació pública
   Audiència 
interessats 

   Citació personal

    Sense notificació Silenci   
administratiu positiu Art. 113 

    Acreditar acte presumpte   
LRJPAC 

Per a què puguin adherir-se 
J.C.: termini 1 mes 
Art. 171.2 RLUC 

 
Advertiment d’expropiació 
i aplicació alternativa  Art. 

130.4 LUC 

1 mes 

En defecte, silenci 
administratiu 

positiu 
Art. 119.4 LUC  

Es designa 
representant J.C.; 
i, en defecte, és 

Inactivitat municipal transcorregut els 2 mesos: subrogació a la CTU, a 
instancia dels particulars, previ requeriment de l’adopció de l’acord en el termini 
d’1 mes. 

Obligatòria sempre que el deure de conservació de les obres d’urbanització recaigui sobre persones propietàries compreses en el polígon, en funció 
de la determinació del planejament. 
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PROJECTE DE REPARCEL.LACIO  JUNTA COMPENSACIO   
 
 
 

 

 

        10 dies            1 mes                   2  mesos 
 
 
 
Contingut                          determinació       Aprovació P.R.                            R.E. Ajuntament                 A.I.        informació pública                      notificació A.D.          
Inscripció 
Art.  144 RLUC            cessió  15 %              per  J.C.                                                                              audiència interessats                
Silenci Ad. (-)                R.P. 
                                         Aprof. Mitjà                                                                                                                         citació personal                             publicació            
certificació 
Documentació                  Art. 45.1                a)  APROV. UNANIMITAT                                                                                             incorporació esmenes                
Secretari 
Art. 150 RLUC                TRLUC                                                                                                                                                                  o prescripcions                
R.D. 1.093/97 
                                          (SUD)                   b)  Aprov. part propietaris                                             valoració drets                                    

actualització 
                                                                                                                                                                                                                                           

valoració drets 
                                                                                                                                                                                                                                         

interès legal diner 
                                                                                                                                                                                                                                           Art. 

131.1 RLUC 
 
 

 

 

 



 

17 

 
 

PROJECTE DE REPARCEL.LACIO (cooperació) art. 139 i seg. DL 1/2010. Concessió gestió urb.integrada (art.183 
RLUC) 

         
 
 
 

3 mesos  1 mes     

         
Aprovació 
delimitació del 
Polígon d'Actuació 
(art.134 LUC) 

 Constitució 
Asss.Adm. 
Cooperació 
(art.139.2)   

Propietaris   > 50 % 
sup. (art.140.1.a) 
Formulen Pr.Rep. 

     
              
Inici Pr.Rep. per 
ministeri de la Llei 
(art.131 RLUC) 

 Poden redactar 
el Pr.Rep. i 
col.laborar en 
l'execució 
d'obres 

  

Pr.Rep.d'ofici 
(art.140.c)            A 
instància persona 
afectada.           
Ass.Adm.Coop.no 
formula o formula amb 
defectes, i no esmena 
dins termini 

Informació pública 
modalitat (art.140.1 
LUC). Notificació 
propietaris 

    
           

    

Gestió urbanística 
integrada: persona 
concessionària (art.135)

 

Projecte bases (art. 
175 RLUC) 

 

Audiència 
interessats: 
suggeriments (art.183 
RLUC)  

Resolució 
licitació 

 

Publicació i 
notificació (art.183.6 
RLUC) 

 

Contracte (Llei 
de Contractes 
Adm.P.) 

    
Formula : 

 Interessats manifesten  Criteris:  
- Deserta 

 
Es sol.licita 
garantia: 12% p.p.    

   
-PPU i PU 

 pagament quotes  (art.177.2 RLUC)  - Adjudicació  (termini 1 mes)    
   -Proj. Rep.  amb terreny     concessionari       

   

-Proj.Taxació Conjunta 

 

(art.141.1 LUC) 

 

Supòsits: no 
garanteix, no 
participa,      

Si no garanteix, és 
d'aplicació art.141.3 
i.4 LUC 

 

Propietaris 
poden exercir 
drets i 
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Executar obres 
d'urbanització 

 

Han d'expressar i 
garantir la participació 
en les obres: 12% 
valor obres, en la seva 
p.p. (art.141.2 LUC) 

 

no paga quotes: 
expropiació finques. 
Beneficiari: Aj.i/o 
concessionari 
(art.122 LUC) 

 

Pot condicionar: 
acord de 
suspensió 
(art.176.3 RLUC)

 

Expropiació o 
objecte de 
reparcel.lació  

 

facultats en 
l'execució 
d'obres 
(art.178.3 
RLUC) 

 

PROJECTE DE REPARCEL.LACIO (cooperació) art. 139 i seg. DL 1/2010 
          

 
 
 

 3 mesos 10 dies1 mes  2 mesos   

          
Aprovació 
delimitació del 
Polígon d'Actuació 
(art.134 LUC) 

  Constitució 
Asss.Adm. 
Cooperació 
(art.139.2) 

 

Propietaris   > 50 % 
sup. (art.140.1.a) 
Formulen Pr.Rep. 
10 % A.M. Art. 45.2 

Apr.inicial 
(art.119.2 
LUC) 

Informació 
pública. 
Audiència 
interessats. 

 

Incorporació 
esmenes o 
prescripcions 

Apr.definitiva i 
notificació. 
Publicació 

Inscripció 
Reg.Propietat. 
Certificació 
Secretari. (RD 
1093/97) 

        
Inici Pr.Rep. per 
ministeri de la Llei 
(art.131 RLUC) 

  Poden 
redactar el 
Pr.Rep. i 
col.laborar en 
l'execució 
d'obres 

 

Pr.Rep.d'ofici 
(art.134.c)             A 
instància persona 
afectada.           
Ass.Adm.Coop.no 
formula o formula 
amb defectes, i no 
esmena dins termini 

Valoració 
drets 

Citació personal 

  

Actualització valor 
drets (interès 
legal diner, a 
partir 6 mesos de 
l’A.I.) (Art.131.1 
RLUC) 

 
       

    S'inicia Pr.Rep.    

    

Es sol.licita 
certificació càrregues 
finques al Reg.Prop.   

  Oficina 
liquidadora mod 
600;  CIF  

   (art.131.2 RLUC)           
   Anotació marginal          
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   Contingut:       
   (art.144 RLUC)        
          
   Documentació:       
   (art.150 RLUC)       

 

TRAMITACIÓ E.U.C. A.A.C. (cooperació) art. 189 i seg. RLUC 
      

1 mes 

     
Funcions (art. 189 

RLUC) 
Bases i Estatuts 
(art.190.1 RLUC)

Publicació 
D.O.G.C. (art.190 

RLUC) 

Reg.entrada Aj. 
document públic 
(art.190.4 RLUC)  

Aprov.definitiva 
Silenci adm. + 

Formula Pr.Rep., PU, 
col.labora en 

cobrament quotes 

 Tramitació 
(art.119.2 LUC): 

aprov.inicial i 
definitiva 

Notificació 
propietaris i no 

adherits: 15 dies 
per adhesió 

 

Nomenament 
representant Aj. 

Examina destí 
inversió 

Document públic

 

Inacció Aj. President 
AAC 

Col.labora amb l'Adm. 
en vigilància obres 

  

Carta requeriment 
a persones no 

adherides 

   

pot trametre doc. al 
REUC, adjuntant la 

documentació 

Denuncia defectes. 
Proposa mesures 

 

Contingut 
Escriptura 

(art.190.3 RLUC)
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INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS URBANÍSTIQUES COL.LABORADORES (art. 187 i seg. RLUC i 123 TRLUC) 
          

   ENTITATS URBANÍSTIQUES COL.LABORADORES    
   * Juntes de Compensació / Concertació     
   * Associacions Administratives de Cooperació     
   * Juntes de Conservació      
   * Possibilitat constitució E.U.C. provisionals     
          

 
 
 

1 mes   1 mes        

          
Aprovació Junta 
de compensació

 Direcció 
General 

Urbanisme 

  Inscripció 
R.E.U.C. 

Publicació al 
D.O.G.C. 

Notificació Ajment.

Acords 
E.U.C. 

(ART.193 
RLUC) 

Transmissió 
condició de 

membre E.U.C.

Dissolució E.U.C. 
(ART.195 RLUC)

Junta de conservació 
(art.201 RLUC) 

            
  L'Ajtment. 

tramet la 
docum. 
(art.192 
RLUC) 

      Notificació 
President J.C. 

Sense notificació 
ni requeriment de 

defectes 
 

Certificació estat 
de deutes 

(art.194 RLUC)

Compliment 
obligacions 
pendents i 

aprovació per 
l'ajuntament o 

altra Adm.actuant

Tramitació(art.113.2 i 4 
LUC). Formulació 
Estatuts (art.197 

RLUC) 

             

    

Si manca 
docum., 

requereix 
l'Ajuntament 
perque ho 

tramiti en un 
termini de 3 

mesos 

 La J.C. adquireix 
personalitat 

jurídica (art.192 
RLUC) 

    Llliurar obres 
d'urbanització 

(silenci 
adm.positiu) 

(art.125.4 LUC)  
Cessions 

obligatòries i 
gratuïtes 

Funcions (art.189.4 
RLUC). Titulars 
propietaris de 

parcel.les. 
Temps: 5 anys i 2/3 

edif. 

               

   

Si no es 
compleix, 
s'arxiva 

l'expedient. 
Caducitat 

  

Comunicar al 
R.E.U.C. 

nomenament i 
cessament de 

càrrecs 
   

Preu just, pagat 
en expropiacions. 

Procediments 
judicials en 

sentència ferma

Deures: conservació 
obres, manteniment 

dotacions, 
instal.,serveis públics

       Modif. Estatuts      
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DESPESES D'URBANITZACIÓ (cooperació) art. 120 DL 1/2010 

     
 

1 mes
 

     
Notificació als 
interessats de 
bestretes de 

despeses 

 Pagament 
despeses termini 
màxim 6 mesos 

d'obra 

Impagament quotes. 
L'Administració pot 

actuar: 

Associació 
urbanística de 
capital públic  

(Adm.actuant), 
pot acordar: 

Inici execució 
obra, per part 
Administració 

 
 (Art.181.1 RLUC) (art.136.6.7 RLUC) 

Via d'apremi 
(art.133.1 LUC) 

Gestió quotes Art.182 RLUC)

 

 

Sol.licitud 
aplaçaments 

Finques resultants Liquidació (compte 
liq.pr.) 

 

 (Art.181.2 RLUC)
Per expropiació

(Art.181.4 RLUC)  
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EXECUCIÓ OBRES D’URBANITZACIÓ:  CONTRACTACIÓ I RECEPCIÓ 

 

LEGISLACIÓ 
-  Art. 182 Real Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la LUC 
-  RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
 

PROCEDIMENT 
Concurs públic. 
Concessió, per gestió urbanística integral. 

 

CONTRACTES  10 dies a partir l’acord d’adjudicació....... Garantia 4 % obres d’execució... Compromisos: execució obres; inspecció 
Administració i E.U.C..... incompliment: resolució contracte + indemnitzacions .... retenció ( 5 %) en garantia correcta execució obres. 
 
RECEPCIÓ OBRES PER LA J.C.  Una vegada acabades i en formalització certificat final d’obres i documentació adient 
 

RECEPCIÓ OBRES PER PART AJUNTAMENT:  Art. 169.4 c) del Decret 305/2006 de 18 de juliol: Notificació fefaent al Ajuntament amb 
sol·licitud de que inici expedient de recepció d’aquestes, acompanyant la documentació pertinent: actes de recepció i descripció de 
serveis, valoració econòmica dels diferents serveis a cedir al Ajuntament, i documentació gràfica. 

En el termini de tres mesos: Comprovació de les obres d’acord amb el projecte  i notificarà en tot cas les deficiències observades perquè 
les esmeni  en el termini indicat al efecte. 

Una vegada esmenades es procedirà a la recepció de les obres sense  que es pugui senyalar altres esmenes (art. 169.4 d) 

En defecte de resolució expressa per la recepció de les obres en el termini dels tres mesos indicats s’entendrà estimada la petició i des 
procedirà d’acord amb la normativa sobre actes administratius presumptes (LRJPAC art. 43 i ss.) 
Posteriorment es constituirà la Junta de Conservació si es preceptiva (Art. 68.7  Decret 305/2006 de 18 de juliol), per un termini de 5 
anys, prorrogable a d’altres 5, sempre i quan no s’hagi assolit l’edificabilitat de 2/3 parts de les parcel·les del polígon. 
 
TERMINI DE GARANTIA  Opera a partir de la recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament (no inferior a 1 any) 
 
DEVOLUCIÓ RETENCIÓ  A la recepció definitiva de l’obra d’urbanització 
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RESERVA DE SÒL PER A HABITATGE PROTEGIT 
 

1. Legislació Estatal 
 

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes 
Disposició transitòria segona . Regla temporal d'aplicació excepcional de la reserva mínima de sòl per a 
habitatge protegit. Durant un termini màxim de 4 anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les 
comunitats autònomes poden deixar en suspens l'aplicació del que disposa l'article 10.1 b ) del text refós de 
la Llei de Sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, determinant el període de suspensió 
i els instruments d'ordenació a què afecti, sempre que es compleixin, com a mínim , els següents requisits: 
a) Que els esmentats instruments justifiquin l'existència d'un percentatge d'habitatge protegit ja construïda i 
sense vendre al municipi, superior al 15% dels habitatges protegits previstos o resultants del planejament 
vigent i una evident desproporció entre la reserva legalment exigible i la demanda real amb possibilitat 
d'accedir a aquests habitatges. 
b) Que els instruments d'ordenació no hagin estat aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei o que, en el cas d'haver estat aprovats, no compten encara amb l'aprovació definitiva del 
projecte o projectes d'equidistribució necessaris. 

 
Llei 2/2008, de 20 juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de sòl  
Deroga Llei 8/2007 de sòl i RDL 1/1992, de 26 juny, TR Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana. 
Art.10: reserva terrenys necessaris per realitzar el 30% de l’edificabilitat residencial prevista per l’ordenació 
urbanística en actuacions d’urbanització a habitatges subjecte a un règim de protecció pública. 
DT.1a: aplicació de la reserva de sòl per HPP. 
 
Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl  
Art.10: reserva terrenys necessaris per realitzar el 30% de l’edificabilitat residencial prevista per l’ordenació 
urbanística en actuacions d’urbanització a habitatges subjecte a un règim de protecció pública. 
Accessos a l'habitatge protegit: venda, lloguer, dret de superfície ó concessió administrativa. 
 
  
 

2. Legislació Autonòmica (Cat) 
 

Llei 3/2012, TRLUC, que modifica l’art.57.3  del  DL 1/2010, de 3 d’agost. 
Amb caràcter general: 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial (SUNC com SUD). 
Exempts de l’obligació mínima del 20%: municipis que només disposin de SU i SNU, i els inferiors a 5.000 
habitants i  no capitals de comarca, que compleixin els següents requisits: 
2 anys anteriors a aprovació inicial del pla, s’han atorgar llicències inferior a 5 habitatges per cada 1000 
habitants i any. I Si el pla no permet més de 200 habitatges de nova implantació, tant en SUNC i SU. 

 
Llei 7/2011 de 27 de juliol. 
DA5a, deroga la DA5a Decret Legislatiu 1/2010: Es deixa sense efecte la tipologia d'habitatge amb protecció 
oficial concertat de Catalunya que estableix el Decret 13/2010, del 2 de febrer, del Pla pel dret a l'habitatge 
del 2009-2012, en totes les seves modalitats. Els sòls qualificats d'habitatge amb protecció oficial que els 
Plans Directors de delimitació i ordenació de les ARE vigents preveuen destinar a aquesta tipologia d'acord 
amb la disposició addicional cinquena del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d'agost, que aquesta llei deroga, es poden destinar a qualsevol de les tipologies d'HPP. 
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Llei d'urbanisme. 
Art 57.3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública, amb caràcter general, com a mínim, el sòl corresponent al 
30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl 
urbanitzable, del qual un 20% s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i/o de 
règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 
 
Art.53.5 Sistema d’habitatge dotacional públic no computa a efectes 57.5, tampoc computa a efectes 

     cessions zones verdes, equipaments art. 58.1.f), 5 i 7; 65.3 i 5; 70.7 i 8 i art.100. 
DA 5a. Reserves per a noves tipologies d’habitatge amb protecció oficial. 
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Els plans d’ordenació urbanística municipal dels municipis de més de deu mil habitants i capitals de comarca 
i llurs modificacions i revisions, a més de les reserves mínimes que estableix l’article 57.3, han de fer una 
reserva mínima addicional del 10% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, 
tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, per a la construcció d’habitatges destinats a la nova tipologia 
d’habitatges concertats de Catalunya quan, d’acord amb la normativa en matèria d’habitatge, aquesta 
tipologia entri en vigor a l’efecte de l’esmentada reserva. 
La reserva mínima addicional del 10% també és obligatòria, a partir de l’esmentada entrada en vigor, en els 
municipis de més de deu mil habitants i capitals de comarca amb planejament general no adaptat a aquesta 
Llei en els supòsits establerts en les lletres a) i b) de la DT Tercera. 
DT 3a.3. Si no hi ha un POUM o PAUM adaptat a la Llei: 
Modificacions dels instruments planejament general i derivat i llurs modificacions: poden establir reserves de 
sòl per HPP; les mínimes 57.3 s’han d’establir en: 
- En municipis de més de 10.000 habitants i capitals de comarca, a les modificacions planejament general 

que tinguin per objecte les actuacions aïllades de dotació (DA 16a), als sectors subjectes a un PMU en 
SUNC que prevegi usos residencials de nova implantació i sectors de Sòl Urbanitzable amb ús 
residencial, llevat que tinguin aprovat inicialment planejament derivat abans entrada en vigor Llei 
10/2.004. Es pot reduir les reserves si la densitat és inferior a 25 hab/Ha i tipologia edificatòria 
incompatible a l’habitatge protegit 

- En tots el municipis en canvi de classificació de sòl no urbanitzable amb la finalitat d’usos residencials 
sempre que la modificació no estigui aprovada inicialment abans entrada en vigor Llei 10/2004. 

 

Llei 18/2007, de 28 desembre, del dret a l'habitatge,  
Art.73 “solidaritat urbana”: Municipis de més de 5.000 habitants i capitals de comarca: en termini 20 anys 
han de disposar d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total 
d’habitatges principals existents d’acord amb la definició art. 3 de la Llei. 
Art.17.4 i Disposició Addicional sisena: El Pla Territorial Sectorial d’habitatge, pot establir que una zona 
determinada es destini total o parcialment a habitatges amb protecció oficial. La determinació només pot 
comportar la destinació parcial d’un màxim de 20% del sostre d’ús residencial en edificis amb un sostre total 
edificable superior a 5.000 m2. 
DA 5a : Limitacions de Reserva urbanística per a habitatges amb protecció oficial. 
1. Als efectes d'establir la reserva mínima per a habitatges de protecció pública establerta pel primer 
paràgraf de l'article 57.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, només es 
poden tenir en compte els habitatges amb protecció oficial de règim especial i de règim general, tal com els 
defineix el Decret 244/2005, del 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007, o 
els que determinin com a equivalents els successius decrets de desenvolupament dels plans d'habitatge, ja 
siguin destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús. 
2. Als efectes d'establir la reserva mínima per a la construcció d'habitatges objecte d'altres mesures 
d'estímul de l'habitatge assequible establerta pel segon paràgraf de l'article 57.3 del text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, es poden tenir en compte totes les modalitats d'habitatges 
amb protecció oficial que estableixin els decrets de desenvolupament dels plans d'habitatge. 
Vigència 9 abril 2008 
 
Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
Modifica l’article 57.3 i afegeix dos nous apartats el 4 i 5 
DA 19a.- Noves tipologies d'HPP. 
POUM municipis de mes de 10.000 habitants i capitals de comarca, llurs modificacions i revisions, a més 
reserves art. 57.3, han de fer reserva mínima del 10 % tant sòl urbà com urbanitzable. Aquesta reserva és 
obligatòria als municipis de més de 10.000 habitants i capitals de comarca amb planejament general no 
adaptat a la Llei en els supòsits establerts en els  apartats a) i b) DT 2a.3. 
DA 21a.- Àrees residencials estratègiques 
Qualificació de sòl per HPP: com a mínim la meitat dels habitatges (s’ha de donar compliment als 
requeriments que estableix l’art. 57.3 i, si s’escau, la DA 19a, pel què fa percentatge mínim de sostre a 
destinar a diverses tipologies d’habitatges amb protecció oficial) 
DT Tercera. 
1 Les noves determinacions relatives a les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública 
que resulten de l'article 57.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme i de la disposició transitòria segona.3, en la 
redacció donada per aquest Decret llei, s'apliquen als plans d'ordenació urbanística municipal i a les 
modificacions i revisions d'aquests plans que no estiguin resolts definitivament a l'entrada en vigor d'aquest 
Decret Llei. 
2. Les reserves mínimes addicionals a què fa referència la disposició addicional dinovena del Text refós de 
la Llei d'urbanisme s'han d'aplicar als instruments de planejament que es resolguin definitivament a partir de 
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l'entrada en vigor de la normativa en matèria d'habitatge que estableixi la nova tipologia d'habitatge amb 
protecció oficial. 
3. La regulació que estableixen els apartats 4 i 5 de l'art.57 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en la 
redacció donada per aquest Decret llei, és aplicable als instruments de planejament urbanístic aprovats 
d'acord amb la Llei 10/2004 o amb la normativa posterior. 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
Art.69.3:memòria social. 
 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 juliol, Text Refós Llei d’Urbanisme. 
Art.57.3: modificacions i revisions dels POUM: sòl corresponent 30% sostre ús residencial nova implantació 
sòl urbà com urbanitzable...a HPP 20 % (règim general o especial) + 10 % (preu concertat). 
DT 2a.3: Si no hi ha un POUM o PAUM adaptat a la Llei,  
- Les modificacions dels instruments planejament general i derivat i llurs modificacions: poden establir 

reserves de sòl per HPP, mitjançant la qualificació del sòl d’acord amb l’art.57.7; les reserves mínimes  
del article 57.3 s’han d’establir de forma preceptiva e immediata. 

a) En els municipis de més de 10.000 habitants i capitals de comarca, a les modificacions planejament  
general que tinguin per objecte les actuacions aïllades de dotació (DA 16a), als sectors subjectes a un 
PMU en SUNC que prevegi usos residencials de nova implantació i sectors de Sòl Urbanitzable amb ús 
residencial, llevat que tinguin aprovat inicialment planejament derivat abans entrada en vigor Llei 
10/2004. Es pot reduir les reserves si la densitat és inferior a 25 hab/Ha i tipologia edificatòria 
incompatible a l’habitatge protegit. 

b) En tots el municipis a les modificacions del planejament general que impliquin un canvi de classificació 
de sòl no urbanitzable amb la finalitat d’incloure nous usos residencials sempre que la modificació no 
estigui aprovada inicialment abans entrada en vigor Llei 10/2004. 

 
Llei 10/2004, de 24 desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, 
per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local.  
Art 57.3. Els plans d'ordenació urbanística municipal han de reservar per a la construcció d'habitatges de 
protecció pública, amb caràcter general, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre que es 
qualifiqui per a l' ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. No obstant 
això , les comissions territorials d'urbanisme, a proposta municipal, poden disminuir aquesta reserva en els 
sectors amb densitats inferiors a vint habitatges per hectàrea que, per llur tipologia, no siguin aptes per a la 
construcció d'habitatges protegits. 
DA vuitena. Quan la legislació en matèria d'habitatge estableixi noves mesures d'estímul de l'habitatge 
assequible, els plans d'ordenació urbanística municipal que s'aprovin a partir de la seva entrada en vigor 
poden reservar, a més del 20% que estableix l'article 57.3, un mínim del 10% del sostre destinat a ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, per a la construcció d'habitatges 
objecte d'aquestes noves mesures. Aquesta reserva mínima del 10% és obligatòria en els municipis de més 
de 10.000 habitants i les capitals de comarca. 
 

Llei 2/2002, de 14 març, d'urbanisme. 
Art. 57.3 estableix 20% HPP tant per SUD com SUNC; i DA 8a: un 10% més del sostre destinat a ús 
residencial, obligatori en municipis de més de 10.000 habitants i/o capitals de comarca. 
 
                                               Règim General 
                                    Venda 
HPO                                             Règim Especial 
  
                                    Lloguer     Renda bàsica 
 
 
Mesures d’estímul:       Habitatge Preu Taxat 
 
 
Les reserves de sòl per habitatges de protecció pública en aplicació de la normativa de 
Ordenació Territorial i Urbanística a Catalunya 
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D.L. 1/1990                  L 2/2002                               L 10/2004                           D.L. 1 / 2005             LS 8/2007 
14 juliol                21 juny          31 desembre                          29 juliol                 1 juliol/2008  

S.U.N.C.     -----          20 % HPO                       20 % + 10 %                20 % + 10 %               30 % 
                                    Art. 57.3: POUM            Art. 57.3 / D.A. 8ª           Art.57.3                Art.10 b) DT 1ª 
 
S.U.P./D     -----          20 % HPO                       20 % + 10 %                20 % + 10 % 
                                    PAUM: D.Tª. 2ª.1.2         PAUM: D.Tª. 2ª.1.2 
                                    Art. 60.10                          Art. 57.3  D.A. 8ª                                                
 
Rural transf. urb.                                                                                                                              30 % 
                                                                                                                                                Art.10 b) DT 1ª 
 
   
                                                                                                                             
 
 
            P.P.U./PERI         no reserva HPO            .      
                       A.I   D.T.ª8ª    L   2/2002     
     D.T.2ª.3  L 10/2004                                      
 
                                                                            modificació PGO / PERI/PPU   si reserva HPO 
                                                                            A.I.  D,T. 2ª.3 L 1 / 2005 
  Modificació PGO i delimit. Sòl urbào 
                       A.I.   no reserva HPO 
                                
                               Modificació PGO   si reserva VPO 
                                    
                                     A.I.   D.T.3ª.2 L 2/2002 
 
 
Preu màxims de venda per als habitatges protegits any 2008 (dades Secretaria 
d’habitatge), que es mantenen segons Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla al dret a 
l’habitatge 2009-2012, que es prorroga mitjançant el Decret 171/2012, de 27 de 
desembre. 
 
 

               Règim especial   Règim general    Preu concertat    Habitatge existent concertat 

 

Zona         /m2 útil                   /m2 útil            /m2 útil           /m2 útil     /hab. màxim 

 

A1            1.705,50                   1.940,48            3.001,68               4.000            300.000 

A2            1.705,50                   1.940,48            3.001,68               3.500            280.000 

A3            1.705,50                   1.940,48            2.728,80               3.200            250.000 

B              1.478,10                   1.576,64            2.183,04               2.600            200.000 

C              1.307,55                   1.394,72            1.773,72               2.100            160.000 

D              1.137,00                   1.212,80            1.364,40               1.600            120.000 
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PROJECTES DE REPARCEL.LACIÓ 
 

Normativa Estatal 
 

RD 1.093/1997 de 4 juliol Normes complementàries per l’execució de la Llei Hipotecària 
sobre l’inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística art.4 al 
21. 
RD 304/1993 de 26 de febrer taula de vigència dels Reglaments de 1978, art.26 a 32 en 
quant a valoracions. 
LS/1992  de 26 de juny Art. 164 i ss.  (declarat inconstitucional STC 61/1997 de 20 març) 
RGU 25 d’agost 1978,  art.71 i ss 
LS/1976  de  9 d’abril, art.97 i ss 
 

Normativa Autonòmica: Catalunya 
 

TRLUC Llei 3/2012 de 22 febrer  art. 124 i ss. 
DL 1/2010 d’ 3 d’agost  art. 124 i ss. 
D. 305/2006 de 18 juliol Reglament Llei d’Urbanisme.  art.144 i ss. 
DL 1/2005 Text Refós de la Llei d’Urbanisme  Art. 118 i ss. 
Llei 10/2004 de 24 desembre 118 i ss. 
D. 287/2003 de 4 novembre Reglament Parcial Llei d’Urbanisme  art,21 i ss. 
D. 303/1997 de 25 novembre DPTOP GenCat reglament sobre mesures per facilitar 
l’execució urbanística (art 19 a 33) 
Llei 2/2002 d’Urbanisme art.118 i ss. 
DL 1/1990 de 12 juliol Text Refós Legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, 
art.148 i ss. 

 

Jurisprudència 
 

STS 31 octubre  1980 
STS 14 juny       1989 
STS 13 març      1990 
STS   6 març      1991 
 
 
STS 31/10/1980  “...La reparcelación urbanística consiste, en suma, en una operación técnica de 
mera división del terreno ya parcelado, con la finalidad de regularizar los lotes y distribuir 
justamente los beneficios y cargas derivadas del planeamiento, implicando tal operación la 
expropiación de las parcelas antiguas mediante la simultánea adjudicación de las nuevas. Dicha 
operación técnica en su esencia, necesaria para asegurar y hacer cumplir las previsiones del 
planeamiento urbanístico, se encuentra regulada por una circunstancia de procedimiento, 
representado por los trámites previos, necesarios para alcanzar adecuadamente la configuración 
de los terrenos afectados, que se sanciona mediante un acto de aprobación definitiva, que es el 
que pone fín al expediente....” 

 

GESTIÓ URBANÍSTICA 
 

 
En sòl urbà, és suficient, per a l’execució urbanística, l’aprovació del planejament 
urbanístic general, si aquest en conté l’ordenació detallada: si no és així, cal haver aprovat 
un Pla de Millora Urbana. 
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La gestió urbanística pot ser: 
  

Integrada: Repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats de l’ordenació 
urbanística i per a executar o completar les obres i els serveis urbanístics 
necessaris. 
Es duen a terme per sectors de planejament urbanístic o polígons d’actuació 
urbanística complets. 
 
o aïllada: No calgui o no sigui possible la delimitació d’un polígon 
 

 

Tramitació dels instruments de gestió urbanística  
 

1) Divisió poligonal que no continguin els plans d’ordenació i la modificació d’aquesta 
divisió i també la modificació de la divisió poligonal continguda en el planejament 
urbanístic. 

 
2) Els Estatuts i les bases d’actuació, en les modalitats de compensació bàsica i de 

compensació per concertació, del sistema de reparcel.lació. 
 
3)  Els projectes de reparcel.lació. 
 
4) La determinació del sistema d’actuació i de la modalitat d’aquest que no siguin 

establerts pels plans d’ordenació i la modificació del sistema o de la modalitat. 
 
 
Tramitació: 

 

L’aprovació inicial (2 mesos de la presentació documentació) i definitiva (dos mesos 
finiment del termini informació pública, o en el seu defecte l’aprovació definitiva es 
per silenci administratiu, a excepció del projecte de reparcel.lació en què el sentit 
del silenci es negatiu) correspon a l’administració actuant. 

 
Informació pública:  1 mes, concedint audiència als interessats, amb citació 
personal 
Un cop acreditat l’acte presumpte, segons LRJPAC, l’administració n’ha d’ordenar 
la publicació i la notificació reglamentàries i si escau, la formalització corresponent 
En cas de incompliment de terminis de tramitació dels Estatuts i Bases d’actuació, 
pot subrogar-s’hi la CTU a instància dels particulars, un cop requerida l’adopció de 
l’acord corresponent en el termini d’un mes. 
 

(articles 116, 117, 118 i 119) 
 
Decisió del sistema d’actuació urbanística: 
 

- L’administració competent en l’aprovació definitiva del planejament urbanístic o de 
la delimitació del polígon d’actuació urbanística, ha de decidir el sistema d’actuació 
i la modalitat que cal aplicar. 
 

- En polígons d’actuació urbanística d’iniciativa particular han de determinar el 
sistema de reparcel.lació, en les modalitats de compensació bàsica o de 
compensació per concertació 
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Entitats urbanístiques col·laboradores 
 

Les Juntes de compensació 
Les associacions administratives de cooperació 
Les juntes de conservació 

 

Adquireixen personalitat jurídica: inscripció REUC de la DGU. 
Els acords dels òrgans d’aquestes entitats són susceptibles de recurs administratiu 
davant l’Ajuntament respectiu. 
 

Es poden constituir de forma provisional amb una vigència no superior a un any. No 
obstant, amb la darrera modificació de la llei, s'ha ampliat fins un màxim de 3 anys. 

 

Sistema d’actuació urbanística per reparcel.lació 
 

Objecte: Repartir equitativament els beneficis i les càrregues de l’ordenació urbanística, 
o regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l’aprofitament en zones aptes per 
a l’edificació. 
Comprèn la determinació de les indemnitzacions i les compensacions econòmiques 
adequades per a fer plenament operatiu el principi del repartiment equitatiu dels 
beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística. 
 

Iniciació:  Aprovació de la delimitació del polígon d’actuació urbanística. 
 

Execució: Mitjançant alguna de les modalitats del sistema reparcel.lació. 
 

Comporta: la suspensió de l’atorgament de les llicències (Art. 73), fins que sigui ferm en 
via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel.lació 
 

Criteris dels projectes de reparcel.lació: els establerts en l’art.126. 
Novetat: h) El valor diferencial que les parcel·les destinades a habitatge de Protecció 
pública poden tenir en relació amb les de renda lliure. 

 

Efectes de l’aprovació dels projectes de reparcel.lació 
 

- Efectes econòmics i jurídics reals 
La cessió de dret al municipi en ple domini i lliure de càrregues, de tots els terrenys de 
cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o perquè se’n faci 
l’afectació als usos que determini el pla d’ordenació urbanística. 
 
L’afectació real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel.lació, i també, si s’escau, al 
compliment de la reserva feta a l’empara de l’art.46. 
 

La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves. 
 

El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació aplicable. 
 

L’extinció o la transformació de drets i càrregues, d’acord amb la legislació aplicable. 
 
Certificació dels projectes de reparcel.lació: 
 

L’organisme competent per a l’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel.lació ha 
d’expedir-ne una certificació amb vista a la inscripció del projecte en el Registre de la 
Propietat. 
 

En reparcel.lació voluntària, la presentació de l’escriptura pública i la certificació de 
l’acord de reparcel.lació son suficients per a la inscripció en el Registre de la Propietat. 
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(art.121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128) 
 

GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA 

 
Llei  2/2002…..  DL 1/2010 de 3 d’agost 
 
 
 
                                 COMPENSACIÓ BÀSICA  (art. 130 a 134) 
 
                                 COMPENSACIÓ PER CONCERTACIÓ (art. 135 a 138) 
REPARCEL.LACIÓ                
 (124 a 129)               COOPERACIO  (139 a 141) 
 
                                     SECTORS D’URBANITZACIÓ PRIORITÀRIA (142 a 151) 
 
 
EXPROPIACIÓ                (art. 152 a 155) 
 
OCUPACIO DIRECTE      (art. 156) 
 
 
 
DL 1/1990 Sistemes de Gestió:                                                               
 
 

COMPENSACIÓ                                                            
                                                                
COOPERACIO                             
 
EXPROPIACIÓ 
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DIFERÈNCIES ENTRE LES MODALITATS DEL SISTEMA DE REPARCEL.LACIÓ 
 
 
 
COMPENSACIO BÀSICA: 
 

- Iniciativa del propietaris que representin més del 50% de la superfície del sector 
(gestió i capital privat) 

 
 
 
COMPENSACIO PER CONCERTACIÓ: 
 

- Iniciativa dels propietaris que representin, com a mínim, el 25 % de la propietat de 
la superfície del sector. 

- Hauran d'atorgar un conveni urbanístic amb l’Ajuntament, i s’ha de formalitzar en 
document públic, un cop aprovat. 

- Contingut: Incorporar el Projecte de Bases pel concurs d’adjudicació de la gestió 
urbanística integrada. 

 
 
 
COOPERACIO: 
 

- Possibilitat de que l’Ajuntament concedeixi la gestió urbanística integrada  
(gestió pública i capital privat). 

 
 
 
 
SECTORS D’URBANITZACIÓ PRIORITÀRIA  
 

- Els Ajuntaments que comptin amb PAUM aprovat poden acordar la declaració de 
sector d’urbanització prioritària en els àmbits de sòl urbà no consolidat i de sòl 
urbanitzable delimitat per a qualsevol ús, i sempre d’acord amb el que disposi el 
programa i previ informe de la Direcció General d’Urbanisme. 

- Si la iniciativa per la declaració de sector d’urbanització prioritària es de la Direcció 
General d’Urbanisme, s'haurà de disposar de l`informe favorable de l’Ajuntament. 

- En la resta de casos, es acordada per les Comissions Territorials d’Urbanisme a 
proposta de les corporacions municipals interessades o de la Direcció General 
d’Urbanisme. 
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Modalitat de compensació bàsica: 
 
 

Els propietaris aporten els terrenys de cessió obligatòria, executen al seu càrrec 
la urbanització, amb els termes determinats pel pla d’ordenació o per l’acord 
d’aprovació del sistema de reparcel.lació, i es constitueixen, mitjançant document 
públic, en junta de compensació. 
 
 

No és obligada: 
- Si hi ha una única persona propietària o bé una única comunitat en 

proindivís, sempre que aquesta situació es mantingui mentre s’executin les 
obres d’urbanització 

- Si ho acorda l’ajuntament, sempre que el projecte de reparcel.lació 
voluntària compleixi els requisits i els criteris de representació i d’actuació 
establerts per reglament. No obstant poden constituir en qualsevol moment 
una junta de compensació. 

 
- Compensació bàsica:  

           propietaris que representi més del 50 % de la superfície total del sector de 
planejament o del polígon d’actuació 

- Expropiació dels no incorporats a la junta essent aquesta beneficiaria 
- Incorporació dels promotors i empreses urbanitzadores 
- Un representat de l’administració en l’òrgan rector de la junta     
- Dissolució d’una junta de compensació bàsica: Si ha complert les seves 

obligacions i ha lliurat les obres d’urbanització, de conformitat amb el 
projecte aprovat. (s’entén sens perjudici del silenci administratiu positiu que 
s’hagi produït en la tramitació de la recepció) 

- Si l’administració competent ha rebut els terrenys de cessió obligatòria i 
gratuïta 

- S’ha pagat el preu just, un cop sigui ferm a tots els efectes, si la junta es la 
beneficiaria de l’expropiació 

-  L’ajuntament pot acordar la Constitució d’una entitat urbanística de 
conservació 

- Les juntes de compensació actuen com a fiduciàries amb ple poder 
dispositiu sobre les finques que pertanyen als propietaris adherits a la junta 
sense més limitacions que les siguin establertes pels Estatuts 

- Responsabilitats: és directament responsable davant l’administració 
actuant de la urbanització completa del sector de planejament urbanístic o 
del polígon d’actuació urbanística i, si s’estableix expressament, de 
l’edificació dels solars resultants. 

- Por sol·licitar a l’ajuntament la utilització de la via de constrenyiment per al 
cobrament de les quantitats endeutades a la junta pels seus membres 

- Totes les finques incloses dins un polígon d’actuació urbanística sotmès a 
reparcel.lació, queden afectades al compliment dels deures imposats per 
aquesta Llei, encara que llurs propietaris no s’hagin adherit a la junta de 
compensació. L’afectació ha de constar en el Registre de la Propietat 

- La Junta de Compensació ha de formular un projecte de reparcel·lació que 
reparteixi els beneficis i càrregues derivats de l’ordenació 

- Les quotes d’urbanització es fixen en funció dels coeficients assignats a les 
finques resultants del projecte (Art. 114.4) les quotes d’urbanització que 
corresponguin Als propietaris no adherits, un cop aprovades per 
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l’ajuntament, a proposta de la junta de compensació, són gestionades com 
les derivades de la modalitat de cooperació, sens perjudici del que disposa 
l’article 116.2. 

- L’execució d’una actuació urbanística per reparcel.lació sotmesa a la 
modalitat de compensació bàsica no exclou la possibilitat, fins que la junta 
de compensació no hagi formulat el projecte de reparcel.lació, de concertar 
amb l’ajuntament la concessió de la gestió urbanística integrada. 

 
 

Modalitat de compensació per concertació: 
 
Formulació projecte: correspon als propietaris de finques la superfície de les 
quals representi més del 25 % de la superfície total del sector de planejament 
urbanístic o del polígon d’actuació urbanística de què es tracti, els quals poden 
promoure la Constitució d’una junta de compensació, un cop concertada la 
modalitat amb l’ajuntament. 
 
La concertació d’un projecte de reparcel.lació es configura com un conveni 
urbanístic i s’ha de formalitzar en document públic, un cop aprovat. 
El conveni ha de disposar la concessió per concurs, tramitat per l’ajuntament, de 
la gestió urbanística integrada del sector de planejament urbanístic o el polígon 
d’actuació urbanística, i ha d’incorporar el projecte de bases corresponent 
El projecte de bases del concurs ha d’especificar: 
Els documents que la persona concessionària ha de redactar 
Els criteris de reparcel.lació 
Les obres que s’han d’executar 
El termini d’execució de les obres 
Les facultats de vigilància que corresponen a l’administració 
Els factors que han de determinar la fixació dels preus de venda dels solars 
resultants 
Els deures de conservació i manteniment 
Els altres compromisos de la persona concessionària: redactar el projecte de 
taxació conjunta i el projecte de reparcel.lació. pot també incloure redactar la 
figura de planejament urbanístic i el projecte d’urbanització complementari 
Les penalitzacions per incompliment 
Els supòsits de resolució i de caducitat 
Les garanties, el cànon de la concessió 
I altres circumstàncies derivades de la legislació de contractes aplicable o 
exigides per reglament 
La persona concessionària de la gestió urbanística te la condició de beneficiària 
de l’expropiació dels terrenys dels propietaris que no s’adhereixin a la junta de 
compensació i dels membres de la junta que incompleixin llurs obligacions. 
També li correspon l’execució de les obres  d’urbanització. La seva retribució pot 
consistir en terrenys edificables o en solars. 
El projecte de bases i Estatuts ha de regular la participació de la persona 
concessionària en la comunitat de compensació en la seva doble condició de 
propietaris i urbanitzadora. Si disposa la propietat de més del 50 % de la 
superfície total dels terrenys, li correspon la gerència de la junta de compensació. 
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Publicitat del conveni: 

Informació pública juntament amb el projecte de Bases per un termini de vint dies, 
i al mateix temps audiència als propietaris mitjançant notificació personal, amb 
l’advertiment de les especificitats de la modalitat de compensació per concertació 
i dels efectes expropiatoris que pot comportar. Dins aquest termini els propietaris 
es poden comprometre, amb les garanties que siguin exigides per reglament, a 
incorporar-se a la junta de compensació, i poden expressar llur preferència pel 
pagament de les quotes d’urbanització mitjançant terrenys. 
 
Convocatòria concurs: 
 

Un cop finit el termini d’exposició pública, l’ajuntament ha d’aprovar o denegar el 
conveni, i en cas d’aprovar-lo, ha de convocar el concurs corresponent, les bases 
del qual s’han d’ajustar al projecte contingut al conveni. 
 

Es causa de denegació de la proposta de conveni el fet que dins el termini 
d’audiència, els propietaris de finques la superfície de les quals representi més 
del 50 % de la superfície de l’àmbit d’actuació promoguin la modalitat de 
compensació bàsica, amb les garanties que siguin exigides per reglament. 
 

Els propietaris atorgants del conveni, es poden constituir en junta de 
compensació provisional per formular la corresponent figura de planejament 
derivat i el projecte d’urbanització complementari. 
 

(articles 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138) 
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LLEI 10/2004 
 
 
Reparcel·lació: modalitat compensació per concertació 
 
Art.129 i 130 
 

1) Propietaris que hagin concertat amb l’Ajuntament la seva gestió urbanística 
integrada.... 
    25 % superfície total sector....... determinació compensació bàsica possibilita 
l’iniciativa 
    sense necessitat de tramitar la modificació del sistema 
 

Aquests propietaris formulen per escrit i s’incorpora el projecte de Bases 
(documents que s’han de redactar) 

 
2) La iniciativa ha de ser sotmesa informació pública juntament projecte de 
Bases: 
    1 mes, audiència als interessats; notificació personal amb l’advertiment de la 

modalitat de concertació i els efectes expropiatoris. Els propietaris poden 
comprometre participar amb les garanties exigides pel  Reglament i el 
pagament de quotes amb terreny 

 
3) Finit termini sense altres alternatives ....... 1 mes l’Administració actuant s’ha de 

pronunciar. 
 
4) Les Bases poden ser: 

    - Aprovades. 
- Denegades. 
- Suspeses d'aprovació per afegir  prescripcions. Els propietaris tenen 2 
mesos per presentar noves Bases corregides. I en el seu defecte s’entén que 
desisteixen. 

 
5) Causa de denegació si el 50 % promoguin modalitat Compensació Bàsica amb 

garanties 
 
6)  Concertació de la gestió urbanística integrada: 
      Propietaris > 25 % superfície presentin altres alternatives en el tràmit 

d’informació pública i notificació individual l’Ajuntament haurà de decidir qui ha 
de dur a terme la gestió urbanística integrada per concurs entre els que 
concorrin. 

  



 36

DL 1/2010 
 
Modalitat de cooperació 
 

Els propietaris aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 
L’administració actuant executa les obres d’urbanització amb càrrec als dits 
propietaris d’acord el que estableix l’article 114. 
Els propietaris poden a iniciativa pròpia o per acord de l’ajuntament constituir 
associacions administratives, amb la finalitat de col·laborar en l’execució de les 
obres d’urbanització i de redactar el projecte de reparcel.lació. 
 

Iniciativa del projecte de reparcel.lació: 
 

Els propietaris de finques la superfície de les quals representí més del 50 % de la 
superfície total reparcel·lable dins els tres mesos següents a l’aprovació de la 
delimitació del sector de planejament urbanístic o del polígon d’actuació 
urbanística 
L’associació administrativa de cooperació si ha estat constituïda, dins el termini 
establert anteriorment 
L’administració actuant, d’ofici o a instància o a proposta d’algun dels propietaris 
afectats, si ni aquests ni l’associació administrativa de cooperació no han exercit 
llur prioritat o bé, havent formular un projecte, i havent-s’hi apreciat defectes, no 
els esmenen dins el termini que se’ls concedeixi 
En el supòsit de possibilitat de concessió de la gestió urbanística integrada a la 
persona concessionària 
 

Modalitat de cooperació mitjançant la concessió de l’execució urbanística 
integrada: 

- L’administració actuant ha de sotmetre a informació pública ( 1 mes) 
- Notificació individual als propietaris afectats 
- Incorporació del projecte de Bases que han de regir la contractació 
- Els propietaris poden expressar llur preferència pel pagament de les 

quotes d’urbanització mitjançant terrenys 
- Persona concessionària: 

Beneficiària de l’expropiació de finques dels propietaris que dins el termini 
d’informació pública no expressin i garanteixin la participació en l’execució i 
dels que incompleixin llurs obligacions de pagament de les quotes 
d’urbanització 
Ha de formular el projecte de taxació conjunta i el projecte de reparcel.lació 
i també pot formular la figura de planejament derivat que calgui així com 
l’execució urbanística integrada 

 

(articles 139, 140, 141) 
 
 
Sectors d’urbanització prioritària 

Àmbits de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat per a qualsevol ús 
que siguin objecte de la declaració corresponent per l’administració competent. 
 

L’actuació urbanitzadora immediata en aquests sectors es justifica per la 
concurrència de circumstàncies especials de caràcter urbanístic, demogràfic, de 
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necessitat de desenvolupament dels sistemes urbans o, d’acord amb el 
planejament territorial, de necessitat d’obtenció immediata de sòl urbanitzat. 
 
Ha d’ésser acordada per les Comissions territorials d’urbanisme, a proposta de 
les corporacions municipals interessades, o amb l’informe favorable de 
l’ajuntament corresponent, de la Direcció General d’Urbanisme. 
Els ajuntaments que comptin amb un programa d’actuació urbanística en vigor 
poden també acordar la declaració de sector d’urbanització prioritària, d’acord 
amb el programa i amb l’informe previ de la DGU. 
 

Ha de determinar l’administració actuant que ha de formular els projectes, tramitar 
i aprovar els instruments de gestió, percebre les cessions de terrenys amb 
aprofitament, tramitar i aprovar els expedients d’expropiació i d’alienació forçosa 
en cas d’incompliment d’obligacions i aplicar, la via de constrenyiment 
 

Les propostes de declaració han d’ésser posades a informació pública, per un 
termini d'un mes. 
 

L’acord de declaració s’ha de notificar als propietaris de les finques amb 
l’advertiment dels efectes expropiatoris i d’alienació forçosa en cas 
d’incompliment d’obligacions, i també de l’aplicabilitat de la via de constrenyiment. 
 

L’acord s’ha de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la 
legislació hipotecària. 
 

Efectes: L’aplicació del règim de gestió urbanística, comporta l’obligació i l’interès 
immediat de l’execució de les obres d’urbanització bàsiques, a partir de 
l’aprovació definitiva del planejament i també comporta l’obligació de l’edificació 
dels solars resultants (art.143) 
La redacció del planejament derivat i del projecte d’urbanització complementari 
l’aprovació inicial del planejament s’han de produir en el termini de sis mesos 
següents a la data de publicació d l’acord de declaració del sector en el butlletí 
oficial.  
Les obres d’urbanització complementàries s’han d’executar en el termini que 
estableixi el planejament derivat. El pagament de les obres tenen un termini de un 
mes des del requeriment. També es pot fer amb solars situats dins del mateix 
sector. El valor de la urbanització ha d’ésser el que sigui determinat en 
l’expedient. 
 

El sistema d’actuació urbanística ha d’ésser el de reparcel.lació per cooperació 
L’administració actuant ha de formular d’ofici el projecte de reparcel.lació, que 
s’ha d’aprovar definitivament dins l’any següent a l'aprovació definitiva del 
planejament derivat, o bé, si el planejament havia estat aprovat abans, dins l’any 
següent a la publicació de l’acord de declaració del sector. 
Cada sector d’urbanització prioritària constitueix un polígon d’actuació 
urbanística. 
 
 

Terminis d’execució de l’obra d’urbanització bàsica 
 

 La declaració de sector d’urbanització prioritària pot modificar, si cal, les etapes 
d’execució establertes pel planejament preexistent, i ha d’establir en tot cas el 
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termini per a executar l’obra d’urbanització bàsica (Art. 58.3.b) L’administració 
que correspongui pot acordar la pròrroga d’aquest termini. 
 
Terminis d’edificació: 
 

Les obres d’edificació s’han d’iniciar en un termini màxim de tres anys des de 
l’acabament de les obres d’urbanització bàsica un cop sigui ferm en via 
administrativa l’acord d’aprovació definitiva de la reparcel.lació. 
 
La llicència d’edificació s’atorga, si cal, condicionada a la prestació de les 
garanties sobre les quotes d’urbanització que pertoquin i les altres condicions que 
siguin establertes per reglament, i ha de fixar el termini d’acabament de les obres 
d’edificació. 
 
 

Declaració d’incompliment de l’obligació d’urbanitzar o d’edificar 
 

Correspon quan els propietaris no dipositin les quantitats requerides per a 
costejar les obres o incompleixen els terminis establerts per a l’edificació. En el 
primer supòsit correspon de fer la declaració a l’administració actuant, un cop 
certificat el descobert; en el segon supòsit correspon de fer-la a l’ajuntament 
competent o bé, per subrogació, un cop requerit l’ajuntament, a la DGU. 
 

També escau de declarar l'incompliment de l’obligació d’urbanitzar, si 
l’administració actuant no executa les obres d’urbanització bàsica en els terminis 
establerts. Si l'administració es l’ajuntament correspon la declaració 
d'incompliment a la C.T.U. un cop fet el requeriment pertinent. En aquest cas el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques es subroga en l’execució de 
la urbanització i la duu a terme mitjançant l’Institut Català del Sòl 
 
 

Efectes de la declaració d’incompliment: 
 

Comporta l’aplicabilitat de la via de constrenyiment i legitima a l’administració per 
a expropiar els terrenys segons el valor que sigui determinat en virtut l’art.140.2. 
 

Si transcorreguts dos mesos de la declaració l’administració no ha optat per 
l’expropiació, l’administració ha d’iniciar els tràmits per a l’adjudicació dels 
terrenys mitjançant alienació forçosa. 
 

L’alienació s’ha de fer per subhasta o concurs públic i es pot convocar amb 
caràcter restringit entre els propietaris afectats i les empreses urbanitzadores que 
operin  en el mateix sector d’urbanització. 
 

La persona adjudicatària de la licitació pública ha d’abonar les depeses 
d’urbanització i ha d'iniciar les obres d’edificació dins els sis mesos següents a 
l’adjudicació definitiva dels terrenys. En cas d’incompliment l’administració ha 
d’acordar l’expropiació de la finca de què es tracti. 
 

L’administració actuant te la condició de beneficiària de les expropiacions  
 
 

Mesures en cas d'incompliment: 
 

L’administració actuant pot redactar, en un termini de tres mesos des de la 
declaració d’un sector d’urbanització prioritària, un projecte de taxació conjunta 
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referit als terrenys que hi siguin inclosos i als bens i drets diferents del sòl que 
gravin o es refereixin a cada finca, amb indicació dels que siguin presumiblement 
incompatibles amb llur destinació urbanística. 
 
(articles 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 i 151) 
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Sistema d’actuació urbanística per expropiació 
 

S’aplica per sectors de planejament urbanístic o polígons d’actuació urbanística 
complets i comprèn tots els bens i els drets que hi siguin inclosos. 
 

La delimitació de l'àmbit d’expropiació ha d’anar acompanyada d’una relació de 
propietaris i d’una descripció dels bens i dels drets afectats, d’acord amb la 
legislació d’expropiació forçosa 
 

Té per objecte l’execució del planejament urbanístic I també, si escau, l’edificació 
 
 

Efectes del sistema d’expropiació sobre els béns de domini públic. 
 

Si correspon segons el planejament, una destinació diferent a la que va motivar-
ne l’afectació o l’adscripció a l’ús general o als serveis públics, la tramitació de la 
desafectació ha de seguir el procediment determinat per la legislació que regula 
el patrimoni de l’Estat, el de la Generalitat o el del ens locals segons correspongui 
la titularitat del bé. 
 

Els camins rurals que es trobin compresos en un àmbit d’expropiació, s'entén que 
són de propietat municipal, llevat en prova en contra. 
 

Si un àmbit d’expropiació comporta la desaparició de vies urbanes, s’entén que 
aquestes són transmeses de ple dret a l’organisme expropiant i que queden 
subrogades per les noves vies que resultin del planejament 
 
 

Prohibició de construir en àmbits d’expropiació 
 

No es pot fer cap nova construcció ni es poden modificar les existents, llevat e 
casos concrets i excepcionals, que requereixen, la llicència municipal, 
l’autorització prèvia de l’ens expropiant. 
 
 

Formes de gestió per expropiació 
 

- La gestió indiferenciada 
- La gestió per mitjà d’una entitat de dret públic o una societat privada de 

capital íntegre de l’ajuntament 
- Un conveni de col·laboració administrativa, a una altra administració 

pública territorial o a una entitat de dret públic o una societat privada de 
capital íntegre d’una altra administració pública territorial 

- L’atribució a concessionaris, mitjançant un concurs les bases del qual en 
fixin els drets i les obligacions 
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Ocupació directa 
 

L’obtenció de terrenys que essent afectats pel planejament a qualsevol tipus de 
sistema urbanístic, general o local, s’hagin d’incorporar per cessió obligatòria al 
domini públic. 
Comporta el reconeixement de l’administració actuant al dret dels propietaris a 
participar en el repartiment just dels beneficis i les càrregues en el sí d’un 
sector de planejament o un polígon d’actuació concret. 
 
Tràmits: 
 

Justificar-ne la necessitat. 
Observar el principi de publicitat. 
Notificar-lo individualment als afectats. 
Atorgar-se l’acta d’ocupació i certificar-ne el contingut, amb aplicació de la 
legislació hipotecària sobre aquesta matèria. 
Els propietaris dels terrenys ocupats tenen el dret a ésser indemnitzats dels 
perjudicis causats per l’ocupació anticipada i, a més, al cap de quatre anys de 
l’atorgament de l’acta d’ocupació directa, si no s’ha aprovat definitivament 
l’instrument reparcel.latori corresponent, poden advertir l’administració 
competent  el propòsit d’iniciar l’expedient per a determinar el preu just (Art. 
108.1 i 2) En aquest supòsit, l’administració actuant queda subrogada en la 
posició dels titulars originaris en el procediment reparcel.latori posterior. 
 

Es tramita a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del planejament, o 
bé del polígon d’actuació. 
 

Els titulars de béns i drets que siguin incompatibles amb l’ocupació tenen el 
dret a la indemnització que correspongui per raó de l’ocupació temporal, sens 
perjudici de llur participació ulterior en l’expedient reparcel.latori. 
 

(articles 152, 153, 154, 155 i 156) 
 
 
Disposició Transitòria quarta, cinquena i vuitena. 1 
 

Sectors d’urbanització prioritària 
 

Que es delimitin a partir del 21 juny 2.002, queden subjectes a la regulació 
d’aquesta. 
 
 

Adaptació dels sistemes de gestió urbanística 
 

S’aplica la nova Llei a aquells àmbits d’actuació i sectors de desenvolupament 
que encara no tinguin concretat el sistema d’actuació. 
 

Possibilitat de substitució del sistema d’actuació previst per una de las 
modalitats previstes per la nova Llei (procediment: article 113 i d’acord amb 
l’article 115.3, amb notificació individual a tots els propietaris afectats) sempre 
que els projectes de compensació o de reparcel.lació no s’hagin presentat 
encara a tràmit davant l’ajuntament competent. 
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Instruments de gestió 
 

S’han de adaptar a la nova Llei si a data 21 juny 2.002 no han estat aprovats 
inicialment 
Qüestions puntuals sobre la gestió urbanística 
 

Entitats Urbanístiques col·laboradores. Constitució: 
- Art. 123.1. Llei d’Urbanisme: Juntes de Compensació; Associacions 

Administratives de Cooperació; juntes de conservació i les previstes art.138.4 
   Es constitueixen mitjançant document públic. 
  Jurisprudència: 15/4/1988; 28/10/1986. 
 
Propietari únic: Innecessarietat de constitució Junta 
- Art.130.2. Llei d’Urbanisme:  única persona o única comunitat en proindivís i 

sempre que es mantingui en aquesta situació fins acabar les obres 
d’urbanització. 

 
Constitució d’entitats urbanístiques col·laboradores de forma provisional 
- Art.123.3 Llei d’Urbanisme: Vigència màxim de 3 anys (Llei 3/2012) 
 
Elecció del sistema d’actuació urbanística 
- Es una facultat de l’Administració, atenent a criteris tècnics, econòmics o de 

gestió 
    Catalunya: art.121.3 Llei d’Urbanisme. 
    Jurisprudència:  STS 22/2/1999; 12/1/2001 
 
Naturalesa Jurídica Junta de Compensació Bàsica 
- Art. 130.6 Llei d’Urbanisme: Naturalesa administrativa i personalitat Jurídica 

pròpia i plena capacitat  per el compliment dels seus fins, una vegada inscrita 
en el REUCGC. 

  Jurisprudència: 9/2/1998; 24/5/1994. 
 
Iniciativa en la modalitat Compensació Bàsica 
- Art.130.3 Llei d’Urbanisme:  Propietaris de finques la superfície dels quals 

representi més del 50 % de l’àmbit o sector. 
  Jurisprudència: 7/7/1999; 6/2/1996 
 
Condició per esser membre de la Junta de Compensació 
- Art.130.5:  Propietaris finques dins de l’àmbit , promotors o empreses 

urbanitzadores d’acord amb els requisits i condicions establertes en el 
Projecte de Bases i Estatuts. 

  Jurisprudència: 31/1/1994 
 
Termini constitució modalitat Junta Compensació Bàsica 
- Art.119.4 Llei d’Urbanisme:  L’Administració actuant ha d'aprovar-la en el 

termini d’un mes de la recepció documentació complerta. En el seu defecte 
silenci administratiu positiu.  

   Jurisprudència: 7/4/2001 
   Adhesió posterior a la inscripció de la Junta de Compensació en el REUCGC: 
   Abans de l’inici de l’expedient d’expropiació. (Projecte de Taxació Conjunta) 
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   Art.20 D. 303/1997 de 25 novembre: Reglament mesures per facilitar 
l’execució urbanística. 

   Jurisprudència: STS 3/2/2000 
 
Projecte de Compensació : 
Finalitat: Consisteix en la justa distribució de cargues i beneficis. 
- Beneficis: es la utilitat o el profit que es treu d’alguna  cosa, es a dir, el 

benefici del planejament es la utilitat que aquest reporta. 
- En general: millores i aprofitaments que genera l’ordenació urbanística. 
     .   Millores: vials, zones verdes,  espais lliures i sistemes generals, es a dir, 

terrenys afectats al ús i serveis públics, aquells terrenys no objecte 
d’apropiació privada,  “res extra comercium” 

     .    Aprofitaments: l’edificabilitat pública o privada que determina el 
planejament 

 
- El subsòl: 
   Catalunya: art.35.2 redacció Llei 3/2012 i 39 i 70.1.a) TRLUC 
   Si bé s’ha computat l’edificabilitat i el volum edificable a partir de la rasant del 

sòl, i despreciant l’edificabilitat per sota d’aquesta, el Tribunal Suprem, en la 
Sentència 22 de desembre 2.000, obliga a prendre en consideració 
l’edificabilitat en el subsòl en aquells casos que pot constituir un valor 
independent del sòl en funció de l’edificabilitat susceptible de construir sobre 
rasant  

 
Inici de l’expedient reparcel.latori: 
- Art. 125.2.- Comporta sense necessitat de declaració expressa, la suspensió 
de l’atorgament de les llicències a què es refereix l’article 73.1, en l’àmbit del 
polígon d’actuació urbanística, fins que sigui ferm en via administrativa l’acord 
d’aprovació de la reparcel.lació. 
 
Efectes de la  incorporació a la Junta de Compensació 
- Art. 134.1 .-  Llei d’Urbanisme: Les finques resten afectades al compliment 

dels deures imposades per la Llei i per tal modalitat 
 
Efectes de la no incorporació a la Junta de Compensació 
- Art. 130.4 .-  Llei d’Urbanisme: Expropiació dels terrenys afectats a favor de la 

Junta de Compensació en qualitat de beneficiari 
   Jurisprudència: STS  7-12-2.001; 29-2-2.001 
 
Inscripció en el Registre Propietat de l’inici procediment. 
Art.  5.4.- R.D. 1.093/1.997 de 4 juliol.  Termini anotació nota marginal de la 
finca: 3 anys prorrogable altres tres  
 
Via d’apremi pagament quotes urbanístiques modalitat compensació 
bàsica 
- Art. 133.2 .-  Llei d’Urbanisme: La Junta de Compensació pot sol·licitar a 

l’Ajuntament competent la utilització de la via d’apremi per el cobrament de 
les quantitats endeutades a la Junta per part dels seus membres 

   Jurisprudència: STS  24-10-2.001; 9-5-2.000 
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Beneficis fiscals 
- Art. 127.d)   Llei d’Urbanisme: Exempcions tributàries establertes per la 

legislació aplicable 
 
Iniciativa en la modalitat Compensació per Concertació 
- Art. 135.2 Llei d’Urbanisme:  Propietaris de finques la superfície dels quals 

representi més del 25% del polígon d’actuació urbanística. 
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Reglament Llei d’Urbanisme 

 

Art. 32    Reparcel.lació voluntària 

                (Art.  124.4 i 130.2 b)  Llei) 

1º)     Unanimitat dels propietaris del polígon 
2º)    Escriptura pública: proposta reparcel.lació voluntària (es pot 

complementar  amb un apoderament a favor de 1 o 2 propietaris o gestors 
en representació comunitat de reparcel.lació) 

3º)   No es necessari Aprovació inicial; proposta de reparcel.lació es tramet a 
informació pública per 1 mes, amb audiència i citació personal, aprovació 
definitiva (119.2 d) i certificació per inscripció al Registre Propietat 

 

Art. 33   Reparcel.lació econòmica 

               (Art.  124.4 TRLUC) 

- No es possible la redistribució material dels terrenys 
- Totes persones propietàries afectades ho decideixin per unanimitat 
- Per raons de consolidació de l’edificació l’administració actuant rep en 

metàl·lic l’equivalent al valor de la cessió de terrenys amb aprofitament 
urbanístic, amb deducció de les despeses d'urbanització 

 

Art. 34    Regularització de  finques 

                (Art.   124.4 TRLUC) 

- Quan sigui necessari regularitzar la configuració de finques ajustades a 
les exigències del planejament 

- No afecti al valor en una proporció al 15 % 
- No afecti a les edificacions existents sense perjudici de les 

compensacions en metàl·lic 
- El projecte es tramitarà: 119.2 Llei 
- Inscripció Registre Propietat: aprovació definitiva projecte ferm en via 

administrativa.  Certificació administració actuant 
 

Art. 35  Reparcel.lació que afecta un únic propietari o una comunitat de 

bens    (Art.   124.4  TRLUC) 

- Especificar finques resultants adjudicades a l’administració a títol de 
cessió 

- Especificar finques resultants adjudicades al propietari únic o a la 
comunitat de bens 

- Afecció de finques pagament costos d’urbanització i despeses del 
projecte 

- Tramitació: Art. 32 Reglament 
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Valoracions  
 
- Valor del sòl 
-  Art. 126.1. a) TRLUC. El dret de les persones propietàries, si no hi ha acord 
unànime, es proporcional a la superfície de les finques originàries respectives 
en el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació 
urbanística. Si es tracta de polígons discontinus cal tenir en consideració llur 
localització relativa, amb vista a la corresponent ponderació de valor. 
- Art. 126.1.b) TRLUC. Les finques resultants es valoren de la forma que 
decideixin els propietaris per unanimitat sota criteris objectius i generals per tot 
el polígon d’actuació urbanístic i en funció de l’aprofitament que li atribueix el 
planejament, i sense acord per la legislació aplicable en matèria en règim del 
sòl i valoracions. La valoració de les parcel·les resultants han de tenir en 
compte les regles de ponderació establertes en l’article 37.5 TRLUC.  
Jurisprudència: STS  14-11-2.000; 24-1-l.998 
 
- Diferència d’adjudicacions inferiors al 15 % 
  - Art. 126.1.d)   Llei d’Urbanisme. Jurisprudència: STS  26-12-l.991 
  
- Dret de vol, incompatibles amb el planejament (CRN) 
 
- Construccions fora d’ordenació que es puguin conservar: STS 20-5-l.985 
 
- Drets reals 
 
- Drets de servituds (STS 8/10/1994) 
 
- Precaristes (art. 1 LEF) 
 
- Arrendaments urbans (LAU 1964, LAU 1985; LAU 1.994; Llei 4/2013) 
 
- Dret de reallotjament 
  Art. 120.2   Llei d’Urbanisme: Cost d’urbanització. A favor dels ocupants legals 

de habitatge que conformi la seva residencia habitual i compleixin les 
condicions exigides per la legislació protectora. I si son persones propietàries, 
no resultin adjudicatàries d’aprofitament urbanístic equivalent a una 
edificabilitat d’ús residencial superior al doble de la superfície màxima 
establerta per la legislació. 

   120.3.- Correspon a la comunitat de reparcel.lació o bé, si s’escau a la part 
concessionària de la gestió urbanística integrada , l’obligació de fer efectiu el 
dret de reallotjament  i d’indemnitzar a les persones ocupants legals 
afectades per les despeses de trasllat i d’allotjament temporal fins que es faci 
efectiu dit dret 

 
- Indemnitzacions per trasllat d'indústria o cessament 
 
- Finca exclosa per error: es valora a preus de mercat 
  Jurisprudència: STS  31-10-l.995 
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- Obres d’urbanització preexistents 
- que siguin compatibles i en bon estat 
- que es tinguin que enderrocar per incompatibles 

           Jurisprudència: STS  29-9-l.992 
L’aprofitament: 

Es un concepte que s’integra pels següents elements: 
a) l’ús pot ser global o pormenoritzat 
b) Superfície edificada (m2st); intensitat d’ús (m2st/m2s) o edificabilitat 

cúbica (m3st/m2s)  
c) Tipologia edificatòria 

 
Aprofitament reparcel·lable  
Tota la superfície d’un àmbit d’actuació o sector s’ha d’adjudicar   
El criteri per la determinació dels drets i coeficient de participació en les 

despeses, no es 
el superficial, si no l’aprofitament susceptible d’apropiació privada (STS 27 

març l.989)  
Aquest càlcul s'obté valorant l’aprofitament patrimonialitzable atenent al seu ús i 
tipologia amb els factors correctors d’aplicació. 

 
Aprofitament existent o de fet: 
És l’aprofitament que ja existeix, de fet, en la realitat urbana fàctica. (Superfície 
construïda de l’edifici existent en un determinat solar) 
 
Aprofitament real o aquell establert pel Pla: 
Es tracta de l'aprofitament de dret, és a dir, aquell aprofitament potencial del 
projecte establert pel propi Pla. Es l’aprofitament urbanístic definit pel 
planejament com realitzable sobre un terreny en un àmbit territorial determinat 
(àrea de repartiment, conjunt de sectors, polígon, unitat d’actuació, unitat 
d’execució, parcel·la, solar, conforme al planejament. 
 
Aprofitament real lucratiu: 
Correspon a l’aprofitament urbanístic real d’un terreny sigui de caràcter públic o 
privat, que pugui ser susceptible de negoci i de produir beneficis al seu 
propietari en el mercat immobiliari. 
En sòl urbanitzable es pot expressar-se en l’ús global; i en sòl urbà en tipologia 
edificatòria. 
 
Aprofitament real lucratiu ponderat respecte al dominant o característic: 
Per poder repartir aquest aprofitament entre els diferents propietaris, és 
necessari la seva homogeneïtzació mitjançant un coeficient  “W” de ponderació 
relativa entre cada ús i tipologia edificatòria, i en el seus cas, respecte del 
dominant o característic en l’àmbit d’equidistribució. 
En la seva determinació s’inclouen tots els aprofitaments reals de caràcter 
privat o públic que tinguin caràcter lucratiu, assignats pel Pla al terreny 
(equipaments i dotacions d’ús privat, és a dir, centres d’ensenyament, 
guarderies, etc,) 
 
Aprofitament mig 



 48

Resultat de dividir l’aprofitament urbanístic una vegada homogeneïtzat en una 
àrea d’equidistribució per la seva superfície 
 
 
Càlcul de l’aprofitament tipus o unitari 
 
Nota: La STC 61/1997 de 20 de març, (vigent a partir 25 d’abril 1997) va 
declarar inconstitucional els articles 94 a 99 del RD Leg. 1992, reguladors de 
les àrees de repartiment i dels aprofitaments tipus. Però va conservar la seva 
vigència l’aprofitament mig, regulat pel Reglament de planejament de 1978. 
 
Per tant serà d’aplicació la Llei autonòmica. Per a aquelles que es regeixen per 
la LS/92, l’aprofitament tipus d’una àrea de repartiment és la intensitat d’usos 
lucratius homogeneïtzats o ponderats respecte del dominant dins de l’àmbit 
d’equidistribució. S’obté per mitjà de la suma dels aprofitaments reals lucratius 
homogeneïtzats respecte a l’ús i, en el seu cas, tipologia edificatòria dominant o 
característica de l’àrea de repartiment expressat per unitat de superfície 
d’aquesta àrea de repartiment. 
 
                                                      i = n 
                                                               Arlt  x  W 
                                                      i  = 1 

At  =         ---------------------------  (m2eut / m2.s) 
                                                                     S 
 
En sòl urbà, no s’inclou la superfície dels terrenys afectats a dotacions 
públiques de caràcter general o local si ja estan obtinguts pel domini i l’ús 
públic. 
 
En sòl urbanitzable, a la superfície de l’àrea de repartiment ja estan inclosos els 
sistemes generals adscrits a aquesta classe de sòl i inclosos en els sectors que 
s’han d’obtenir i no es dedueixen els sistemes locals, ja que normalment no 
existeixen, doncs encara no s’han produït en no disposar de planejament 
derivat. 
 
Notes: 
At     =   Aprofitament tipus de l’àrea de repartiment  “i” 
Arlt   =   Aprofitament real lucratiu d’un terreny “i” 
W   =  Coeficient de ponderació relativa entre l’ús i tipologia corresponent a 

l’aprofitament real lucratiu del terreny “i” i el dominant o característic en l’àrea 
de repartiment 

S      =   Superfície de l’àrea de repartiment 
n    =   Nombre total de terrenys amb usos lucratius existents en l’àrea de 

repartiment  
m2eut / m2.s.=  Metres quadrats edificables d’un ús i tipologia per cada metre quadrat 

de sòl 
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Determinació dels coeficients d'homogeneïtzació 
 

 
Normativa Autonòmica: Catalunya 
 

TRLUC Llei 3/2012 de 22 febrer, art. 36 i 37 
DL 1/2010 de 3 d’agost, art.36 i 37 
D. 305/2006 de 18 juliol Reglament Llei d’Urbanisme, art.140 
DL 1/2005 Text Refós de la Llei d’Urbanisme, art.36 i  37  
Llei 10/2004 de 24 desembre, art.36 i 37 
Llei 2/2002 d’Urbanisme, art.36 i 37 
DL 1/1990 de 12 juliol Text Refós Legislació vigent a Catalunya en 
matèria urbanística, art.122 a 126 

 
 
Aprofitament urbanístic  (DL 1/2010, art.37) 
 

S'entén per aprofitament urbanístic la resultant de ponderar l’edificabilitat, els 
usos i la intensitat dels usos que assigna el sòl el planejament urbanístic. 
També ho integra la densitat de l’ús residencial (hab/Ha). 
 

Planejament general: assigna l'aprofitament urbanístic i ho distribueix en les 
diferents zones del sòl urbà consolidat. 
Planejament urbanístic derivat: distribueix l’aprofitament urbanístic entre 
diverses zones del sector. 

 

Art.37.4 i 126.5 TRLUC 
No es pondera l'edificabilitat i els usos dels equipaments públics ni els 
aprofitaments que correspongui als sols de domini públic obtinguts 
gratuïtament en desenvolupament d’una actuació urbanística, a excepció 
que aquests sigui superior als que determini el pla urbanístic, en el excés 
l’administració titular s’integra en la comunitat reparcel·lable 

  
Edificabilitat: m2st construïbles dins l’àrea de planejament: 
   Es materialitza per:  
   - Parcel·la mínima; ocupació de parcel·la; altura; volum; densitat; 

profunditat edificable.  
   - Coeficient d’edificabilitat: aprofitament urbanístic / superfície sector: 
      . Coeficient brut: en relació a la totalitat del sòl dins del sector.                
      . Coeficient net: es en relació a la superfície de la parcel·la. 
 
Regles de ponderació de l’aprofitament urbanístic: Art.37 
 

a) Si l’àmbit d’actuació compren diverses zones: s'ha d'establir el valor 
relatiu homogeneïtzat de cada zona. 

b) Aquest valors homogeneïtzats tenen que expressar la intensitat dels 
usos, la rigidesa a la demanda de cada ús,  la seva localització i la 
repercussió admissible del valor de la urbanització, o si procedeix la 
reurbanització. 

 
Regles de ponderació de l’aprofitament urbanístic (D 305/2.006 Art. 36) 
 

- Elements que integren l'aprofitament urbanístic: 
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  . Edificabilitat 
  . Usos i  
  . La intensitat dels usos que assigna el planejament urbanístic 
 

La intensitat dels usos depèn de la densitat del ús residencial o nombre 
d’establiments per unitat de superfície. 
 
Quan l’àmbit d’actuació compren diverses zones, per la determinació de 
l’aprofitament urbanístic i la fixació del valor relatiu homogeneïtzat de 
cadascuna es procedeix de la següent forma: 

a) s’estableixen els coeficients de homogeneïtzació d’acord amb l’art.37 de 
la Llei. Els coeficients seran igual o menor de la unitat. 

b) L’aprofitament de cada zona:   
Superfície x edificabilitat x coeficient homogeneïtzació = unitats de valor 

c) L’aprofitament del sector o àmbit d’actuació: 
            Sumatori dels aprofitaments cada zona. 

d) L’aprofitament urbanístic mitjà àmbit d’actuació: 
Sumatori aprofitaments àmbit (*)  /  superfície total (**) 
 

(*)  Inclòs terrenys dotacionals privats. 
(**) Art. 35.4 Decret 305/2006 RLUC (terrenys destinats a sistemes 
generals i de domini públic marítimo-terrestre o hidràulic inclosos dins 
polígons d’actuació ò sectors no comptabilitzant com a superfície de 
l’àmbit, es a dir, aquells terrenys dotacionals públics) 

 
 
Criteris de valoració de sols urbanitzats 
 

Valor unitari del sòl:  Aprofitament urbanístic (m2st/m2s)   x  rendiment ( /m2st.) 
 

Valor total del sòl: 
 

Superfície (m2s.)  x  aprofitament urb. (m2st/m2s.)  x  rendiment ( /m2st.) 
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Exemple  
                Cessió d’aprofitament 10 % en sòl urbanitzable delimitat 
                                            art. 45 DL 1/2010 
    
   Suposem una finca 1 Ha. 

   Usos admesos planejament: Plurifamiliar; i comercial 
     
El Pla parcial aprovat definitivament concreta els següents paràmetres: 
    . Superfície sòl plurifamiliar:  4.000 m2.sòl x 1 m2st/m2sòl  =  4.000 m2 
st. 
    . Superfície sòl terciari:  1.000 m2 sòl x 0,8 m2 st./m2 sòl    =      800 m2 
st. 
    . Cessions per vialitat, zones verdes, serveis tècnics i equipaments:  
5.000 m2sòl 

 
    . Valors de repercussió del sòl per habitatge lliure i terciari: (ECO 805/2.003 

modificada 

         EHA 301172007 i EHA 564/2.008 de 28 febrer) 

           Vs =  Vv x (1 –b) – Ci. 

           * A partir del 10/11/2011 entrada en vigor RD 1492/2011 Reglament de la Llei de sòl art. 

22: 

               Vs  =  (Vv / K) – Ci             1,2<K<1,50 

    .  Valor repercussió habitatge protegit regim general (aplicació Decret 
13/2010 de 2  
        de febrer Pla pel dret a l’habitatge 2009/2012 art. 9.4.4: 
 
        - valor repercussió del sòl regim general: 20% mòdul  
 
       . Habitatge plurifamiliar lliure:    1.100 /m2st. 
       . Habitatge plurifamiliar H.P.P.:     265 /m2st. (règim general en funció 
població) 
       . Terciari:                                     570 /m2.s.t. 
 
     . Percentatges superfície neta:  
       . habitatge plurifamiliar lliure i HPP cada una:  40 % total 

       . Terciari:  20 % restant 

 
    . Relació valors unitaris: 

       Habitatge plurifamiliar lliure:   coef.   1           (1.100 / 1.100  =  1) 
       Habitatge plurifamiliar H.P.P.  coef.   0,24       (  265 / 1.100  =  0,24) 
       Terciari                                  coef    0,518     (  570 / 1.100  =  0,518) 
    
 
Càlcul dels coeficients de homogeneïtzació i valor de cessió del 10 % 

d’aprofitament: 
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Aprofitament urbanístic: art. 36 i 37 DL 1 / 2.010 Llei d’Urbanisme 
                                    art. 36  D 305/2.006, 18 juliol Reglament Llei 
d’Urbanisme 
                                     

     

Tipologia             Ús     coef. intensitat      Rigidesa     Localització     Coef. 

homog. 

                                             d’ús            demanda                                                             

Plurifamiliar     Hab.             1                      1               

 1                      1   

Plur. HPP           Hab.             0,24                   0,9            1      

 0,216 

Terciari              Com             0,518                 0,85          

 1    0,44 

 

Tipologia                 m2 sòl           m2 sostre       coef. homog.   Aprofitament urb. 

Plurifamiliar          2.000            2.000               1                      

 2.000 

Plur. HPP                2.000               2.000 0,216    432 

Terciari                  1.000                800 0,44    352 

Totals                      5.000              4.800  2.784 

 

Aprofitament urbanístic del sector:   

Aprofitament urbanístic mitjà:            

      2.784 st. homog. Plurif.   /10.000 m2sòl  =    0,2784 m2st. homog plurif. / m2 

sòl 

 

Cessió 10 % aprofitament urbanístic del sector:  278,4  m2 st. homog. plurif. 

 

o bé:    200 m2 st. plurif. lliure ..............          200  m2 st. homog. plurif. 

            200 m2 st. plurif HPP ................          43,2 m2 st. homog. plurif. 

              80 m2 st. terciari ......................          35,2 m2 st. homog. plurif. 

            480 m2 st.                                          278,4  m2 st. homog. plurif. 
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Si l’Administració es queda el màxim de HPP 

                  
                                     278,4 m2 st. homog plurif.   
m2 st. protegit   =  -----------------------------------------      =   1.288,88  m2st. H.P.P. 
                                  0,216 m2 st. HPP/m2 st. plurif. 

 

El percentatge a cedir en HPP seria del 26,85% del total sostre. 

 

( 4.800 : 100 :: 1.288,88 : x)      x =  1.288,88 x 100  /  4.800  =  26,85 %) 

 
 
Nota.- La rigidesa de la demanda s’obté a partir de majors o menors despeses financeres que 
es poden originar per situació del subsòl o del sòl abans de construir, en relació a altres zones 
de l’àmbit d’actuació. 
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Exemple 1 de càlcul d’aprofitament tipus 
 

 
Superfície total de l’àrea:  100.000 m2s 
 

Us i tipologia I ………………………….         30.000 m2.s.  …. e =  1,5 m2st /m2s 
Us i tipologia II …………………………         22.000 m2.s. ….. e =  1,1 m2st /m2s 
Us i tipologia III ………………………...        12.000 m2.s …..  e =  2,2 m2st /m2s 
Terrenys dotacionals privat escolar.....              5.000 m2.s. .....  e =  1,5 m2st 
/m2s 
Terrenys Dotacionals públic ...............           20.000 m2.s. 
Terrenys dotacional públic existent ....            11.000 m2.s. 
 
1) Aprofitaments lucratius de cada ús i tipologia edificatòria: 
 

Sup. construïda Us tipologia I:           30.000 x 1,5  =  45.000 m2st 
Sup. construïda Us tipologia II           22.000 x 1,1  =  24.200 m2st 
Sup. construïda Us tipologia III          12.000 x 2,2  =  26.400 m2st 
Sup. construïda Dotacional privat         5.000 x 1,5  =    7.500 m2st 
 
2)  Homogeneiïtzació dels aprofitaments lucratius per referència a l’ús i 
tipologia 
     Els coeficients assignats expressen el diferent valor atribuït per el propi 
planejament, 
     en funció dels preus de mercat existents i de la seva previsible evolució per 
la nova 
    ordenació que s’estableixi. 
 

Us i tipologia I (major edificació) :   coeficient  =      1       x   45.000  =  45.000 
m2st   
Us i tipologia II ...................................………….  1,2     x   24.200  =  29.040 
m2st 
Us I tipologia III …………………………………… 0,8     x   26.400  =  21.120 
m2st 
Us dotacional privat ….......................................    1,3     x    7.500  =    9.750 
m2st 
Total superfície construïda equivalent en ús i tipologia ..............           104.910 
m2st 
 
3º) Aprofitament tipus àrea repartiment: 
     (es descomptarà les dotacions públiques existents) 
 

104.910 m2st / (100.000 – 11.000) = 1,178 m2st d’ús i tipologia i per cada m2s 
de l’àrea 
 
 
 
 
Exemple 2 Sòl Urbanitzable sectorialitzat segons LS/92 
(cada àrea de repartiment disposa de varis sectors i sistemes generals) 
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Area de repartiment  1 :  
- Sector 1: zona 1 .......   30.000 m2.s. 
-                Zona 2 .......   25.000 m2.s. 
- Sector 2: zona 3 .......   80.000 m2.s. 
-                Zona 4 .......   30.000 m2.s. 
- S.G. Sector 1 ……….  20.000 m2.s. 
- S.G. ..........................   95.000 m2.s. no subjectes a cap sector) 

Total .......................   280.000 m2.s. 
 
 Area de repartiment  2 

- Sector 3:  zona 5 .......   80.000 m2.s. 
-                 Zona 6 .......   40.000 m2.s. 
- S.G. Sector 3 .……….   80.000 m2.s. 

Total .......................... 200.000 m2.s. 
 
 
Area de repartiment 1: 
 

Sector 1: 
               Sup.          edif.      Total             coef.         Aprof        Mitja aprof.         
Aprof.  
                                                                   pond          total            Sector                
Tipus 
Zona 1:   30.000  x  0,4      =   12.000  x    0,7     =    8.400 
Zona 2:   25.000  x  0,3      =     7.500  x    1,25   =    9.375       17.750 / 55.000 
Total       55.000                      19.500                      17.750           =  0,322 
 
S.G. adscrits al sector:                                                                                            
65.850 / 
               20.000               (no genera aprofitament en determinats usos de S.G.)                             280.000  
                                                                                                                               
=  0,235 
Sector 2:                                                                                                                
m2t/m2s  
Zona 3:   80.000  x  0,5     =   40.000  x      1      =   40.000                                       
Zona 4:   30.000  x  0,3     =     9.000  x      0,9   =     8.100      48.100 / 110.000          
Total     110.000                     49.000                        48.100          =  0,437 
S.G. no adscrits al sector 
               95.000  x  0                ---                                   --- 
  Ar1      280.000                     68.500                        65.850 
 
 
Area repartiment 2  
 
Zona 5:   80.000  x  0,5     =    40.000  x      1    =     40.000 
Zona 6:   40.000  x  0,4     =    16.000  x      0,8  =    12.800       52.800 /             

52.800 
/                                     

Total     120.000                      56.000                       52.800     120.000              
200.000      
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S.G.        80.000  x  0                     ---                           ---          =  0,44               = 
0,264              
 Ar2       200.000                      56.000                      52.800                                 
m2t/m2s 
 
Total      480.000 
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Transferències d’aprofitaments 
 

Àmbit:  parcel·les aïllades (assistemàticament) 
Tècnica aplicable: aprofitament tipus. 
Causa: desajustaments, es produeixen per: 
-    Els aprofitaments reals (els permesos pel planejament sobre la parcel·la). 
-   Els aprofitaments susceptibles d’apropiació o patrimonialitzables pel titular 

de la parcel·la (els obtenibles per aplicació del 100% del aprofitament tipus). 
 
Resolució: Mitjançant Transferències d’aprofitaments 

Forma de realitzar-se: 
 
a) Acord de cessió o distribució d’aprofitaments entre propietaris, en què 

l’aprofitament patrimonialitzable sigui inferior al real de la seva parcel·la i 
propietari que es trobi en situació inversa (aprofitament patrimonialitzable 
superior al real) o afectat per ús dotacional públic no inclòs en la unitat 
d’execució 

b) Compra directa a l’Administració dels aprofitaments necessaris per poder 
materialitzar l’aprofitament real de la parcel·la 

c) Cessió a l’Administració de terrenys afectats a sistemes generals o dotacions 
locals no inclosos en unitats d’execució 
 

Exemple: 

Parcel·la de 2.000 m2 s. (ús i tipologia no característic) 
Coeficient de ponderació:    0,8 
Índex d’edificabilitat:           0,6 m2 st. / m2.s. 
Aprofitament tipus de l’àrea de repartiment:  0,75 m2.t. de l’ús i tipologia 
característics / m2s. 
 
Aprofitament real de la parcel·la:  2.000 m2.s.  x  0,6  =  1.200 m2.t. d’ús i 
tipologia conforme al planejament 
 
Aprofitament patrimonialitzable pel titular:  2.000 m2s x 0,75 m2.t./m2s = 1.500 
m2st (és a dir, el resultat d’aplicar el 100% de l’aprofitament tipus). 
 
Aprofitament real expressat en ús i tipologia característics: 1.200 m2st x 0,8 = 

960 m2st 

Diferència entre aprofitament patrimonialitzable i real:  1.500 - 960  =  540 m2st 
 
Aprofitament transferible:  540 m2st d’ús i tipologia característic. 
 
Si aquest aprofitament es transmet a una parcel·la qualificada amb aquest  ús i 
tipologia, no es s’ha de realitzar cap operació de conversió. 
 
En cas contrari s’ha de dividir pel coeficient de ponderació assignat a l’ús i 
tipologia (no característic) de la parcel·la a la que es transmet (parcel·la de 
destí) per obtenir el seu equivalent expressat en aquesta última qualificació. 
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ESQUEMA: EXTINCIÓ DE BÉNS I DRETS, I LES SEVES    
VALORACIONS EN SISTEMES DE COMPENSACIÓ-COOPERACIÓ 
 
a)  Edificacions, plantacions, obres i instal·lacions 
 
Extinció:                     

Art. 90 RGU: Per ser la superfície edificada inferior a la parcel·la mínima, 
sense poder-se adjudicar al mateix propietari inicial, així com els terrenys 
on existeixen edificis contraris al planejament. 
Art. 98.2 RGU: Per ser necessari la seva eliminació per realitzar obres 
d’urbanització, i per estar situat en parcel·les que no es poden adjudicar al 
mateix propietari, i quan la seva  conservació sigui radicalment 
incompatible amb l’ordenació, àdhuc com a ús provisional. 
Art. 122 RGU: Per no tenir lloc la subrogació real de les antigues per les 
noves parcel·les. 

 
Normativa d’aplicació:   Art. 98 RGU:  indemnització i compte de liquidació.  

Art. 127, 128 RGU: efectes econòmics. 
 

Indemnització:  Al titular registral  
Normativa: art. 99.1.f) LS/76 

 

Despeses d’urbanització:  A càrrec dels propietaris, en concepte de despeses 
d’urbanització (art 120. b) TRLUC) 
 
Valoració:  Normativa d’aplicació:  art. 31.1.2 LS/98 i R.D. 1020/93, normes 12 i 
13. 
Llei 8/2007 i 2/2008  art. 21.3 i 22.3 respectivament:  
La valoració de les edificacions o construccions tindrà en compte la seva 
antiguitat; el seu estat de conservació, i si han restat en situació de fora 
d’ordenació, el seu valor es reduirà en proporció al temps transcorregut de la 
seva vida útil                
 
 
b)   Servituds, càrregues, drets d’arrendaments i qualsevol altra 
 
Extinció: 

Art. 99 RGU: Per ser incompatibles amb l’execució del planejament 
 
Normativa d’aplicació:   Art. 99: indemnització i compte de liquidació 
                                          Art. 127 i 128: efectors econòmics 
                     
Indemnització:                    Al titular del dret 
 
A càrrec de:                        Al propietari de la finca gravada 
                                          Normativa:  art 98.4 RGU 
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                                          Servituds: Codi Civil i STS 

                                          Arrendaments: LAU/64; LAU/85; LAU/94  

                                             

c)   Drets reals compatibles amb el planejament 
 

Extinció:  
   

Art. 101.3 LS/l.976; Art. 122.2 i 123 RGU; Art. 168.3 LS/92. Quan la 
situació i característiques de la nova finca fossin compatibles amb la 
subsistència dels drets reals o càrregues que haurien de gravar 
aquestes. 
 

            Indemnització: No correspon, atès que la càrrega es converteix en dret 
de crèdit 
            amb garantia hipotecària sobre la nova finca resultant (art. 101.3 
LS/76). 

 

            Despeses d’urbanització:  A càrrec dels propietaris, en concepte de 
despeses 
            d’urbanització (art 120. g) TRLUC): Les indemnitzacions procedents per 
            l’extinció de drets reals o personals, d’acord amb la legislació aplicable 
en 
            matèria de sòl 
            Art. 22.4 LS 2/2008 i 21.4 LS 8/2007: La valoració  de les concessions 
            administratives i drets reals sobre immobles als efectes de la seva 
constitució, 
            modificació o extinció, s’efectuarà d’acord amb les disposicions sobre 
            l’expropiació que específicament determini el justipreu dels mateixos, i 
            subsidiàriament , segons les normes del dret administratiu, civil o fiscal 
que 
            resultin d’aplicació 
             
d)   Activitats de negoci o indústria en locals  
 

Extinció: 
Quan resultin incompatibles en l’execució del planejament. 

 
Normativa:   Art. 99 RGU; Art.  168.4 LS/92. 
Indemnització:  Al titular del negoci o indústria. 
A càrrec de:   Propietari de la finca gravada. 
 

Art. 120 c) TRLUC: Despeses d’urbanització a càrrec de les persones 
propietàries: 
Les indemnitzacions procedents del trasllat forçós d’activitats 
 
Valoració: 
 

d.1.  Trasllat de negoci: 

Normativa: art. 106.2 LS/76; art. 63.2 LS/92; STS 21/12/l.995 i 11/4/l.989. 
 

El trasllat d’una indústria a un altre emplaçament comporta la indemnització 
compensant els perjudicis inherents a la interrupció d’activitats i conseqüent 
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reinstal·lació; és a dir, totes les despeses de trasllat, com les de nou 
emplaçament en funció del negoci o explotació interrompuda. 
 

Conceptes: 
 Els que estableix el RD 20/12/l.990, pel què s’aprova el Pla General de 

Comptabilitat, a la regla 6a.b) de l’apartat V. 
 Despeses de trasllat de material. 
 Despeses d’obertura. 
 Despeses d’instal·lació.(S.T.S. 18 maig l.995) 
 Despeses de substitució (obres de condicionament del nou local, 

reparació i instal·lacions dels elements de producció que s’aprofitin). 
 Indemnització per pèrdua de benefici (el seu còmput està en funció del 

benefici anual del negoci traslladat abans d’impostos (STS. 28/09/1.999), 
referit a la mitja dels tres anys anteriors [STS 11/7/l.984: termini mínim 
d’un mes; o termini major, STS 6/10/l.986; o termini inferior de 15 dies, 
STS 22/4/l.983]); per pèrdua de clientela fins que es normalitza en 
comparació amb l’anterior situació (STS 28/6/l.985: la indemnització per 
pèrdua de clientela no queda inclosa en els perjudicis per inactivitat 
comercial); per pèrdua de beneficis pel cessament de producció i venda 
durant el temps de trasllat i instal·lació (paralització d’activitats o lucre 
cessant; despeses de publicitat per recuperar clientela). S.T.S. 2 febrer 
l.993. 

 Indemnització al personal: Salaris i quotes de seguretat social, pel temps 
de paralització del negoci.  

 Perjudicis per majors despeses de càrrega i transport de les mercaderies 
objecte del negoci. 

 En trasllat d'indústria no s’aplica 5 % premi d’afecció  S.T.S.: 
14/04/1.986; 20/02/1.990 

 5 % premi d’afecció, segons jurisprudència S.T.S.J.C. 807/2.004; - en 
trasllat de local de negoci-  aplicació normativa supletòria Art. 47 LEF 

 No procedeix la indemnització per traspàs quan s’expropia l’edifici on el 
seu propietari exerceix una industria  (S.T.S. 22 abril l.996 i 26 maig 
l.993) 

 
 
d.2.  Cessament del negoci (la impossibilitat de trasllat ha de ser plenament acreditada: 

STS 5/12/l.984) 
 

 Indemnització pel preu de venda de l’empresa.  
 Danys i perjudicis addicionals que ocasiona l’expropiació. 
 Abonament d’indemnitzacions al personal laboral. 
 En cas d’expropiació d’indústria, per impossibilitat de trasllat, el mètode 

jurisprudencial consisteix en la capitalització al 8 o 10% del benefici mig 
anual de la indústria, calculat pel promig dels beneficis nets dels tres 
anys anteriors a l’any corresponent a la data de valoració (STS 
16/6/l.980 i 6/7/l.981). 

 
e)   Projectes aprovats inicialment: 
     
Extinció:   Quan no s’aprovin definitivament. 
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Normativa:   Art. 100.4 RGU;  Art. 44.1 LS/98. Art. 25 LS 8/2.007; i L 
2/2.008 
Indemnització:  Al promotor o promotors del projecte. 
A càrrec de:    Els propietaris afectats. 
Valoració:    Cost del projecte. 
 
f) Edificació iniciada amb llicència vigent i posteriorment disconforme 

amb el nou planejament: 
 

Extinció: Via modificació revisió de la llicència.  

Normativa:   Art. 42.2 LS/98. Art. 30 LS 8/2.007, i L 2/2.008 
Indemnització:  Al titular registral de l’edificació o del sòl. 
A càrrec de:   L’Administració. 
Valoració:  Reducció d’aprofitament urbanístic + danys i perjudicis. 

 
 
g)  Llicència concedida, però no iniciada l’obra: 
 
Extinció:  Quan sigui disconforme l’edificació projectada amb el nou 
                                planejament. 
Normativa:   Art. 42 i 44.2 LS/98. Art. 30 LS 8/2.007 i L 2/2.008 
Indemnització:  Al titular de la llicència. 
A càrrec de:     L’Administració. 
Valoració:                  Reducció d’aprofitament urbanístic + danys i perjudicis. 

 
h)  Obres d’urbanització realitzades: 

Compatibles i incompatibles amb el planejament que s’executa. 
Normativa:   Art. 98.1 RGU; Art. 44.1 LS/98. 
Indemnització:  Al titular del terreny o a qui va realitzar l’obra. 
A càrrec de:              - Compatibles: Els propietaris com a despeses 

d’urbanització. 
                               - Incompatibles:  L’Administració. 

Valoració:       Despeses actualitzades. 
 
 
Valoració de drets reals:  

Nua propietat: Valor del bé  -  valor de l’usdefruit. 
 
Usdefruit vitalici: RDL 1/1.993, de 24 de setembre; art. 10: 70% del valor real 
del bé per usufructuari fins a 19 anys d’edat, deduint 1% per cada any que 
passi. Mínim 10% del valor real del bé i ECO 805/2.003, art. 56. 
Llei 5/2.006 de 10 maig Llibre Cinquè Codi Civil de Catalunya en vigor 
1/7/2.006. Art. 561.1 i ss. 
 
Usdefruit temporal:  RDL 1/1.993, art. 10: 2% per cada any x Valor bé; màxim 
70%. 
 



 62

Ús i habitació: RDL 1/1.993: 75% del valor de l’usdefruit (vitalici o temporal). 
 
Drets reals de garantia: RDL 1/1.993, art. 10: Capital garantit / capital + 3 anys 
d’interessos. 
Llei 5/2.006 de 10 maig Llibre Cinquè Codi Civil de Catalunya en vigor 
1/7/2.006. Art. 569.1 i ss. 
Dret de superfície: OM 30/11/l.994: Valor de l’immoble - (Quantitats 
actualitzades a pagar en el futur pel superficiari + valor actual de reversió de 
l’immoble en el moment d’acabar-se la concessió o el dret de superfície). 
Mètode de càlcul: Capitalització, apartat III 1 de l’annex 2. OM 30/11/l.994 i 

ECO 805/2.003, article 53. 

Llei 5/2.006 de 10 maig Llibre Cinquè Codi Civil de Catalunya. En vigor 
1/7/2.006 Art. 564.1 i ss. 
 

Censos: Llei 6/1.990, de 16 de març, de censos: art. 16; i DT 4a.  
Llei 5/2.006 de 10 maig Llibre Cinquè Codi Civil de Catalunya en vigor 
1/7/2.006. Art. 565.1 i ss. 
 
Cens domini directe:   
En concepte de redimir la pensió: Capitalització al tipus establert en el títol 
constitutiu. 
Drets de Lluïsme i Fadiga: 2% sobre valor finca  (art 16) 
Lluïsme: Dret que es paga al Senyor del domini directe quan es venen les 
terres i possessions donades a cens perpetu 
Fadiga: tanteig o retracte que les Lleis de la Corona d’Aragó reconeixen als 
posseïdors del domini directe en l'emfiteusi, i als senyors en els predis, quan 
l'emfiteuta o el vassall alienen els seus drets. 
DT 4a.norma 4 b).. màxim 2 Lluïsmes en 40 anys última transmissió  
 
Cens Nua percepció:   
DT4a. Norma 4.a): En concepte de redempció de la pensió, la quantitat que 
resulti de capitalitzar el tipus establert i,  en el seu defecte, el 3%. 
 

Concessions administratives: art. 41 LEF: Capitalització amb interès legal 
dels rendiments líquids de la concessió dels 3 últims anys, tenint en compta el 
termini de reversió; veure RDL 1/1.993, art. 13 i ECO 805/2.003, art. 54. 
 
Anticresis: Art. 1.881 i ss. Codi Civil 
 
Servituds: OM 30/11/l.994: Indemnització per danys al predi dominant per la 
seva extinció.  Ordre ECO 805/2.003, art. 55. 
Llei 5/2.006 de 10 maig Llibre Cinquè Codi Civil de Catalunya. En vigor 
1/7/2.006 Art. 566.1 i ss  
- Servitud de pas: STS 8/10/1994 i 19/4/1996 i art 564.2 Cc. 
- Servitud de pas subterrani de gas: (art 107 L 34/1988)  
- Servitud de pas de corrent elèctrica Llei regulació del sector elèctric: art 
55 i 58 i 
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   DA 14ª LSE): Pas aeri i pas subterrani 
-  Servituds de llums i vistes: (STS 23/10/1996) 
- Servituds derivades del Codi Civil: Criteris de Mac Michael  i art. 564 Cc 
 
Arrendaments rústics: art. 100.1 LAR o art. 137.3 RGU. 
 
Arrendaments urbans: Jurisprudència: diferència de rendes capitalitzades al 
10%; i el resultants  de la Llei Boyer de l.985 amb pacte exprés de pròrroga 
forçosa.  Excepte en lloguers a partir de la Llei d’Arrendaments de l.994: Vc = R 
/ i x (( 1 – ( 1 / (1 + i )n) 
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LA MEMÒRIA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ 
VALOR DEL SÒL, DRETS INDEMNITZATORIS 
0.-   Tècnics redactors 
             STS  28/04/2004: Arquitectes tècnics + advocat. 
                STS 12/06/1985 : No es necessària titulació professional específica per redactar 
Projecte de 

                  Compensació, doncs de la seva pròpia naturalesa i contingut no pot 
deduïr-se 

una atribució específica a cap professió concreta.  
1.-   Normativa aplicable 

-  DL 1/2010, Text Refós de la Llei Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, art.37 d'aprofitament urbanístic i art.121 i següents de sistemes d'actuació. 

- Decret 305/2006, de 18 juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme, art.36 regles de 
ponderació de   l'aprofitament urbanístic i 131 i següents. 

- Art.137.3 de “dret arrendatici” del Reglament de Gestió Urbanística, RD 3288/1978, de 
25 de agost, és vigent, d'acord amb la DT 3a.3 LS 2/2008, fins l'entrada en vigor del RD 
1492/2011. 

-  ECO 805/2003, de 27 de marc, art.42, càlcul del mètode residual estàtic. Modificada 
per l'EHA 3011/2007, als efectes de valoració de béns immobles, fins l'entrada en vigor 
del RD 1492/2011. 

-  RD 1492/2011, Reglament de la Llei 2/2008 de sòl, a partir del 10/11/2011. Art.22 de 
valoració del sòl urbanitzat. 

- RD 1.093/1997, de 4 juliol, pel que s’aproven les Normes complementàries, al 
Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el registre de la 
propietat d’actes de naturalesa urbanística 

-  Llei d’Expropiació Forçosa art.47: 5% pel premi d’afecció 
-  Els Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta Compensació Bàsica 

2.-   Finalitats del Projecte de reparcel.lació 
3.-   Promotor (persona física o jurídica) 
4.-   Planejament objecte d’execució 
 (PPU en sòl urbanitzable delimitat, o UA o PE en SUNC) 
5.-   Identificació i superfície de la unitat reparcel·lable. Totalitat de l’àmbit   
6.-   Titulars de l’expedient 
       Cassos que es poden produir: 
        - Propietaris que no s’adhereixen a la Junta de Compensació (art.133.3 TRLUC). 

Expropiació 
          -  Propietaris que no assoleixen el 15% de la parcel·la mínima: són indemnitzats. 
          -  Propietari desconegut: art. 5.2 LEF i art 10 RD 1.093/1997 (ho representa en Min. 

Fiscal que ho 
             notifica a la Delegació d'Hisenda). 
          -  Finca no inscrita en el Reg. Propietat: art.3 LEF i art.8 RD 1.093/1997. 
          -  Titulars de drets reals (hipotecaris, usdefruit,...). 
          -  Finca litigiosa: art.103.4 RG 1978, art.5.2 LEF, art.10 RD 1.093/1997.     
             S'inscriu a favor de l'Administració amb caràcter fiduciari fins resolució litigi. 
          -  Límits litigiosos o dubtosos: art.103.5 RG 1978, art.10 RD 1.093/1997. 
          -  Menor d’edat i incapaç: es nomena tutor i es notifica al Ministeri Fiscal. 
7.-   Finques aportades (públics i privats) 
           Terrenys de domini públic (TRLUC) 

art.126.4: participen en el repartiment de beneficis i càrregues: 
a) Cas que hagin estat obtinguts per expropiació, per raó d'haver-se'n avançat 
l'obtenció d'acord amb el que disposa l'article 34.7, sense perjudici del que estableix 
l'art.156 (ocupació directa de sistemes) que pel còmput dels terminis, remet a 
l'art.114. Aquest article ha estat modificat per la DF 3a de Llei 3/2012 i posteriorment 
per l'art.167 de la Llei 2/2014. 
b) Cas que hagin estat adquirits per qualsevol títol onerós, o per cessió gratuïta en 
una actuació no urbanística.  
c) Cas de superfícies de domini públic per determinació de la legislació sectorial, 
únicament si compleixen el que estableixen les lletres a o b i, a més, experimenten 
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variació en el planejament que calgui executar, de forma que aquest prevegi la 
compatibilitat del manteniment de l'afectació al domini públic sectorial amb 
l'establiment d'usos urbanístics mitjançant la corresponent qualificació de zones o 
sistemes. 

Art.126.5 Els béns de domini públic obtinguts gratuïtament en desenvolupament d'una 
actuació urbanística no donen lloc a atribució d'aprofitament a l'administració titular. No 
obstant això, si la superfície d'aquests terrenys de domini públic inclosos en un polígon 
d'actuació urbanística és superior a la que determina el pla urbanístic per a la cessió 
gratuïta i obligatòria amb destinació a domini públic, l'administració titular s'integra amb 
aquest excés en la comunitat de reparcel·lació. 

8.-   Segregacions i descripcions de reste de finca. 
El propi projecte materialitza la segregació d'aquelles parts de finques no incloses dins l'àmbit 
i en quan a la diferència de superfícies entre la registral i la real, admetent-se aquesta última. 
Es resol en el mateix projecte de reparcel.lació, no essent necessari l'expedient de major 
cabuda. 

9.-   Agrupació instrumental (art. 18.2; i 7.5 del RD 1.093/1997, de 4 de juliol) 
10.-  Identificació dels elements que s’han d'indemnitzar i la seva valoració 
         - Edificacions, construccions, instal·lacions i activitats incompatibles planejament. Per les 

activitats s'ha de 
               valorar la indemnització per trasllat, si és factible. Cas contrari es valora per liquidació.  

-   Plantacions: es valoren els arbres i els fruits. 
    Pel que fa als arbres ornamentals: s'aplica la Norma Granada:    
    Valor Final  = Valor Bàsic x Factor multiplicador x Factors intrínsecs i extrínsecs x 

Coef. Ajust 
     VF          =          VB       x              Y                   x (  FI  +    FE)                               x  C ajust 

- Dret de reallotjament: a favor de persones o ocupants legals d'habitatges que conformin la 
seva   residència habitual, sempre i quan compleixin les condicions exigides per la legislació 
protectora i sempre que en el cas de persona propietària no resulti adjudicatària 
d’aprofitament urbanístic    equivalent a una edificabilitat residencial superior al doble de la 
superfície màxima establerta per la legislació. Correspon a la comunitat reparcel·lable o 
concessionari de la gestió, el trasllat i allotjament temporal fins que es faci efectiu aquest dret. 
Art.120.1.h) i 2 TRLUC. Legislació protectora: és aquella que es subjecta, en cada cas, per als 
habitatges de règim de protecció. A Catalunya ve regulat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer, 
del dret a l'habitatge de 2009-2012; que en el seu art.6 estableix: “És habitatge amb protecció 
oficial el que se subjecta a les característiques i condicions que estableix la Llei 18/2007, del 
dret a l’habitatge, i que és qualificat d’aquesta manera per un acte administratiu dictat per 
l’òrgan competent”. 

11.-  Existència de drets d’arrendaments 
         LAU 1964; LAU 1985 i LAU 1994 (vigència 1/1/1995) Llei 4/2013 
            LAU 1964 i 1985 amb pròrroga forçosa: valor del dret: Vc = diferencies de rendes x 100 
/ 10 
         En base Llei 29/1994 i Llei 4/2013: Fórmula de capitalització: Vc = R / i x (( 1 -  (1 / (1 + i) 
n )) 

Altres drets: precaristes (art.1 LEF); ocupació de fet,... 
12.-  Quadre de superfícies de finques aportades i percentatges inicials 
13.-  Quantificació de les despeses d'urbanització 
         Projecte d’urbanització d'obres bàsiques i complementàries. 
14.-   Criteris per la definició dels drets i obligacions dels interessats. 
          Art.120 proporcional a la superfície aportada. 
15.- Definició dels percentatges de participació, dels drets i de la contribució a 

les despeses dels interessats 
16.-   Criteris de valoració de las parcel·les resultants. 
         Criteris objectius per mutu acord i en el seu defecte s'aplica la LS 2/2008 i posteriorment 

el seu Reglament   
             RDLeg 1492/2011. 
             Valor de parcel·les per HPP (art.120.h) TRLUC i art.9.4.4 Decret 13/2010. 
    Drets inferiors al 15% de la parcel·la mínima edificable:art.120 d) TRLUC .... 
            Adjudicació part indivisa d’una parcel·la: art.400 i seg. Cc i 1.062 i 396 Cc). 
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             Art.131 D305/2006: actualització valors, als 6 mesos des de l'aprovació inicial (int.legal 
diner) 
17.-   Càlcul de participació, drets i despeses de cada interessat 
18.-   Criteris d’adjudicació de les parcel·les resultants 
19.-   Relació de parcel·les resultants i la seva adjudicació 
20.-   Descripció de las parcel·les resultants 
21.-   Quadre creuat de las finques aportades y finques resultants 
22.-   Saldo del compte de liquidació provisional 
         (STS 13/6/1994 i 15/2/1989): rectificació liquidació provisional d’un projecte de 

reparcel.lació exigeix la repetició del tràmit d'audiència, quan la quantia del projecte 
d’urbanització es diferent substancialment dels costos previstos inicialment. 

23.-   Plànols:  Topogràfic,  Ordenació segons planejament vigent,  Finques aportades,  Parcel·les 
resultants i 

           Adjudicació de finques resultant 
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CÀLCUL DEL VALOR DEL SÒL (Mètode residual estàtic) 
 

H a b i t a t g e     l l i u r e 

Normativa RD 1.020/1993 Llei 8/2007 Llei 2/2008 RDLeg. 1.492/2011 
Data 
d'aplicació 23/07/1993 01/07/2007 27/06/2008 10/11/2011 

Disposició DT 3a.3 
Leg. a què 
remet ECO 805/2003 

Articles Norma 16 42 22 

Fórmules Vs = (Vv / 1,4 x Fl) - Ci Vs = Vv (1 - b) - Ci Vs = (Vv / K) - Ci 

Constants "b" en funció de l'ús 1,2 < K < 1,5 

  H   P   O 

Normativa RD 3148/1978 
D13/2010 Pla dret hab.2009-

12 
Data 
d'aplicació 08/03/1979 12/02/2010 

Article/Disp. 2.D 9.4 
Règim 
especial Vs = 15%* mòdul x sup. útil  

*20% > 500 habitatges 
Vs = 15%* mòdul x sup. útil

Règim general Vs = 20% mòdul x sup. útil 

Normativa D 454/2004 Llei 7/2011 
Data 
d'aplicació A partir 16/01/2005   30/07/2011 

Article/Disp. 21 7 i 9.2 DA 5a 

Concertat Cat 
Fórmula hab. lliure 

Sense efecte 
  

Vv funció de mòdul i 
zona 

Concertat 
Fórmula de l'habitatge lliure, segons data de valoració 

Vv en funció de mòdul i zona, en el moment de la valoració 
 
Nota: El preu de repercussió de sòl per m2st d'HPO = mòdul x superfície útil x 0,8 x coef. 
 
 
 
INDEMNITZACIONS 
PROPIETARIS AMB DRETS INFERIORS AL 15% DE PARCEL.LA MÍNIMA 
 

Art. 26.2 de la Llei 8/2007 i 27.2 del RDLeg 2/2008 Text refós de la Llei de sòl: Cas de 
propietaris que no puguin participar en l’adjudicació de parcel·les resultants d’una actuació 
d’urbanització per causa de la insuficiència de la seva aportació, el sòl s’ha de taxar pel 
valor que li correspondria si estigués acabada l’actuació, una vegada descomptades les 
despeses d’urbanització corresponents incrementades per la taxa lliure de risc i la prima 
de risc. 
Art.22.3. Reglament 1.492/2011: Cas de parcel·les que no estiguin completament 
urbanitzades o que tinguin pendent l’aixecament de càrregues o el compliment de deures 
per poder realitzar l’edificabilitat prevista, es descompten del valor del sòl determinat 
segons l’apartat 1 anterior la totalitat dels costos i despeses pendents, així com el benefici 
empresarial derivat de la promoció, d’acord amb l’expressió següent:  VSo = VS - G. (1 + 
TLR + PR)  

En què:  
VSo = Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents, en   
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros.  
G = Costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents, en   
TLR = Taxa lliure de risc en tant per u (rendiment intern mercat secundari Deute públic 2-6 anys) 
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TLRr = ((1 + TLRn) / (1+IPC)) - 1 
PR = Prima de risc en tant per u (en funció d'usos i tipologies, s'aplica l'Annex IV del Reglament, 
sense que pugui ser superior al percentatge que es determini per al coeficient corrector K que estableix 
l’apartat 2 anterior, inclosa la mateixa prima de risc com a sumand de la totalitat de les despeses generals) 

Ponderació de l'aprofitament urbanístic (Unitats de Valor) 
Art.37.5 TRLUC: A l'efecte de la gestió urbanística, la ponderació de l'aprofitament 
urbanístic en un àmbit d'actuació urbanística, tant si són sectors de planejament urbanístic 
com polígons d'actuació urbanística, s'ha d'ajustar a la regla següent:  
a) Si l'àmbit d'actuació urbanística comprèn diverses zones, s'ha d'establir el valor relatiu 
homogeneïtzat de cadascuna.  
b) Els valors homogeneïtzats a què es refereix la lletra a han d'expressar la intensitat dels 
usos, la rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, llur localització i la repercussió 
admissible del valor de la urbanització o, si s'escau, la reurbanització. 
 

Art.36.2 Decret 305/2006 Reglament Llei de sòl: 
Quan l'àmbit d'actuació comprèn diverses zones, per a la determinació de l'aprofitament 
urbanístic i de la fixació del valor relatiu homogeneïtzat de cadascuna, se segueix el 
mètode següent: 
S'estableixen coeficients d'homogeneïtzació, d'acord amb el que estableix l'art.37 de la 
Llei d'urbanisme que, de manera justificada, expressin les diferències de valor de l'ús i de 
la intensitat de l'ús de cada zona en relació amb el valor dels usos i les intensitats de la 
resta. Els coeficients seran iguals o menors que la unitat. 
En cada zona, el producte del coeficient que li correspongui pel coeficient d'edificabilitat i 
per la superfície de la zona, en determina l'aprofitament urbanístic, que s'expressa en 
unitats de valor o d'aprofitament. En el cas de zones o sistemes de titularitat privada 
destinats a usos en els quals l'edificabilitat, pel seu caràcter accessori, no constitueix un 
element rellevant de l'aprofitament urbanístic, com els usos esportius a l'aire lliure o altres 
anàlegs, l'aprofitament es determina pel producte del coeficient d'homogeneïtzació, que 
ha de ponderar adequadament aquesta circumstància, i de la superfície de la zona o 
sistema. 
 
EXEMPLE D'INDEMNITZACIÓ DE DRETS INFERIORS A 15% PARCEL.LA MÍNIMA 
Dades: 

 Polígon d'Actuació Urbanística 
 Sistema d'actuació: reparcel.lació 
 Superfície àmbit: 3.000m2 
 Finques aportades i superfícies segons amidament real: 

A: 2.850 m2 (coef. de participació: 95%) 
B:    150 m2 (coef. de participació:   5%) 

 Edificacions existents, règim d'ocupació i antiguitat edifici i estat de conservació: 
A:    - 
B:    150 m2st, 1a residència, 60 anys, deficient 

 Càrregues de transformació 
(costos d'urbanització i projectes, indemnitzacions i enderrocs, incrementats per la 
taxa i prima de risc): 400.000,-  

 Coeficient d'edificabilitat: 1,5 m2st/m2s = 3.000 x 1,5 = 4.500 m2st 
 80% del sostre, residencial: 3.000 x 1,5 x 0,8 = 3.600 m2st 

 70% habitatge lliure: 3.600 x 70% =      2.520 m2st 
 30% HPP: 3.600 x 30% =                     1.080 m2st 

 20% restant, comercial:      3.000 x 1,5 x 0,2 =    900 m2st 
 Finques resultants indivisibles, edificabilitat, ús i tipologia, segons planejament: 

1: 1.680 m2s 
    2.520 m2st d'habitatge plurifamiliar lliure 
2: 1.320 m2s (parcel·la mínima) 
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    1.080 m2st d'HPP règim general (zona B) i 900 m2st de comercial 
 Data de valoració: gener de 2014, aprovació inicial projecte de reparcel.lació 

 

Determinar: 
Valor d'indemnització del propietari de la finca B, en tant que els seus drets són 
inferiors al 15% de la parcel·la mínima. 

 

Càlcul del valor de repercussió del sòl: 
Habitatge lliure: 

Vs = (Vv / K) - Ci 
Vs = (2.250 / 1,4) - 1.250 = 357 /m2st 

Vv = valor homogeneïtzat prenent 6 mostres de mercat o estadística oficial 
1,2 < K < 1,5 
Ci = total despeses construcció, amb honoraris, llicències i aranzels 

 

HPP: 1.576,64 x 0,8 x 0,2 = 252 /m2st 
Mòdul x coeficient relació sup. útil/construïda i coef. Decret 13/2010 

 

Comercial: 
Vs = (Vv / K) - Ci 
Vs = (1.700 / 1,3) - 1.050 = 258 /m2st 

 
Relació de valors unitaris:  

Habitatge plurifamiliar lliure: coef. 1:          357 / 357 = 1 
  Habitatge plurifamiliar HPP:  coef. 0,70:     252 / 357 = 0,70 
  Comercial:                           coef. 0,72:    258 / 357 = 0,72 
 
 
 
Càlcul dels coeficients d'homogeneïtzació 

    Coef.     Coef. 
Tipologia Ús intensitat Rigidesa Localització d'homog. 
    d'ús demanda     
Plurifamiliar lliure Hab. 1,00 1,00 1,00 1,00 
Plurifamiliar HPP Hab. 0,70 0,90 1,00 0,63 
Comercial Local 0,72 0,85 1,00 0,61 

 
Càlcul de la Unitat de Valor 

  Sup.  Coef. Unitats 
Tipologia parcel·la Edificabilitat d'homog. de Valor 
  m2s m2st  UV 
Plurifamiliar lliure 1.680 2.520 1,00 2.520 
Plurifamiliar HPP 

1.320
1.080 0,63 680 

Comercial 900 0,61 549 
Suma 3.000 4.500  3.749 

 
Valor total de l'aprofitament i de les UV: 

3.749 UV x 357 /UV = 1.338.536  
 

Cessió a l'Administració (10%): 
 1.338.536 x 0,1 = 133.854  
 
Valor de l'edificabilitat a repartir (aprofitament - cessió - despeses d'urbanització): 
  1.338.536 - 133.854 - 400.000 = 804.682  
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Aprofitament a repartir: 
 3.749 UV x 0,9 = 3.374,46 UV 
 
Valor unitari, de sòl urbanitzat: 
 804.682  / 3.374,46 UV = 238,46 /UV 
 
15% de la parcel·la mínima, en UV: 

(680 + 549) x 0,15 = 184,35 UV 
 

Participació del propietari B (percentatge de participació x UV a repartir): 
5% x 3.374,46 UV = 168,72 UV 
Essent que les UV (168,72 UV) que li pertoquen són inferiors al 15% de les unitats 
de valor de la parcel·la mínima (184,35 UV), li correspon una indemnització 
econòmica. 

 
 
Drets dels propietaris: 

Propietari B, li correspon: 
- Per la seva participació: 168,72 UV x 238,46 /UV = 40.233  
- Valor de l'habitatge existent (cost de construcció a nou segons tipologia i qualitat 

constructiva (Ci), depreciat en funció de l'antiguitat, funcionalitat i estat de 
conservació): 
Ci = Cc x Kh x Kll x Ka = 1.000 x 1,15 x 1,04 x 1,03 = 1.232 /m2st 
Valor de l'habitatge a nou: 150 m2st x 1.232 /m2st = 184.800  
Coeficient corrector (antiguitat i estat de conservació) 
- En aplicació del RDLeg 1.492/2011: 0,26 (1 - 0,74) 
- En aplicació del RD 1.020/1993): 0,43 x 0,65 = 0,28 
  - Depreciació:  0,43 (1 - 0,57) 
  - Conservació: 0,65 

  - En aplicació de l'ECO 805/2003: 0,40 x 0,63 = 0,25 
  - Depreciació:  0,40 (1 - 0,60) 
  - Conservació (cost reparació / cost a nou): 0,63 
Valor de l'habitatge depreciat: 184.800 x 0,26 = 48.048  

- Per la mudança i despeses d'altes de subministraments (art.1 LEF): 
4.500 + 1.000 = 5.500  

Valor total d'indemnització: 
40.233 + 48.048 + 5.500 = 93.781  

Amb aquest import podria adquirir un habitatge protegit: 
93.781 / (1.576,64 x 08) = 74,35 m2st 

 
Propietari A, li correspon: 

- Per la seva participació: 
95% x 3.374,46 UV = 3.205,74 UV 
No obstant, atès que el propietari B no resulta adjudicatari d'aprofitament, el que li 
correspon, s'atorga al propietari A. 
Per tant se li adjudica: 3.374,46 UV x 238,46 /UV = 804.682,20  
A deduir: 
- La totalitat de despeses d'urbanització: 400.000  
- Els drets del propietari B: 40.233  
Valor net propietari A: 804.682,20 - 400.000 - 40.233 = 364.449,20  
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VALORACIÓ DE INDEMNITZACIÓ D'ACTIVITAT O NEGOCI 
 

Es poden donar dos supòsits: trasllat o cessament del negoci. 
Precisió: el concret concepte de “cessament de negoci” només sorgeix, i resulta 
indemnitzable, lògicament, quan per la seva naturalesa, no sigui possible en altra 
ubicació. 

 

VALORACIÓ DEL TRASLLAT 
 

a)  Despeses de nou establiment: 
El Consejo de Ministros del dia 16 de novembre de 2007, va procedir a l’aprovació del 
Pla de Comptabilitat General i de Pymes, que es van publicar en el BOE en dates 20 i 
21 de novembre de 2007, a efectes de comptabilitat a partir de l’1/01/2008. La 
normativa anterior es fonamenta en el RD de 20 de desembre de 1990, pel qual 
s'aprova el Pla General de Comptabilitat, que en la regla 6na b) de la seva part Vena, 
assenyalava que tindrien consideració de despeses de primer establiment, les següents 
partides: 
- Honoraris professionals dels estudis previs de localització, etc. 
- Despeses de viatges, i altres per a estudis previs de naturalesa tècnica i econòmica. 
- Publicitat de llançament. 
- Captació, formació i distribució de personal, etc, ocasionats per motiu de l'establiment. 

 

b) Despeses de trasllat de material: 
- Valor de les instal·lacions no susceptible de trasllat. 
- Desmuntatge de mobiliari i altres estris. 
- Càrrega d'estris, útils del negoci i elements recuperables. 
- Transport i descàrrega. 
- Muntatge i reinstal·lació dels elements recuperables. 
- Col·locació d'estris i útils de negoci. 
- Deteriorament o pèrdua d'existències a causa del trasllat. 

 

c) Despeses d’obertura: 
- Honoraris facultatius per les obres de l'adaptació i condicionament del nou local. 
- Taxes municipals. 
- Llicència d'obertura (exempt en cas d'expropiació). 

 

d) Despeses d’instal·lació en el nou local: 
- Escomeses d’aigua, clavegueram, d’energia elèctrica i de gas. 
- Sortides de fums i gasos. 
- Instal·lació de telefonia. 
- Escomesa de TV-FM. 

 

e) Despeses de substitució: 
- Obres de condicionament del nou local. 
- Reparació i instal·lació dels elements de producció aprofitats. 

 

f) Indemnització per pèrdua de benefici: 
Es computa en funció del benefici anual del negoci traslladat, referit a la mitjana de tres 
anys anteriors. (STS 11/7/1984: termini mínim 1 mes; STS 6/10/1986: termini major; 
STS 22/4/1983: 15 dies). Davant la impossibilitat d'acreditació fefaent de la concreta 
renda líquida derivada de l'explotació del negoci, es va substituir aquella pel salari 
mínim interprofessional (STJC núm. 1000 de 28/11/1995). 
- Per pèrdua de clientela, fins que es normalitza en comparació de l'anterior situació 

(STS 28/6/1985: La indemnització per pèrdua de clientela no queda inclosa en els 
perjudicis per inactivitat comercial. 

- Per pèrdua de beneficis per cessament de producció i venda durant el temps de 
trasllat i instal·lació (paralització d'activitats o lucre cessant). 

- Despeses de publicitat per a recuperar la clientela. 
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g) Indemnització al personal: 
- Import dels salaris i quotes de la Seguretat Social del personal del negoci durant la 

paralització d'aquest. S'abonen les quantitats corresponents al nombre d'empleats que 
tingui el negoci que es trasllada, en funció dels sous que aquests percebin i del temps 
de durada del canvi de domicili. 

- Despeses de desplaçament dels treballadors de l'empresa. 
 

- Perjudicis per majors despeses de càrrega i transport de les mercaderies objecte del 
negoci, derivats de les situació comercial, eventualment inferior al nou local respecte a 
l'anterior. 

 
 

EXEMPLE D'INDEMNITZACIÓ DE TRASLLAT D'INDÚSTRIA 
 

 
Dades: 

Empresa amb activitat d'automatismes industrials, que es desenvolupa en dues naus 
separades físicament a un radi de 50m. Una d'elles, en planta baixa de 200 m2 de 
superfície construïda, ubicada dins un sector de sòl urbanitzable delimitat, incompatible 
amb el nou planejament, en règim de lloguer, amb contracte de data octubre de 1994 i 
una renda mensual de 500 . 
 
L'altra nau que no és objecte de trasllat, s'ubica en un sector col.lindant. 

 

Maquinària: 
- Serra - cinta. 
- Taula de treball de 1,50 x 1,20 m. 
- 8 ml de prestatgeries. 
- Equip de soldadura. 
- Equip de sorrejat. 
- Torn. 

 

Despatx: 
- Taula, cadires i armaris. 

 

Instal·lacions: 
- Escomesa electricitat (20 Kw) 
- Aire condicionat. 
- Aigua potable, amb equip de tractament. 

 
Núm. de treballadors i càlcul de beneficis abans d'impostos 
 

Núm. de 
 treballadors 

des. 2012 2010 2011 2012 PROMIG 
          

7 93.105,00 81.970,00 35.769,00 70.281,33 
 

 
Els beneficis s’han considerat aquells obtinguts per l’entitat mercantil, abans 
d’impostos, d’acord amb la STS de 28/09/1999, fonament segon, apartat b). 
 
 
 

Càlcul de la indemnització al personal, durant la paralització de l’activitat, per dia 
 

Anual: 2012 (sous, més seguretat social):  156.288,10  
 

Repercussió per dia de treball, (any 2012): 
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156.288,10  / 360 d  = 434,13  / dia 
 

D’acord amb el RD 1888/2011, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per 
l’any 2012, i en aplicació del contingut del seu art.1 (641,40 /mes = 21,38 /dia x 30 
dies), es dedueix que els càlculs són fets en base a 30 dies mensuals i per tant 360 
dies anuals. 
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a) Nou establiment   

Honoraris professionals dels estudis previs de 
localització, etc. (2 mesos de renda: 287,11 x 0,95 x 
4,19 x 2) 2.285,65  

Localització de terrenys o locals per a la ubicació del negoci 
i comprovació de normativa urbanística per a llur efectivitat. 
Desp. viatges i d'altres (estudis de naturalesa tècnica i 
econòmica) No procedeix   

Publicitat: afegir nova direcció (web, catàlegs, paper, 
sobres,…) 1.500,00  

Captació, formació i distribució de personal,…esdevinguts 
per motiu de l'establiment. No procedeix   

b)  Trasllat 
Valor de les instal·lacions no susceptibles de trasllat. No procedeix   

(1) Trasllat: desmuntatge, transport i reinstal·lació. 5.595,36  
(2) Trasllat especial: equip de tractament d'aigua 2.512,00  

c) Despeses d'obertura       
Honoraris d'enginyeria (10%) per condicionament del 
local i adaptació a la L20/2009, impostos, taxes 
municipal (4,5%) 1.639,26  

d) Despeses d'instal·lació 
en el nou local Obres de condicionament: instal·lacions 

 
(3) 

Electricitat, aire condicionat, prev. incendis, aire 
comprimit 11.305,24  

    Escomeses serveis (electricitat, aigua i telefonia fixa) 750,00  
e) Despeses de substitució 

Obres de condicionament: obra civil (sup. local) No procedeix   
Reparació i instal·lació dels elements de producció 
aprofitats. No procedeix 

f) Indemnitzacions per 
pèrdua de benefici 

Es computa en funció del benefici anual del negoci 
traslladat, referit a la mitja dels 3 anys anteriors. 
Per pèrdua de beneficis pel cessament de producció 
durant el temps de trasllat i instal·lació (paralització 
d'activitats, comptab. p.p. festius) (70.281,33 / 360) * 
13 d 2.537,94  

Per pèrdua de clientela fins que es normalitzi, en 
comparació amb la situació anterior. * Només es trasllada 
part de l'activitat. No procedeix   

Despeses de publicitat per recuperació de clientela. 
Inclòs apart. 

a) 
g) Indemnitz. personal 

Salaris i quotes Seg. Social, del personal del negoci, 
durant paralització: 13 dies (part prop. vac.) x 434,13 
/d) 2.418,72  

Despeses de trasllat dels treballadors (4) No procedeix   
h) Perjudicis 

Per majors despeses de càrrega i transport de mercaderies, 
derivats de la situació comercial,inferior respecte de 
l'anterior. No procedeix 

TOTAL INDEMNITZACIÓ PER TRASLLAT DEL NEGOCI 30.544,17  
 
 

 
(1)    Notes aclaratòries del trasllat: 

Desmuntatge: 3 dies x 3 operaris x 8 h/dia x 24,52 /dia/operari = 1.765,44  
Transport: una jornada de camió - grua i 3 operaris, per càrrega i descàrrega = 886,99  
Nou muntatge: 5 dies x 3 operaris = 5 x 3 x 8 x 24,52 = 2.942,93  

(2)    Equip de tractament d’aigua: 
Desmuntatge, trasllat i reinstal·lació: 5 dies x 8 h/dia x 2 operaris esp. (31,40 /h) = 2.512  

(3)    Electricitat, instal·lacions especials i lampisteria: 39,38 /m² x 287,11 m² = 11.305,24  
(4)    Així mateix cal tenir en compte el que preceptua l'Estatut dels Treballadors (Decret 1/1995, de 14 de març): art.40: …Notificada la 

decisió de trasllat, el treballador té dret a optar entre el trasllat, percebent una compensació per despeses, o l'extinció del seu 
contracte, i percebre una indemnització de vint dies de salari per any de servei, prorratejant per mesos els períodes de temps 
inferiors a un any i amb un màxim de dotze mensualitats. La compensació a què es refereix el primer supòsit comprendrà tant les 
despeses pròpies com les dels familiars al seu càrrec, en els termes que acordin les parts, que mai serà inferior als límits mínims 
establerts en els convenis col·lectius .... 
Tanmateix cal veure si existeix o no Conveni col·lectiu del sector. En aquest cas s'aplicaran les despeses que disposi el Conveni, 
per viatges, dietes i gratificacions per desplaçaments, pel termini que s'estableixi. 
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En virtut de la jurisprudència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: núms.591/2001, de 2/7/2001, 327/2002, de 
30/03/2002, 749/2003, de 16/10/2003, 807/2004, de 19/11/2004, 84/2006 i de 27/01/2006 és d’aplicació el premi d’afecció que 
preceptua l’article 47 de la Llei d’Expropiació Forçosa, normativa que s’aplica amb caràcter supletori, sobre l’import total de les 
indemnitzacions. 
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EXEMPLE D'INDEMNITZACIÓ DE CESSAMENT D'INDÚSTRIA 
 

Capitalització al 8% o 10% dels beneficis mitjos anuals de la indústria, calculats pel 
promig dels beneficis nets dels últims tres anys anteriors a l’any corresponent a la data de 
valoració (declaració d'IRPF). 

STS 16/06/1980; 12/06/1981 i 6/07/1981; 12/12/1997; 29/03/2012* 
* Recurso 1363/2009, en el que también se discutía la valoración del cese de la actividad de una estación de 
servicio, que el citado precepto “tiene como finalidad la valoración de las acciones o participaciones de una 
sociedad, cuestión que no se plantea en el presente caso, en el que objeto de valoración es el cese de la 
actividad y no la expropiación de una empresa en su totalidad.” 

 

Cas específic: Activitat no legal ni legalitzable en finca expropiada: 
Sembla que en principi no pertoca indemnització, però la STS 4/03/1995 afirma que no pot privar-se 
de l’exercici d’una activitat sense que la beneficiaria aboni allò procedent, perquè seria contrari a 
l'art.33.3 CE; 349 Cc i art.1, 25 i 52.7 LEF 
La STS 4/02/1995 “la privació d’un element patrimonial amb un determinat valor intrínsec, qualsevol 
que sigui la seva naturalesa, destí i funció, ha d’esser adequadament indemnitzat al seu propietari” . 

 

L'aplicació pel cas de l'exemple anterior, seria el següent: 
 

Capitalització al 9% del promig del benefici dels darrers 3 anys. 
70.281,33 x 100 / 9 = 780.903,70  
 
 

VALORACIÓ DEL DRET ARRENDATICI 
 

La indemnització pel contracte d’arrendament a extingir, pot produir-se en algun dels 
supòsits següents: 

- Instruments d’equidistribució (reparcel.lació o compensació). 
DLeg 1/2010, de 3 d'agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
modificat per la Llei 3/2012, articles 120.g) i 127.e). 
Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament d’Urbanisme, article 127.3.b) 
LS/92 art. 168.4; i RGU, articles 98 i 99 i 137.1 i 3 (aquest últim vigent fins entrada 
en vigor del RD 1492/2011). 

- Expropiacions (LEF art.3 i 43; REF art.6 i 8). 
- Ocupacions directes (TRLUC, art.156; LS/92 art. 203 i RGU art. 54) 
Precisió: el concepte de trasllat de local de negoci, encara que no específic dels 
arrendaments, és un dels característics que integren la indemnització per extinció 
d'arrendaments. 
 
Jurisprudència: Tota vegada, la jurisprudència, reiteradament, i en base a l'art.43 de la pròpia Llei 
Expropiatòria, havia assenyalat que no havia vinculació als criteris indemnitzatoris continguts a la LAU, 
doncs del que es tractava era d'establir una justa indemnització, per a la qual cosa, en ocasions, 
aquests criteris no resultaven adequats. (STS 11/4/1989. Az. 2838). 
 

Indemnitzacions a favor d'arrendataris sobre la base de l'article 43 de la LEF: STS 
21/2/1995: Així mateix, en indemnitzacions de lloguers, la jurisprudència ha entès 
aplicable, criteris de llibertat estimativa (STS 27/11/1984 i 4/5/87); o com també la STS 
de 8/2/1993. El criteri més comunament admès en la jurisprudència per a la 
indemnització del dret arrendatici, és el de capitalització al 10% de la diferència de 
rendes. 
 

Aquest mètode de càlcul exigeix determinar la renda d'un immoble d'anàlogues 
característiques a l'afectada per l'expropiació, per a partir d'aquí, trobar la diferència 
anual entre l'antiga renda que es venia satisfent i la nova que hauria de satisfer-se. 
Aquesta diferència és la que es capitalitza al 10%. El criteri, no obstant això, ha estat 
justificat per la jurisprudència, en l'existència del dret de pròrroga indefinida, pel que, 
quan aquesta no operi, ha de temperar-se a la durada restant de l'arrendament. 
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Tanmateix, és d’observar que a partir de la Llei Boyer de 1995, els terminis 
d’arrendament han deixat pràcticament de ser indefinits, pel què a efectes de valorar la 
indemnització en base a la capitalització de diferències de rendes al 10%, aquesta 
haurà de ser substituïda per una fórmula de capitalització que tingui en compte el 
període de temps i la taxa interna de rendiment.  
 

Si el període de temps del contracte és superior a 15 anys, la diferència de valor és 
escassa, amb la capitalització al 10%, però per temps curts (2, 3 anys) sí que 
existeixen diferències importants; això és deduïble de l’aplicació de la fórmula. 
 

Fórmula de capitalització:  Vc = R / i x (( 1 - (1 / (1 + i) n )) 
 

R = diferència de rendes 
i = taxa anual mínima (i): 7% 
n = temps pendent en anys 

 

 Llei (Boyer) 2/1985, de 30 d’abril, de mesures de política econòmica: 
 

Article 9. Supressió de la pròrroga forçosa en els contractes d'arrendaments urbans.  
1. Els contractes d'arrendament d'habitatges o locals de negoci que es celebrin a partir de 
l'entrada en vigor d'aquest RD llei, té la durada que lliurement estipulin les parts contractants, 
sense que els sigui aplicable forçosament el règim de prorroga que estableix l'art.57 de la Llei 
d'arrendaments urbans, text refós aprovat per decret 4104/1964, de 24 de desembre, i sense 
perjudici de la tàcita reconducció prevista a l'art.1.566 del Codi Civil. 

 
 

Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, vigent. Disposició Transitòria 3ª 
 

3. Els arrendaments, l’arrendatari dels quals és una persona física, s’extingeixen per 
la seva jubilació o mort, llevat que s’hi subrogui el seu cònjuge i continuï la mateixa 
activitat desenvolupada en el local. 
 

En defecte de cònjuge supervivent que continuï l’activitat o en cas que aquest s’hi 
hagi subrogat, en jubilar-se o morir, si en aquell moment no han transcorregut vint 
anys a comptar de l’aprovació de la Llei, es pot subrogar en el contracte un 
descendent de l’arrendatari que continuï l’activitat desenvolupada en el local. En 
aquest cas, el contracte dura pel nombre d’anys suficient, fins a completar vint anys, a 
comptar de l’entrada en vigor de la Llei. 
 

La primera subrogació prevista en els paràgrafs anteriors no pot tenir lloc quan ja 
s’han produït en l’arrendament dues transmissions d’acord amb el que preveu l’article 
60 del text refós de la Llei d’arrendaments urbans. 
La segona subrogació prevista no pot tenir lloc quan ja s’ha produït en l’arrendament 
una transmissió, d’acord amb el que preveu l’esmentat art.60. 
 

L’arrendatari actual i el seu cònjuge, si s’hi ha subrogat, poden traspassar el local de 
negoci en els termes que preveu l’art.32 del text refós de la Llei d’arrendaments 
urbans. Aquest traspàs permet la continuació de l’arrendament per un mínim de deu 
anys a comptar de la seva realització o pel nombre d’anys que queden des del 
moment en què es realitza el traspàs fins a computar vint anys a comptar de 
l’aprovació de la Llei. 
 
 

Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer de 
habitatges. Entrada en vigor 6/06/2013. 

 

Art.9.1. La durada de l'arrendament serà lliurement pactada per les parts. Si aquesta 
fos inferior a tres anys, arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà 
obligatòriament per terminis anuals fins que l'arrendament abasti una durada mínima 
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de tres anys, llevat que l'arrendatari manifesti a l'arrendador, amb trenta dies 
d'antelació com a mínim a la data de finalització del contracte o de qualsevol de les 
pròrrogues, la seva voluntat de no renovar-lo. 
3. No és procedent la pròrroga obligatòria del contracte si, un cop transcorregut el 
primer any de durada, l'arrendador comunica a l'arrendatari que té necessitat de 
l'habitatge arrendat per destinar-la a habitatge permanent per a si o els seus familiars 
en primer grau de consanguinitat o per adopció o per seu cònjuge en els supòsits de 
sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. 
 
 
 

CÀLCUL DE LA RESCISIÓ DEL DRET ARRENDATICI, SEGONS EXEMPLE ANTERIOR 
 

Tenint en compte doncs, que mitjançant la Llei Boyer, l’any 1985 s’havia suprimit la 
pròrroga forçosa i que amb la llei vigent, en la seva DT 3a 3, determina que els 
contractes de lloguer de local de negoci essent l’arrendatari persona física, i cas de 
jubilació i subrogació a un descendent, finalitzen al cap de 20 anys de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei (1/01/1995), el temps restant per complir el contracte que ens 
ocupa, és el següent: 
 

Data de valoració: gener 2014 
Data contracte: octubre 1994 
Temps transcorregut: 19 anys i 2 mesos 
Temps restant de contracte fins 20 anys: 10 mesos 
 

Valor segons diferència de rendes, capitalitzada segons fórmula econòmica: 
Mostres de mercat obtingudes: 
 

Preus lloguer Sup.   Preu Relació   Valor 

NAUS constr. Antiguitat lloguer     homogeneïtzat 

INDUSTRIALS m² st   /m /m² Sup. Ubic. Antig. Instal. /m²/mes 

1 450 2ª ma 2.250 5,00 0,98 0,95 1,00 0,98 4,56 

2 780 Obra nova 3.744 4,80 0,90 0,90 0,95 1,00 3,89 

3 660 Obra nova 3.300 5,00 0,93 0,90 0,95 1,00 4,19 

4 1.206 Obra nova 5.000 4,15 0,85 0,90 0,95 1,00 3,17 

5 465 2ª ma 2.400 5,16 0,97 0,95 1,00 1,00 4,76 

6 560 Obra nova 3.000 5,36 0,95 0,90 0,98 1,00 4,58 

   4,19 
 

Renda mensual de mercat: 200 m2 x 4,19 /m2 mes = 838,10  
Renda mensual actual, segons rebut:            500,00  
Diferència de rendes              338,10  
 

Renda neta anual: 338,10  mes x 12 mesos: 4.057,21  
 

Temps pendent de contracte: 10 mesos = 0,83 anys 
 

Vc = 4.057,21 / 0,10 x ((1 - (1/(1+0,10)0,83)) = 3.085,88  
 

 
CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ PER L'ENDERROC DELS IMMOBLES 
INCOMPATIBLES AMB EL NOU PLANEJAMENT 
 

Es valoren en funció al valor a nou, aplicant els coeficients de depreciació i de 
conservació. 
És a dir el Mètode de reposició net. 
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VRN = VRB x Cd x Cc 
 
 
EXPROPIACIÓ DELS BÉNS, MITJANÇANT PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA: 
A) PER NO ADHERIR-SE A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
B) PER INCOMPLIMENT DE LLURS OBLIGACIONS 
 

Art.122.2 En el sistema de reparcel·lació, el projecte de reparcel·lació pot determinar, 
com a alternativa a l'expropiació de les finques de les persones propietàries no 
adherides a la junta de compensació, el pagament de les despeses d'urbanització 
mitjançant solars situats dins el polígon d'actuació, respectant el principi de no-
discriminació. En les modalitats de compensació bàsica i de compensació per 
concertació, el projecte ha de contenir la proposta d'adjudicació de les finques que en 
resultin a l'entitat urbanística col·laboradora corresponent o bé, si n'és part integrant, a 
l'empresa urbanitzadora; en la modalitat de cooperació, la proposta d'adjudicació es fa 
a favor de l'administració actuant o bé, si s'escau, dels concessionaris o 
concessionàries de la gestió urbanística integrada. 
 

Art.122.4. TRLUC En les modalitats del sistema d'actuació per reparcel·lació, si 
s'incompleix l'obligació de satisfer les quotes d'urbanització, o bé la d'edificar, en el cas 
que el planejament urbanístic la determini, l'administració, un cop declarat 
l'incompliment, pot expropiar els terrenys de què es tracti, i poden ésser persones 
beneficiàries de l'expropiació l'administració actuant, si no té competència 
expropiatòria, la persona concessionària de la gestió urbanística integrada, la junta de 
compensació o, en la modalitat de compensació per concertació, l'entitat urbanística 
col·laboradora corresponent. 

 

Art.133.3 TRLUC En la modalitat de compensació bàsica, la junta de compensació és 
la beneficiaria de les expropiacions que sol·liciti a l'ajuntament per raó de 
l'incompliment, tant per les persones membres de la junta com per les persones 
propietàries que no s'hi hagin adherit, de les obligacions i les càrregues imposades per 
aquesta Llei i pel planejament urbanístic. 

 

Art. 138.2 TRLUC Les persones propietàries a què fa referència l'apartat 1 (gestió 
urbanística integrada), si no s'aplica el que estableix l'article 122.2, tenen la condició de 
beneficiaris o beneficiàries de l'expropiació dels terrenys dels propietaris o propietàries 
que no compleixin llurs obligacions. 

 
 
EXEMPLE DE PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA 
 

1).- Antecedents 
El Pla Especial del municipi X va ser aprovat definitivament per la CTU en data ………. 
i publicat al DOGC als efectes d’executivitat amb data ……… 
L’esmentat PE ve delimitat per dos polígons discontinus, a executar per el sistema de 
compensació bàsica. 
En data.…….., la Junta de Govern Local…………. va aprovar definitivament el Text 
Refós del Projecte de Bases i Estatuts que han de regir la Junta de Compensació. 
En data ………., els propietaris que representaven més del 50% de la superfície de 
l'àmbit, van constituir la Junta de Compensació mitjançant escriptura pública 
autoritzada pel Notari, amb nombre de protocol …….., i inscrita en el Registre de 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya en 
data………………i núm. ......... 
Envers el propietari no adherit a la Junta de Compensació (que pot ser entitat mercantil 
o persona física), respecte al qual, i de conformitat amb allò previst en els articles 130  
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del TRLUC i demès concordants, així com les Bases d’Actuació ------------ i -------------; la 
Junta de Compensació va instar davant de l’Ajuntament …………. la incoació del 
corresponent expedient expropiatori. 
En aquest sentit, es tramita simultàniament la relació de béns i drets afectats per 
l’expropiació, propietat de l’entitat mercantil …………….. 
El present projecte de taxació conjunta forma part del referit expedient d’expropiació i té 
per finalitat valorar els terrenys propietat de l’entitat mercantil …………. i els béns i 
drets diferents del sòl que existeixen en la finca i que són incompatibles amb el seu 
destí urbanístic. 
 

2.- Justificació de la procedència del projecte de taxació conjunta 
L’art.130.4 del TRLUC estableix, respecte als propietaris que no s’hagin adherit en 
temps i forma a la Junta de Compensació, que les seves finques seran expropiades a 
favor de la Junta, que tindrà la condició jurídica de beneficiària. En el mateix sentit 
l’art.170.2.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
La Base d’actuació núm…… de la Junta de Compensació també preveu l’expropiació 
dels béns i drets afectats dins de l’àmbit a urbanitzar, dels propietaris no adherits, 
tramitant-se per el procediment de taxació conjunta d’acord amb allò preceptuat per 
l’article 210.1 de l’esmentat Reglament de la Llei d’Urbanisme 

 

3.- Entitat expropiant 
L’entitat expropiant es l’ajuntament, essent l’entitat beneficiaria la Junta de 
Compensació. 

 

4.- Tramitació del projecte de Taxació Conjunta 
De conformitat amb allò previst en l’art.119 del TRLUC i l’art.211 del Reglament, el 
tràmit a seguir fins el pagament del justipreu i la conseqüent presa de possessió dels 
béns expropiats per part de l’Ajuntament, en el benentès que prèviament s’ha tramitat 
la relació de béns i drets afectats, és la següent: 
- Aprovació inicial del Projecte de Taxació Conjunta per part del Ple municipal, amb el 

full d’apreuament de cada finca, que contindrà no només el valor del sòl sinó també el 
valor de les edificacions, obres, instal·lacions, plantacions, etc., i en el seu cas, 
separadament, s'afegiran els fulls d'apreuament relatius a d'altres drets existents que 
siguin objecte d’extinció. 

- El projecte una vegada aprovat inicialment, s'exposarà al públic per un termini d’un 
mes, mitjançant edicte en el BOP i en un diari de major tirada i es notificarà els fulls 
d’apreuament a totes les persones interessades, perquè puguin formular observacions 
i reclamacions amb referència a la titularitat i a la valoració dels seus drets. 

- Informe municipal sobre les possibles al·legacions que s’hagin formulat i trasllat de 
l’expedient a la CTU per la seva resolució. 

- L’aprovació definitiva per part de la CTU, ha de ser notificat individualment per 
l'Administració actuant a les persones titulars de béns i drets afectats. La notificació 
haurà d'advertir a les persones interessades que la falta de pronunciament en el 
termini de 20 dies següents al de la notificació es considera com acceptada la 
valoració fixada, i en tal cas es considera que la valoració ha sigut definitivament 
determinada. 

- En cas de disconformitat, l’Administració actuant donarà trasllat al Jurat d’Expropiació 
de Catalunya perquè fixi el justipreu, sobre la base dels criteris valoratius legalment 
establerts. 

- L’aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta implica la declaració d'urgència 
de  l’ocupació dels béns i drets afectats, i conseqüentment el pagament o el dipòsit de 
l'import de la valoració establerta en l’esmentat projecte, habilita per procedir a ocupar 
la finca, sense perjudici de la valoració pel Jurat d’Expropiació de Catalunya. Hi cap el 
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recurs contra la resolució del Jurat. Tanmateix es podrà sol·licitar la pràctica de 
l’anotació preventiva corresponent. 

- Una vegada practicada l’anotació preventiva, el projecte de compensació bàsica es 
tramitarà i es conclou en forma ordinària. Una vegada aprovat definitivament, la finca 
o finques resultants que corresponguin per subrogació real a la ocupada s'inscriuran a 
favor de la Junta de Compensació, com a beneficiari de l’expropiació. 

 

5.- Descripció de l’objecte de l’expropiació 
Els terrenys objecte del present projecte conformen el sòl propietat de l’entitat mercantil 
……………, ubicats en l’àmbit del PE……………….del municipi X. 
Finca registral núm......  
S'indicarà la descripció de la finca o finques, inscripció, títol, càrregues, arrendaments i 
referència cadastral. 
Segons recent amidament la superfície real de la finca es de ……….m2 

 

6.- Relació d'interessats 
a) El propietari i domicili de la finca afectada ...... 
b) Titulars de l’activitat afectada (si és el cas) ...... 

 

7.-  Criteris de valoració 
La Base d’actuació núm.…. de la Junta de Compensació, disposa pel que fa a la 
valoració del sòl:  …………………………………………………………. 
En base a la Llei 2/2008 Text Refós de la Llei de sòl de 20 de juny, en la seva DT3a2, 
disposa que el valor del sòl urbanitzable inclosos en àmbits delimitats en que el 
planejament hagi establert les condicions pel seu desenvolupament, es valorarà 
conforme a la Llei 6/1998 de 13 d’abril, modificada per la Llei 10/2003, de 20 de maig, 
sempre i quan en el moment en que es tingui que referir-se la valoració no hagi 
transcorregut els terminis per l’execució del planejament. Si no existeix aquesta previsió 
s’aplicarà el termini de tres anys, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 8/2007 es a dir 
el 1 de juliol 2007. 
Tanmateix La DT3a3 de l’esmentada Llei en el paràgraf precedent, s’estableix que el 
mètode de càlcul de la valoració s’estarà allò preceptuat a l’Ordre ECO 805/2003, de 27 
de març, o disposició que la substitueixi. 
La Llei 10/2003 modifica l’article 27.1 de la Llei 6/98 i estableix que el valor del sòl 
urbanitzable es calcularà pel mètode Residual Dinàmic, i aquest bé definit en els 
articles 36 i ss. de la ECO-805/2003, si bé utilitzarem el mètode simplificat del Residual 
Dinàmic. 
Nota: cal tenir en compte, a la data de formalització del projecte de taxació, la 
normativa específica d'aplicació en tant que a partir del 10/11/2011, va entrar en vigor 
el Reglament de la Llei de sòl, Decret 1.492/2011, així com la modificació introduïda pel 
RDL 20/2011, de 30 de desembre, que modifica la DT3a.2 del TRLS. 
Es descriuran les fórmules i es procedirà a la valoració de les finques d’acord amb les 
especificacions de la normativa d’aplicació. 
a) Edificacions: si existeixen s'han de valorar pel mètode del Cost de reposició Net. 
b) Activitats: si existeixen s'han de valorar (trasllat o cessament). 
c) Arrendaments: En funció de la LAU que pertoqui. 
d) Servituds: d’acord amb l’art.530 i ss. Cc (si les servituds són compatibles en la nova 
ordenació no s’han de valorar) 

 

8.- Contingut del projecte de taxació conjunta 
El present projecte de Taxació Conjunta està integrat per la següent documentació: 
I.-  Memòria Justificativa 
II.- Plànol de situació i emplaçament 
      Plànol de planejament vigent 
      Plànol finca de la propietat 
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Annexes: Fulls de valoració dels béns i drets afectats objectes de l’expropiació. 
 



4a
sessió

06/06/14

Noves infraestructures

L’impacte de les grans infraestructures científiques en el model de ciutat. El cas del sin-
crotró ALBA en el marc del projecte de Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
Josep Campmany i Guillot, doctor en Física per la Universitat de Barcelona, cap de secció 
d’ID i mesures magnètiques d’ALBA.



L'impacte de les grans infraestructures científiques 
en el model de ciutat 
 
El cas del sincrotró ALBA en el marc del projecte de Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès  

Dr. Josep Campmany 
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1 Què és i per a què serveix un sincrotró

Un sincrotró és una
fàbrica de llum

Quina llum? RAIGS-X

Per què volem raigs X?
Per investigar materials
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1 Què és i per a què serveix un sincrotró

• Materials en forma de mostres molt petites (cèl·lules, mol·lècules, àtoms)

• Materials molt densos i impenetrables (necessiten raigs X molt energètics)

• Materials molt lleugers i amb poc contrast (raigs X poc energètics i  polaritzats)

• Materials sotmesos a processos de canvi (fer anàlisis en breus instants)

• Per conèixer «de què està fet» un material (composicions químiques)

• Per saber «com està fet» un material (estructura i disposició dels àtoms)

• Per esbrinar «com funciona» un material (reaccions, canvis, desgasts)

Què volem investigar?

Amb quins problemes ens trobem?
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Moltes recerques
necessiten raigs X 

«especials»
Els tubs de raigs X de dentistes o 

metges moltes vegades no serveixen

Necessitem raigs X fabricats en un sincrotró
• Raigs X extremadament fins, d’unes 100 micres (el diàmetre d’un cabell humà)

• Raigs X de moltes energies, de l’infraroig als raigs X durs (llum «blanca»)

• Raigs X puntualment 1.000.000 vegades més intensos que el Sol (brillantor)

• Raigs X polaritzats (la interacció amb el material depèn de l’orientació)

1 Què és i per a què serveix un sincrotró
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1 Què és i per a què serveix un sincrotró

Generació
de Raigs X

Realització
d’experiments

Accelerador
de partícules
(Sincrotró)

Utillatge experimental 
(Línies de llum)

+
Investigadors

(Oficina d’usuaris)
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1 Què és i per a què serveix un sincrotró

~160 persones en plantilla (175 en total)

~180 grups usuaris el 2013
(~600 usuaris per a 7 línies experimentals)
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1 Què és i per a què serveix un sincrotró

3

6

1

1

5

4025 1545 33

Gestió

Divisions científiques Divisions de suport

45%37%

18%
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1 Què és i per a què serveix un sincrotró

USUARIS 2013

• Catalunya: 33%

• Espanya: 45%

• Europa: 22%

• Món: 2%
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1 Què és i per a què serveix un sincrotró

Resum
• Un sincrotró és una fàbrica de raigs X

• Els raigs X es produeixen amb acceleradors

• Aquesta llum s’utilitza per experimentar en materials
Biologia
Química
Patrimoni cultural i natural
Materials electrònics o magnètics
Cristalografia macromolecular (proteïnes, farmàcia)
Ciència de materials
Materials biològics i matèria condensada lleugera
Instrumentació

• El sincrotró és un servei a usuaris externs
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2 Com funciona i com s’utilitza un sincrotró

Llum de sincrotró
• És una propietat de la natura:

«quan una partícula carregada s’accelera o es frena, emet radiació»

• Deduïda teòricament l’any 1900, experimentada el 1947

Forma de la llum emesa

Pinzell molt petit (brillantor; 0.1 mm de diàmetre)

cortesia
de Josep

N
icolàs
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IR     UV

La llum són ones electromagnètiques. Les ones poden tenir baixa energia (amplituds
grans, freqüències baixes) o d’alta energia (baixa amplitud, alta freqüència)

RX RγMWRFAC

50Hz MHz

m mm μm nm pmKm

GHz THz

2eV 1KeV 1MeV

Ones de ràdio Microones Visible

ALBA

Infraroig Ultraviolat

Raigs X Raigs gamma
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Difracció
Reflexió

Fotoemissió

Dispersió a angles baixos

Dispersió

Fluorescència

Feix de llum

MOSTRA

Interacció de 
llum amb

matèria

Informació sobre propietats de la mostra

Absorció

Imatges

2 Com funciona i com s’utilitza un sincrotró
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Complex ADN-proteïna

Difracció
Cristal·lografia de proteïnes

2 Com funciona i com s’utilitza un sincrotró

Difracció

Altes pressions

Materials, acers

Raigs x

R
aigs

X
 difractats

1.000.000 atm. 
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Presa d’imatges

Tomografia cel·lular

Microscopia de 
contrast de fase

Dispersió
angles baixos

Estructura de 
polímers

Estructura dels
músculs

2 Com funciona i com s’utilitza un sincrotró
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133 sec33 sec 99 sec

Fotoemissió
Fluorescència

Catalitzadors

Contaminants

2 Com funciona i com s’utilitza un sincrotró

Absorció
Materials
magnètics
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Resum
• Producció de raigs X molt intensos, focalitzats i d’ampli espectre

• Recerca interdisciplinar: qualsevol material

• Camps puntera:

Cristal·lografia de proteïnes

Materials magnètics

Polímers, plàstics, teixits orgànics

Catalitzadors

Acers, ciments, materials en general

2 Com funciona i com s’utilitza un sincrotró
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Accelerador Línies de llum

Mostres

~200 m

~40 m

~100 m

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Anell d’emmagatzematge

Accelerador lineal (LINAC)

Anell propulsor

El plànol

Laboratoris auxiliars

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Oficines

Laboratoris

Hall d’experiments

Àrea de 
servei

Laboratoris
Línies de llum

Estacions
experimentals

Accceleradors

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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ALBA June ‘07

Taller mecànic

Subministrament
elèctric

Refrigeració i aire
condicionat

Oficines
Aparcament

Magatzem

Edifici principal

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Taller mecànic

Subministrament
elèctric

Refrigeració i aire
condicionat

Oficines
Aparcament

Magatzem

Edifici principal

5 November 2012

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Característiques

3. Es generen raigs
X molt intensos

1. Els electrons s’adhereixen 
molt fàcilment a qualsevol cos

4. El feix de llum és molt
prim i la mostra és lluny

Ultra-alt buit (1/1000.000.000.000 atm)
Cambra (tub) de buit

Perill d’irradiació – protecció radiològica
Búnquer (túnel)

2. Per fer girar els electrons
s’usen electroimants

Corrents molt elevades – fonts de potència
Refrigeració (aigua desionitzada)

Estabilitat mecànica: vibracions i deformacions
Llosa estructural, control de temperatura, vibracions

Requeriments

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Cambra (tub) de buit

bombes de buit

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 



25/63

Josep Campmany www.albasynchrotron.es 06/06/2014

Refrigeració (aigua desionitzada)

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Secció del túnel

3.2 g/cm3Densitat del formigó baritat

2.4 g/cm3Densitat del formigó

19Nombre de parets frontals i laterals

1.5 mGruix de la paret frontal

0.7 mGruix de les parets del laberint

1 mGruix de les parets del LINAC

1.4 mGruix del sostre a la injecció

1 mGruix del sostre

1.25 mGruix de paret lateral a la injecció

1.65 mGruix de paret interior a la injecció

1 mGruix de paret interior i lateral
Búnquer (túnel)

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Detall de la part superior de les parets laterals del túnel d’ALBA, tant interior com exterior

Paret Interior

Paret Exterior - Lateral

Paret Exterior - Frontal

Sostre del laberint
d’accés del personal

Cornisa per al sostre

Búnquer (túnel)

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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imants

Laboratoris

experimentals

Producció
de llum

~40 m
ESTABILITAT

• Tèrmica

• Vibracions

• Desplaçaments

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Argiles quaternàries

Llosa estructural

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Llosa estructural

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Llosa estructural

Sòl verge

15 cm formigó pobre

2 m de grava

1 m formigó (llosa crítica)

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Fonamen de l’edifici del sincrotró ALBA, on s’aprecia la base de 15 cm de formigó pobre i l’inici de l’aplicació de la 
capa de grava que està dessota la llosa crítica

Galería de Servei

Grava
Capa de 15 cm de formigó

pobre

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Galeria de Servei

Grava

Corona circular (Llosa 
Crítica)

Zona per a l’Edifici 
Tècnic

Vista general dels fonaments de l’edifici del sincrotró ALBA, on s’aprecia el final de l’ aplicació de la capa de grava 
que està dessota la llosa crítica

Sortida del passadís per a 
vianants

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Dos moments de l’execució del terra del Túnel-Àrea de Servei-Hall Experimental 
(Llosa Critica): (a) amb el forjat a lloc i (b) amb el formigó assecat

(b)

(a)

Forjat de la Paret
Exterior - Lateral

Forjat de la Paret
Interior

Trinxeres

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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control de temperatura

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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Paret Exterior - Lateral Paret Interior

Laberint d’accés per al 
personal

Hall Experimental- EH Túnel ALBA Àrea de Servei - SA

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 



37/63

Josep Campmany www.albasynchrotron.es 06/06/2014

Paret Exterior - Lateral

Paret Exterior - Lateral

Trinxera

Entrada de 
potència

Cornisa per al sostre

Hall Experimental- EH

Túnel ALBA

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 



38/63

Josep Campmany www.albasynchrotron.es 06/06/2014

Paret Exterior - Lateral

Paret Exterior - Frontal

Orifici per a sortida de 
llum

Orifici per aliniar

Sostre (3 capes-140 cm)

Hall Experimental - EH

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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μ
μ

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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3 Requeriments tècnics de la infraestructura 

EF 160
EF 203

EF 316EF 94

+6.8 ─>  +1.1
-2.1 ─>  -0.4
-1.2 ─>  -0.2
+0.5 ─>  +0.1

Moviment
anual

Mesura d’estabilitat 2012-2014 al llarg
d’una línia de llum

distàncies en mm

Punt proper a sortida EF 304 0.98
2.07

Punt proper a experiment – EF 160 3.06

Distància entre els dos punts (mm) 22.572

0.5 mm / 10 m / 1 any

EF 160 EF 304

160 EF
304 EFΔZ2014

2012ΔZ

(0.25)
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X Y Z Magnitud

Mínim -0.86 -0.66 -1.79 0.13

Màxim 0.66 0.68 3.25 3.29

Mitjana 0.00 0.00 0.30 0.98

Desviació 0.35 0.30 1.03 1.13

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 

(2.5 x 2 = 5.0)MOVIMENT

2012-2014
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vibracions

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 
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control de temperatura

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 



45/63

Josep Campmany www.albasynchrotron.es 06/06/2014

3 Requeriments tècnics de la infraestructura 

6.660 equips en control remot

716 tipologies diferents d’equips electrònics

374 armaris electrònics de control

18.678 cables en total

5.745 cables interns dins dels racks

352 configuracions diferents de cablejat

14.636 cables estesos en safates

167,83912 km longitud de cables estesos

Tot el control dels acceleradors i de les línies de llum s’ha de realitzar de 
forma remota, per evitar els perills dels raigs X.

Això implica una gran complexitat en computació, cablejat i electrònica.

Potència elèctrica consumida 
(7 línies de llum)

3 MW
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3 Requeriments tècnics de la infraestructura 

Central de cogeneració
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3 Requeriments tècnics de la infraestructura 

Requeriments d’entorn:

- Netedat ambiental

- Indústries no pesants

- Llunyania a fonts de vibració elevada

- Existència d’allotjaments

- Accessibilitat fàcil amb camió

- Connexió fàcil amb autopista

- Accés amb transport públic

- Existència de parc d’habitatges / apartaments de lloguer

- Proximitat a instituts de recerca i centres tecnològics
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3 Requeriments tècnics de la infraestructura 

Resum
• Gran complexitat tècnica: control, alta tecnologia mecànica, buit

• Requeriments d’estabilitat
En temperatura
En vibracions
En estabilitat

• Requeriments de consum: aigua freda, potència elèctrica

• Requeriments d’entorn: accessibilitat, serveis, entorn net de vibracions
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4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional

Projecte inicial de Centre Direccional (2002)
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4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional

Projecte pactat de Centre Direccional (2004)
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4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional

Aprovació inicial Pla Parcial

30 de novembre de 2004
Al·legacions

• Qualificació especial (sistemes)
• Prohibició d’activitats productores de vibracions a partir del 01/01/2009
• Necessitat d’estudi d’impacte d’una eventual prolongació línia FGC subterrània
• Singularitat edificatòria subjecte a informe de tècnic municipal

Cossos sortints
Tanques i baranes
Materials constructius
Alçària màxima

• Obligatorietat de minimitzar les vibracions en la planta de cogeneració
• Urbanització de la parcel·la per fases
• Impacte en les xarxes de subministrament previstes inicialment
• No prioritzar el trasllat de l’estació de RENFE, o si es fa estudiar-ne l’impacte
• Simplificació de la vialitat de l’entorn 

Carrer perimetral de trànsit mínim
Àbsència de trapes o bandes rugoses
Simplificació xarxes d’aigua calenta i freda i recollida pneumàtica de residus
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4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional

PP del Centre Direccional (2006)
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4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional
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4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional
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4,000
INVESTIGADORS
PARC DE RECERCA UAB 

1,500
ESTUDIANTS
ESADE BUSINESS SCHOOL

40,000 
ESTUDIANTS
UNIVERSITAT AUTÒNOMA

170 
COMPANYIES
PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS

22,000 
COMPANYES
A L’ENTORN DE L’AUTOPISTA E15
BARCELONA <->EUROPA

2,000
INVESTIGADORS L’ANY
SINCOTRÓ ALBA (2020)

40,000
PROFESSIONALS
PARC DE L’ALBA

70
COMPANYES
ESADE CREAPOLIS

PRUAB

UAB

ESADE

PTV

E15 ALBA

PRUAB

4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional
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340 ha
SUPERFÍCIE TOTAL 

65% ÚS PÚBLOC

50% ZONES VERDES

3,500 
UNITATS RESIDENCIALS

(10,000  RESIDENTS) 

40% HABITATGE PÚBLIC

1.3 Mm2

ESPAI PRODUCTIU 

(40,000  TREBALLADORS)

70% SOSTRE EDIFICABLE PÚBLIC

180 ha 
ZONES VERDES

25 ha Instal·lacions

0.1 Mm2 ESPAI COMERCIAL

1.9 Mm2

SOSTRE EDIFICABLE POTENCIAL

70% PRODUCTIU

24% RESIDENCIAL

4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional
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Oportunitats de negoci

• Contractes de subministrament i serveis

• Adquisició de Tecnologia (Compres, Tecnologies disponibles, Projectes

de col·laboració, etc.)

Enginyeria civil i sistemes de seguretat
Electroimans

Fonts d’alimentació

Refrigeració
Materials elèctrics
Mecànica de precisió

Electrònica i Radiofreqüència
Tècniques d’Ultra-Alt Buit
Sistemes de diagnòstic

Instrumentació
Acceleradors
Línies de llum
Dispositius d’Inserció (Wigglers i Onduladors)

Computació i control
Software
Hardware

Sistemes òpticos
Serveis
Criogènia

4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional
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Anàlisi cost-benefici i impacte socioeconòmic
(Prof. José García Montalvo)

• Resultats comparables als sincrotrons de Canadà i Austràlia
• En un escenari bàsic (taxa de descompte 4% i inflacció 2.5%)

– Valor actualitzat net de 140.9 M€
– Taxa interna de rendabilitat del 9.4%

• Impacte de la fase de construcció (2003-08)
– Impacte sobre la producció de 266 M€ (de 2003) 
– Augment del valor afegit de 140 M€
– Mitjana anual de 463 llocs de treball directes i indirectes 

• Impacte de la fase de funcionament (2009-2033)
– Impacte sobre la producció de 735 M€
– Augment del valor afegit de 417 M€
– Mitjana anual de 257 llocs de treball directes i indirectes

4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional
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Sincrotró ALBA
2 edificis tecnològics La Caixa

4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional

TS systems
Edifici tècnic Enginyeria SENER
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4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional
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• Despesa total de 201 M€ corrents (inclou personal i funcionament 2003-2009)

• A partir de 2010, despesa anual de 16 M€
• Nombre de persones: 175

• Més de 1000 usuaris/any esperats per a les 7 línies de llum aprovades

• Atracció de companyies i de noves inversions  tecnològiques (XFEL, Centre de 
Biologia Estructural,…)

4 Encaix del sincrotró al Centre Direccional

90 M€  (?)95 M€  (?)
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Resum

• Integració a l’entorn: econòmica i urbanística

• Potencial educatiu: economia del coneixement

• Oportunitat de negoci: pol d’atracció industrial i de recerca d’alt valor afegit

• Elevat retorn (~ 300%)
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Gràcies per la vostra atenció!

AGRAÏMENTS: R. Pascual, G. Garcia, M. Llonch, X. Queralt, 
A. Martínez, S. Ferrer, M. Pont, J. Nicolàs, personal d’ALBA i 
Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola
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Aigua

El nou marc de la gestió de l’aigua en l’àmbit metropolità. 
Carles Conill Vergés, enginyer de Camins, Canals i Ports, per la Universitat Politècnica de 
Catalunya, director de medi ambient de l´Àrea Metropolitana de Barcelona.

La regulació d’usos en zones inundables. 
Rosa Vilella Gassiot, arquitecta, responsable de les polítiques de sòl de la Direcció general 
d’ordenació del territori i urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

La problemàtica de l’aigua de consum humà: Criteris i eines pel control de qualitat. 
Antoni Borrell, doctor en Farmàcia, Laboratori Doctor Oliver Rodés.



 
 

LA GESTIÓ DE L’AIGUA A L’AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
 

Carles Conill Vergés 
Director de medi ambient 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
L’objecte de la present ponència és explicar els canvis ocorreguts en el model de la gestió 
de l’aigua a l’entorn metropolità de la ciutat de Barcelona, amb 3,2 M habitants, que en 
gran part són comuns al territori més ampli de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 
i que han afectat la gestió de l’aigua del conjunt de Catalunya. 
Analitzarem els canvis succeïts entre el 2011 i ara, la meva interpretació de quines han 
estat les causes i el que pot seguir passant en un futur proper. Avanço el meu criteri 
general, que coincideix força amb el que va dir en una ocasió Don Roque Gistau: “ el 
modelo de gestión és indiferente, lo que hace falta es que sea bueno”. 

ANTECEDENTS 

Quan parlem avui de la gestió de l’aigua i del deute de l’Administració Hidràulica, cal 
recordar que l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) neix l’any 2000 amb un deute de 517 M 
d’euros, arrossegats de les antigues Junta d’aigües i Junta de Sanejament i just en aquell 
moment es tanca la negociació per acabar la “Guerra de l’Aigua”. I l’acord per tancar el 
conflicte és que les administracions ambientals implicades, accepten que el preu de 
l’aigua el 2000, sigui el de 1990 més l’IPC acumulat. Tothom que conegui l’evolució de les 
exigències ambientals en quan a quantitat i qualitat de l’aigua que es distribueix i les 
relatives a la implantació i explotació del sanejament de les aigües residuals de 
Catalunya, sap que la progressió de la despesa estava i ha estat, per sobre de l’IPC. Per 
tant, en el seu naixement l’any 2000, el Cànon de l’Aigua és clarament insuficient. 
Davant d’aquesta situació financera l’ACA  reacciona “tallant” les inversions fins que en 
temps del Conseller Baltasar, això és insostenible i es torna a invertir, concretament 1227 
M en el període 2006-08, passant el deute a situar-se l’any 2010 en 1.491 M, l’ACA i 664 
M Aigües Ter Llobregat (ATLL), que en aquell període s’activa també més com a ens 
inversor. A tot això cal sumar que el 2007 s’inicia un temps de sequera que fins a les 
pluges de principis d’abril del 2008, van representar 16 mesos continuats d’absència de 
precipitació significativa en les capçaleres dels rius, deixant els embassaments del 
sistema Ter - Llobregat al 20,38% de capacitat. Les accions empreses pel conjunt 
d’administracions (Govern de Madrid, la Generalitat i l’AMB) i també per les companyies 
de serveis d’abastament, per evitar el tall de subministrament de l’aigua a la RMB van 
comportar òbviament major inversió, major despesa i major deute. 

MÉS SOBRE LA SEQUERA  

Les xarxes d’abastament d’aigua de la Regió metropolitana demanden uns 420 Hm3/any i 
dins de la Regió, les de l’AMB uns 265. Abans de la sequera i des de l’any 2000, es 
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calculava que mancaven com a mínim 100 Hm3 per garantir l’abastament de la Regió.  
Quan aquesta es produeix l’any 2007, la situació es crítica, i amb els embassaments casi 
al 20% i les obres que podien oferir una garantia a mig fer, s’ arriba fins a portar aigua a la 
ciutat de Barcelona en vaixell i s’està a punt de començar la mítica connexió CAT – ATLL. 
Com altres vegades, les pluges de mitjans d’abril del 2008, quan s’estava a punt d’entrar 
en situació d’emergència, eviten el pas a les interrupcions de subministrament de les 
xarxes de distribució a la població. El balanç post – sequera el constitueix una població 
encara més conscienciada de la necessitat de l’estalvi i un conjunt d’infraestructures fetes, 
capaces de garantir el subministrament a l’AMB, reduint en situació normal la pressió 
sobre el Ter, això sí, a un cost elevat. 
Les obres realitzades, fruit del que es va anomenar la “nova política de l’aigua”, filla a la 
seva vegada del moviment anti-transvasaments, molt influent a les Terres de l’Ebre, es 
poden resumir en: l’aprofitament de l’aqüífer del Besos mitjançant tractaments avançats 
d’osmosi inversa, recarrega de l’aqüífer del Llobregat i posta en servei dels pous 
abandonats del Delta i la Vall Baixa, també amb tractaments avançats a les 
potabilitzadores d’Abrera i Sant Joan Despí (EDR i Osmosi, respectivament), dessaladora 
de Barcelona i ampliació de la de la Tordera, regeneració i reutilització des de la 
depuradora del Prat de Llobregat, interconnexió Trinitat - Fontsanta i connexió 
dessaladora Tordera amb la xarxa d’ATLL. 
Aquestes actuacions van ser empreses per diferents Administracions i agents privats, 
generant com s´ha dit, un dèficit important a l’Administració Hidràulica de Catalunya, però 
posen en escena aproximadament 130 Hm3 de recursos suplementaris i en la meva 
opinió, resolen el dèficit estructural de la Regió en els condicions actuals de demanda per 
tots els usos. 
L’AMB es centra principalment en l’aprofitament dels recursos del aqüífers i sobretot, en el 
sanejament, depuració i la regeneració de les aigües, on adquireix una excel·lència 
tècnica però la crisi financera de l’ACA, que al dèficit històric ha de sumar el sobreesforç 
econòmic per pal·liar la sequera, impedeix per manca de fons,  l’explotació de les 
infraestructures construïdes. 

SITUACIÓ L’ANY 2011 

Amb aquests antecedents, la situació de la gestió de l’aigua a l’AMB l’any 2011, és la 
següent: 

 ABASTAMENT EN ALTA: Generalitat de Catalunya. Gestió Directa. Empresa: ATLL. 
 ABASTAMENT EN BAIXA: AMB. Gestió Indirecta. Varies empreses públiques i privades 

(90% subministrament SGAB). 
 SANEJAMENT EN BAIXA: Ajuntaments. Gestió directa o indirecta. Varies empreses 

públiques o privades. Cas particular de la GESTIÓ AVANÇADA DEL DRENATGE URBÀ: 
Gestió indirecta. Empresa mixta CLABSA ( participada per Ajuntament BCN i AMB) 

 SANEJAMENT EN ALTA, DEPURACIÓ I REGENERACIÓ: AMB. Gestió directe. Empresa 
EMSSA (100% AMB) 

 REUTILITZACIÓ. AMB. Gestió directe. Empresa EMSSA. 

CANVIS EN L’ABASTAMENT EN ALTA 

És evidentment opinable, però al meu entendre la Generalitat de Catalunya decideix la 
privatització del servei d’abastament en alta, no tant per millorar el servei si no per la 
necessitat de reduir el dèficit pressupostari, necessitat que deriva de les exigències 
d’Europa i de Madrid. Si bé la Llei Omnibus, llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa, deia que els recursos de la 
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externalització del servei es destinarien a la gestió de l’aigua, no s’han vist traces de que 
hagi estat així. Per tant, convocat el Concurs a principis de l’any 2012, dos dies abans del 
final d’aquell any, la Generalitat es va poder anotar en els seus comptes 995.506.100 euros 
del Cànon d’adjudicació, a Acciona, de l’explotació de la xarxa d’abastament en alta. 
El relat de la subsegüent batalla jurídica, avui encara en curs, no és objecte de la present 
ponència. Si vull mencionar dos fets relacionats importants. El primer té a veure amb la 
governança. Amb el contracte amb Acciona, desapareix la empresa pública ATLL i l’ACA 
assumeix un nou paper més actiu de regulador del servei en alta. La representativitat del 
món local, pràcticament paritària en el Consell de l’ATLL pública queda reduïda a la seva 
presencia minoritària al Consell de Xarxa Ter Llobregat, Consell amb poques 
competències i integrat en l’ACA. (L’abastament en alta segueix apareixent com 
competència de l’Administració Local en la Llei de Bases de Règim Local i en crear-se 
l’any 90 ATLL, es va arribar a una formula de congestionar-ho)  
El segon és la repercussió tarifaria. Com he dit, ATLL té un paper d’executor d’obres 
durant la sequera però també és fa servir com a instrument de finançament i per raons de 
caire polític, es van incomplint els successius plans d’ajust econòmic. Com és evident que 
era difícilment vendible una empresa amb dèficit estructural, la Generalitat opta per 
sanejar de cop el compte d’explotació, resultant-ne una pujada de la tarifa d’aigua en alta 
del 70%. Això va provocar un “tsunami” tarifari, atesa la necessitat d’apujar les tarifes en 
baixa, per restablir l’equilibri econòmic que aquest sobrecost sobrevingut sobre les 
companyies prestadores del servei en baixa a l’àmbit de la Regió Metropolitana, havia 
trencat. En el territori aleshores subministrat per la SGAB, la pujada va ser del 18,22%, 
però en molts municipis de la Regió va arribar a sobrepassar el 35%. El debat sobre el 
preu de l’aigua ja existia però aquest fet el va tornar a posar amb dramatisme sobre la 
taula. Com a efecte col·lateral positiu, les Administracions s’han “posat les piles” per 
treballar les tarifes socials i els protocols per evitar els talls d’aigua a les persones que no 
la poden pagar. 

CANVIS EN EL SERVEI EN BAIXA A L’AMB. EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ens local creat per Llei de l’any 2010 i que 
inicia la seva activitat a l’estiu del 2011, acorda al juliol del 2012 modificar el sistema de 
gestió de les seves competències en matèria d’aigua, agafant com a fil conductor el 
concepte tècnic del Cicle Integral de l’Aigua i triant per gestionar-ho un model de 
col·laboració públic – privada. L’empresa mixta Aigües de Barcelona, empresa 
metropolitana del cicle integral de l’aigua, SA, (d’ara endavant AB) es crea per gestionar 
tot el cicle de manera integrada i per tant, per optimitzar l’ús del recurs, posant en una 
sola mà, la distribució de l’aigua potable, la freàtica i la regenerada. Però poden sumar-se 
altres beneficis afegits. 
Com s’ha dit AMB, en concret l’empresa EMSSA, quin personal s’ha integrat en AB, va 
adquirir expertesa en la regeneració de les aigües residuals durant la sequera, amb unes 
instal·lacions de regeneració bàsica i avançada tan al Prat de Llobregat com a Gavà – 
Viladecans, comparables a les molt anomenades de Califòrnia o Singapur. Per tant, en 
aquest camp on tenim força talent, amb l’empresa mixta AB, disposem de l’instrument de 
gestió i també la palanca econòmica per fer realitat l’ús de l’aigua regenerada com un 
recurs més que optimitzarà la gestió hídrica del territori metropolità. 
Altre benefici important ha estat la salvaguarda del sanejament del territori metropolità, la 
seguretat ambiental del qual estava amenaçada a causa de les dures retallades dels fons 
d’explotació i de reposició que l’ACA aplica des de l’any 2011. De fet el model de 
sanejament de Catalunya necessita d’un canvi profund, que ja estan demanant ara, totes 
les administracions locals actuants. 
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Afegir que la solució triada dona a l’AMB major capacitat de control sobre el seu principal 
concessionari, amb la doble intervenció com a titular del servei i com a soci. Aquesta 
societat representa, a l’últim, la culminació del procés endegat l’any 1982 per formalitzar 
administrativament la relació -concessional de fet- existent amb la SGAB des de finals del 
segle XIX. 

CANVIS EN EL SANEJAMENT 

Com se sap, l’actual model de Sanejament de Catalunya, instaurat a principis dels anys 
80, es basa en que és la Generalitat qui planifica, programa i recapta el Cànon de l’Aigua i 
finança obres i explotacions, i és l’administració local, que per llei té la competència, qui 
presta el servei. Amb el temps, això ha creat disfuncions ( alguna inclús ha arribat als 
tribunals amb imputacions d’alcaldes) ates que tenim d’un costat l’Administració Local que 
té l’obligació de sanejar les aigües residuals i té l’experiència de fer-ho i de l’altre, la 
Generalitat que té el recurs econòmic i el distribueix segons el seu criteri. 
L’any 2012, l’ACA negocia amb les Administracions Actuants ( nom que reben les 
Administracions locals que presten el servei de sanejament), un primer intent de 
solucionar aquesta disfunció entre la obligació de prestar el servei i la disposició dels 
recursos necessaris per fer-ho. La proposta és que l’ACA  rebaixi el Cànon, de manera 
que les Administracions Locals puguin aplicar una tarifa de Sanejament per finançar el 
servei que presten, sense apujar globalment el que es cobra als ciutadans. Prèviament, 
l’AMB havia fet la proposta de finançar el deute que l’ACA tenia amb ella, a canvi de poder 
disposar d’un tram del Cànon suficient per atendre la prestació del servei de sanejament 
al territori metropolità. La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, impedeix el 
desenvolupament d’aquesta primera proposta. 
Ara, la nova proposta per modificar el sistema, és, a partir d’un pagament previ a la 
Generalitat que li permeti alleugerir el deute de l’ACA, cosa que permetrà que aquesta 
pugui continuar les inversions necessàries en sanejament als territoris on les 
infraestructures són encara deficitàries, concedir una “autonomia” a les administracions 
actuants que, rebent una part important del Cànon de l’Aigua, que segueix essent un tribut 
de la Generalitat i és recaptat per les cies distribuïdores de l’aigua, poden fer les 
actuacions d’explotació i inversió que considerin necessàries per mantenir un bon servei, 
de sanejament però també de gestió d’aigües pluvials i de manteniment del medi natural. 
Si bé s’ha vingut recalcant exclusivament el seu aspecte financer, això és el que recull el 
Decret llei 2/2014 aprovat pel Govern de la Generalitat el passat dia 11 de juny, orientat 
bàsicament al territori metropolità i a l’AMB com a Administració actuant. Actualment estan 
pendents de negociar dos convenis, l’un amb l’ACA, per determinar quin percentatge del 
Cànon serà per l’AMB i en correspondència, quines seran les tasques de cada una de les 
administracions en la gestió del sistema. I l’altre, amb l’operador del sistema de 
sanejament, AB, l’empresa mixta de gestió del cicle integral de l’aigua, per definir en 
quines condicions pot finançar el pagament únic que demana la Generalitat i quines seran 
les funcions que l’AMB li encomana, més enllà de les ja previstes, a partir de les noves 
competències que assumeix aquesta administració. 
Aquest nou model de gestió del sanejament, òbviament interessa a totes les 
administracions locals que gestionen el sanejament en els seus respectius territoris i es 
treballa un acord amb elles ( Consorci per la Defensa del Besos, Consorci de la Costa 
Brava, Maresma, Osona, etc.) i l’ACA per tal d’establir com la solució donada a l’AMB es 
pot anar reproduint a tot Catalunya. 
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CONCLUSIONS. SITUACIÓ L’ANY 2014 

Amb aquests canvis, la situació de la gestió de l’aigua a l’AMB l’any 2014, Ha passat a ser 
la següent: 

 ABASTAMENT EN ALTA: Generalitat de Catalunya. Gestió Indirecta. Empresa: ATLL 
concessionària de la Generalitat (ACCIONA). 

 ABASTAMENT EN BAIXA: AMB. Gestió Indirecta. Varies empreses públiques i privades 
(90% subministrament AB). 

 SANEJAMENT EN BAIXA: Ajuntaments. Gestió directa o indirecta. Varies empreses 
públiques o privades. Cas particular de la GESTIÓ AVANÇADA DEL DRENATGE URBÀ: 
Ajuntament BCN: Gestió directa. Empresa: BCASA. AMB: Gestió indirecta. 

 SANEJAMENT EN ALTA, DEPURACIÓ I REGENERACIÓ: AMB. Gestió indirecte. 
Empresa AB 

 REUTILITZACIÓ. AMB. Gestió indirecte. Empresa AB 

I queda per reflexar, si s’arriba o no a un acord entre AMB i la Generalitat de Catalunya, 
per a la reforma del model de sanejament. 



El nou marc de la gestió de l’aigua
en l’àmbit metropolità

Carles Conill Vergés
Director de Medi Ambient

Àrea Metropolitana de Barcelona

Auditori de l’idEC
Sessió sobre l’aigua

Federació de Municipis de Catalunya

Barcelona, 26 de setembre de 2014
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SISTEMA HIDROLÒGIC DE CATALUNYA



EVOLUCIÓ DE LES INVERSIONS 2000‐2008 ACA+ATLL



SITUACIÓ SEQUERA. MAIG 2008



GESTIÓ DE LA SEQUERA



INFRAESTRUCTURES I TERRITORI



REUTILITZACIÓ A L’AMB

Planta de regeneració
d’aigua El Prat de Llobregat

Aigua sota llum ultraviolada



EL CICLE DE L’AIGUA A L’AMB

Captació Potabilització Distribució Clavegueram Depuració Reutilització / 
Retorn al 
medi

Abastament Sanejament



SITUACIÓ L’ANY 2011

• ABASTAMENT EN ALTA: 

• Generalitat de Catalunya. Gestió Directa. Empresa: ATLL.

• ABASTAMENT EN BAIXA: 

• AMB. Gestió Indirecta. 

• Varies empreses públiques i privades (90% subministrament SGAB).

• SANEJAMENT EN BAIXA: 

• Ajuntaments. Gestió directa o indirecta. Varies empreses públiques o privades. 

Cas particular de la GESTIÓ AVANÇADA DEL DRENATGE URBÀ: Gestió indirecta.

Empresa mixta CLABSA ( participada per Ajuntament BCN i AMB)

• SANEJAMENT EN ALTA, DEPURACIÓ I REGENERACIÓ: 

• AMB. Gestió directe. Empresa EMSSA (100% AMB)

• REUTILITZACIÓ. 

• AMB. Gestió directe. Empresa EMSSA.



XARXA ATLL



MUNICIPIS AMB



EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA A L’ÀMBIT METROPOLITÀ
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CONDUCCIONS DE REUTILITZACIÓ



Distribució del pressupost de l'ACA per a l'any 2014

MODEL DE SANEJAMENT ACTUAL



CONCLUSIONS. SITUACIÓ L’ANY 2014

• ABASTAMENT EN ALTA: Generalitat de Catalunya. 
• Gestió Indirecta. Empresa: ATLL concessionària de la Generalitat (ACCIONA).

• ABASTAMENT EN BAIXA: AMB. 
• Gestió Indirecta. Empreses públiques i privades (90% subministrament AB).

• SANEJAMENT EN BAIXA: Ajuntaments. 
• Gestió directa o indirecta. Varies empreses públiques o privades. 

• Cas particular de la GESTIÓ AVANÇADA DEL DRENATGE URBÀ: 
Ajuntament BCN: 

• Gestió directa. Empresa: BCASA. 
• Gestió indirecta: AMB

• SANEJAMENT EN ALTA, DEPURACIÓ I REGENERACIÓ: AMB. 
• Gestió indirecte. Empresa AB

• REUTILITZACIÓ. AMB. 
• Gestió indirecte. Empresa AB



REGULACIÓ DELS USOS 

A LES ZONES INUNDABLES 

 Rosa Vilella Gassiot 



TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME 
Principis generals de l’actuació urbanística. 
 
Art. 3 Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

• El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient. 
• Ha de estar garantit d’acord amb l’ordenació del territori per l’exercici de les competències urbanístiques. 
• El sòl és un recurs limitat, que comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que: 

- Evitin la dispersió en el territori. 
 - Afavoreixin la cohesió social. 

- Considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà. 
 - Millorin la vida a les àrees rurals. 
 - Consolidin un model territorial eficient. 



TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME 
Principis generals de l’actuació urbanística. 
 
Art. 9 Directrius per al planejament urbanístic. 
 El planejament territorial urbanístic com a eina d’ordenació del territori recull 
en les seves determinacions i sobre tot en la seva tramitació el pronunciament 
dels organismes amb competències sectorials que han de vetllar per: 
 
- Per la seguretat i el benestar de les persones. 
- Qualitat de vida. 
- Sostenibilitat ambiental. 
- Preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 
 

Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el 
benestar de les persones. 
 



REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME 
Directrius per al planejament urbanístic 
Article 6 Directriu de preservació front als riscs d’inundació 
  
6.1 Determina la subdivisió de la zona inundable 
  
6.2 Zona fluvial:  inclou la llera del riu i les seves riberes  
             delimitada per al període de retorn de 10 anys 
  Qualificació: Sistema hidràulic 
       
 Usos  d’acord amb la legislació de domini públic hidràulic: 
   protecció front a inundacions 
  protecció de l’ecosistema 
  actuacions estratègiques 
 
 
 
  
  

L’atermenament del DPH es competència de l’administració hidràulica 
Es correspon amb la llera ordinària però no necessàriament amb el Q10 



6.3 zona de sistema hídric delimitada per al període de retorn de 100 anys 
  
 Usos cap nova edificació o construcció que suposi una modificació sensible del perfil  
  natural del  terreny no pot admetre cap ús o activitat que pugui representar un  
  obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrent en cas d’avinguda. 
  - usos agraris sense edificacions 
  - espais lliures i esportius sense edificacions 
  - llacunatges, estacions de bombament 
  - infraestructures longitudinals de comunicació preservant el règim de corrents 
  - canonades soterrades preservant el règim de corrents i la qualitat de l’aigua  
 
Classificació urbanística pot estar inclòs en sectors de sòl urbà i urbanitzable 
 
Transformació Amb autorització de l’administració hidràulica espot transformar el terreny 
  si no hi ha afecció a tercers 

Les obres de modificació dels terrenys per a poder 
transformar el sistema hidrològic en apte per a altres 
usos van a càrrec dels sectors. 



6.4 Zona inundable per episodis extraordinaris delimitada per un període de retorn de 500 anys 
 
 Usos Inundació greu:  cap edificació  
    ni zona d’acampada ni servei de càmping 
   
  Inundació moderada: edificacions industrials i d’emmagatzematge 
    cap altra edificació  
    ni àrea d’acampada ni serveis de càmpings 
   
  Inundació lleu: No hi ha limitació d’usos 
 
 

Transformació Amb autorització de l’administració hidràulica espot transformar el terreny 
  si no hi ha afecció a tercers 

Les obres de modificació dels terrenys per a poder 
transformar el sistema hidrològic en apte per a altres 
usos van a càrrec dels sectors. 



6.5 Les limitacions d’usos i construccions  no s’apliquen al sòl urbà 
              no s’aplique en edificis protegits 
 
El planejament  ha de preveure  mesures per l’adopció de mesures de protecció front al risc d’inundacions 
   La programació i execució de les obres corresponents 
 
El planejament pot condicionar la transformació d’usos o reimplantació d’usos a l’execució de les  
   actuacions per fer front al risc 
 
6.6 S’ha de subjectar al règim de fóra d’ordenació edificacions i activitats preexistents si no s’adequen  



NORMATIVA SECTORIAL 
 
  
     
     
     
 
   
   
   
 
  
   
   
 
   
   
 
 

Reglament de DPH RD 9/2008 Delimitació del DPH 

Atermenament estimat 

Definició de zona de servitud i policia 

Zona de flux preferent  
(100anys amb perillositat greu) 

Transposició de la directiva 
d’inundacions RD 903/2010  

Avaluació preliminar del risc 
Plans de gestió del risc d’inundació 

Protecció civil  INUNCAT gestió d’emergències 

PAM Pla d’autoprotecció municipal 

PAU Pla d’autoprotecció d’una activitat 

Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya 

Mesures no estructurals 
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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 

PlansTerritorialsParcials 
 
Són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part del 
territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi 
emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur. 
 
•Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran 
•Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
•Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre 
•Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
•Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
•Pla territorial metropolità de Barcelona 
•Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
 

El planejament territorial parcial ha inclòs els sòls amb risc d’inundació 
dins el sistema d’espais oberts i com a espais de protecció territorial. 

 
D’aquesta manera es preserva aquests sòls de la seva possible 
transformació urbanística.  
 
No s’han inclòs dins aquesta categoria aquells sòls que els planejaments 
municipals ja preveuen com a àmbits de transformació. 

Regulació dels usos a les zones inundables 



PDU de ámbito comarcal 

 

PDU para la protección de valores ambientales 

 

PDU de ordenación de infraestructuras 

 

PDU de sistemas urbanos 

 

PDU de las áreas residenciales estratégicas 

 

 

  

Plans Directors Urbanístics (art.56 de la Llei d’urbanisme 2/2002) 
Són instruments de la planificació urbanística  amb diferent tipus d’abast i 

determinacions redactats d’acord amb els principis i objectius de preservació front 

al risc d’inundació. 
 



POUM pla d’ordenació urbanística municiapal 
El planejament genral municipal és l’instrument que garanteix una cobertura 

integral del territoria de Catalunya. 
 
El planejament adaptat a la legislació des de l’any 2002 i encara mes des del 

reglament de l’any 2006 garanteix que els nous usos estan adaptats 



Plans d' Ordenació Urbanística Municipal POUM (art.57-59 de la Llei d’urbanisme 2/2002) 
Són instrument d’ ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o 
més d’un terme municipal. 



Plans Generals d’Ordenació PGO (redactats d’acord amb el text refós 1/1990) 
Són instrument d’ ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o 
més d’un terme municipal. 



  Plans Urbanístics Derivats (art.65-70 de la Llei d’urbanisme 2/2002) 
Estàn sotmesos jerarquicament al planejament general i està integrat pels plans 
parcials urbanístics, plans parcials urbanístics de delimitació, plans especials 
urbanístics i els plans de millora urbana. 



PLA PARCIAL PREVIST PER UN PLANEJAMENT NO ADAPTAT 

Sector industrial proper a la Tordera i en la zona sud 
travessat per dues rieres. 
Amb implantacions industrials existents. 
 
Es proposa un nou braç del riu, basses de laminació 
aigües amunt, elevació dels terrenys per minorar la 
inudabilitat, una gran infraestructura elevada d’accés. 
 
El sector és inviable econòmicament i ambientament. 



REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME 
Art. 46 Règim d'ús del sòl no urbanitzable  
46.1  Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de 
disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els 
imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits 
establerts per la legislació…. 
 
46.3  …. 
 a) Que l'àmbit d'actuació no estigui sotmès a un règim especial de protecció amb el qual 
siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs o pel fet d'estar 
subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. 
 
46.4  Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable per al qual s'autoritzi la implantació 
dels usos, construccions i obres admesos per la Llei d'urbanisme tenen el deure de costejar i 
d'executar les obres i actuacions necessàries per donar compliment a les mesures 
correctores que s'estableixin……… 

Delimitació de zones 
inundables del riu Escrita 

Estudi ACA novembre 2010 



AVALUAR EL RISC 

Mapes d’inundabilitat 

freqüències     
Q10 Q100 Q500 

Vulnerabilitat 
Perillositat Cabals 
Velocitat 

GESTIONAR EL RISC  No és pot evitar la 
inundabilitat 

Cal evitar danys 
inassumibles  

Béns materials  
Danys personals 

MESURES 
CORRECTORES 

 
Estructurals 

murs  

elevació de terrenys 

endagaments  

Afeccions ambientals 
Danys a tercers  

De gestió Plans d’autoprotecció Sistemes d’avís 

Evacuació de persones 

ACTUACIÓ PER A MINORAR EL RISC EN LES ACTIVITATS I EDIFICACIONS EXISTENTS 



Protocol d’actuació en càmpings de muntanya:  
DGOTU, ACA, Protecció Civil, Turisme i associació de càmpings de Lleida 
 
• Elaboració d’un Pla especial + Estudi inundabilitat + projecte de Pla d’Autoprotecció 
 
• Implementació de mesures estructurals i/o no estructurals  
• Predicció de la inundació 
• Responsabilitat de gestió del risc 
•Garantia que la vulnerabiitat no hi és quan hi ha l’emergència 



REGULACIÓ DELS USOS 

A LES ZONES INUNDABLES 

 Rosa Vilella Gassiot 



TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME 
Principis generals de l’actuació urbanística. 
 
Art. 3 Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

• El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient. 
• Ha de estar garantit d’acord amb l’ordenació del territori per l’exercici de les competències urbanístiques. 
• El sòl és un recurs limitat, que comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que: 

- Evitin la dispersió en el territori. 
 - Afavoreixin la cohesió social. 

- Considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà. 
 - Millorin la vida a les àrees rurals. 
 - Consolidin un model territorial eficient. 



TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME 
Principis generals de l’actuació urbanística. 
 
Art. 9 Directrius per al planejament urbanístic. 
 El planejament territorial urbanístic com a eina d’ordenació del territori recull 
en les seves determinacions i sobre tot en la seva tramitació el pronunciament 
dels organismes amb competències sectorials que han de vetllar per: 
 
- Per la seguretat i el benestar de les persones. 
- Qualitat de vida. 
- Sostenibilitat ambiental. 
- Preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 
 

Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el 
benestar de les persones. 
 



REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME 
Directrius per al planejament urbanístic 
Article 6 Directriu de preservació front als riscs d’inundació 
  
6.1 Determina la subdivisió de la zona inundable 
  
6.2 Zona fluvial:  inclou la llera del riu i les seves riberes  
             delimitada per al període de retorn de 10 anys 
  Qualificació: Sistema hidràulic 
       
 Usos  d’acord amb la legislació de domini públic hidràulic: 
   protecció front a inundacions 
  protecció de l’ecosistema 
  actuacions estratègiques 
 
 
 
  
  

L’atermenament del DPH es competència de l’administració hidràulica 
Es correspon amb la llera ordinària però no necessàriament amb el Q10 



6.3 zona de sistema hídric delimitada per al període de retorn de 100 anys 
  
 Usos cap nova edificació o construcció que suposi una modificació sensible del perfil  
  natural del  terreny no pot admetre cap ús o activitat que pugui representar un  
  obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrent en cas d’avinguda. 
  - usos agraris sense edificacions 
  - espais lliures i esportius sense edificacions 
  - llacunatges, estacions de bombament 
  - infraestructures longitudinals de comunicació preservant el règim de corrents 
  - canonades soterrades preservant el règim de corrents i la qualitat de l’aigua  
 
Classificació urbanística pot estar inclòs en sectors de sòl urbà i urbanitzable 
 
Transformació Amb autorització de l’administració hidràulica espot transformar el terreny 
  si no hi ha afecció a tercers 

Les obres de modificació dels terrenys per a poder 
transformar el sistema hidrològic en apte per a altres 
usos van a càrrec dels sectors. 



6.4 Zona inundable per episodis extraordinaris delimitada per un període de retorn de 500 anys 
 
 Usos Inundació greu:  cap edificació  
    ni zona d’acampada ni servei de càmping 
   
  Inundació moderada: edificacions industrials i d’emmagatzematge 
    cap altra edificació  
    ni àrea d’acampada ni serveis de càmpings 
   
  Inundació lleu: No hi ha limitació d’usos 
 
 

Transformació Amb autorització de l’administració hidràulica espot transformar el terreny 
  si no hi ha afecció a tercers 

Les obres de modificació dels terrenys per a poder 
transformar el sistema hidrològic en apte per a altres 
usos van a càrrec dels sectors. 



6.5 Les limitacions d’usos i construccions  no s’apliquen al sòl urbà 
              no s’aplique en edificis protegits 
 
El planejament  ha de preveure  mesures per l’adopció de mesures de protecció front al risc d’inundacions 
   La programació i execució de les obres corresponents 
 
El planejament pot condicionar la transformació d’usos o reimplantació d’usos a l’execució de les  
   actuacions per fer front al risc 
 
6.6 S’ha de subjectar al règim de fóra d’ordenació edificacions i activitats preexistents si no s’adequen  



NORMATIVA SECTORIAL 
 
  
     
     
     
 
   
   
   
 
  
   
   
 
   
   
 
 

Reglament de DPH RD 9/2008 Delimitació del DPH 

Atermenament estimat 

Definició de zona de servitud i policia 

Zona de flux preferent  
(100anys amb perillositat greu) 

Transposició de la directiva 
d’inundacions RD 903/2010  

Avaluació preliminar del risc 
Plans de gestió del risc d’inundació 

Protecció civil  INUNCAT gestió d’emergències 

PAM Pla d’autoprotecció municipal 

PAU Pla d’autoprotecció d’una activitat 

Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya 

Mesures no estructurals 
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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 

PlansTerritorialsParcials 
 
Són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part del 
territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi 
emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur. 
 
•Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran 
•Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
•Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre 
•Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
•Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
•Pla territorial metropolità de Barcelona 
•Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
 

El planejament territorial parcial ha inclòs els sòls amb risc d’inundació 
dins el sistema d’espais oberts i com a espais de protecció territorial. 

 
D’aquesta manera es preserva aquests sòls de la seva possible 
transformació urbanística.  
 
No s’han inclòs dins aquesta categoria aquells sòls que els planejaments 
municipals ja preveuen com a àmbits de transformació. 

Regulació dels usos a les zones inundables 



PDU de ámbito comarcal 

 

PDU para la protección de valores ambientales 

 

PDU de ordenación de infraestructuras 

 

PDU de sistemas urbanos 

 

PDU de las áreas residenciales estratégicas 

 

 

  

Plans Directors Urbanístics (art.56 de la Llei d’urbanisme 2/2002) 
Són instruments de la planificació urbanística  amb diferent tipus d’abast i 

determinacions redactats d’acord amb els principis i objectius de preservació front 

al risc d’inundació. 
 



POUM pla d’ordenació urbanística municiapal 
El planejament genral municipal és l’instrument que garanteix una cobertura 

integral del territoria de Catalunya. 
 
El planejament adaptat a la legislació des de l’any 2002 i encara mes des del 

reglament de l’any 2006 garanteix que els nous usos estan adaptats 



Plans d' Ordenació Urbanística Municipal POUM (art.57-59 de la Llei d’urbanisme 2/2002) 
Són instrument d’ ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o 
més d’un terme municipal. 



Plans Generals d’Ordenació PGO (redactats d’acord amb el text refós 1/1990) 
Són instrument d’ ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o 
més d’un terme municipal. 



  Plans Urbanístics Derivats (art.65-70 de la Llei d’urbanisme 2/2002) 
Estàn sotmesos jerarquicament al planejament general i està integrat pels plans 
parcials urbanístics, plans parcials urbanístics de delimitació, plans especials 
urbanístics i els plans de millora urbana. 



PLA PARCIAL PREVIST PER UN PLANEJAMENT NO ADAPTAT 

Sector industrial proper a la Tordera i en la zona sud 
travessat per dues rieres. 
Amb implantacions industrials existents. 
 
Es proposa un nou braç del riu, basses de laminació 
aigües amunt, elevació dels terrenys per minorar la 
inudabilitat, una gran infraestructura elevada d’accés. 
 
El sector és inviable econòmicament i ambientament. 



REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME 
Art. 46 Règim d'ús del sòl no urbanitzable  
46.1  Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de 
disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els 
imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits 
establerts per la legislació…. 
 
46.3  …. 
 a) Que l'àmbit d'actuació no estigui sotmès a un règim especial de protecció amb el qual 
siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs o pel fet d'estar 
subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. 
 
46.4  Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable per al qual s'autoritzi la implantació 
dels usos, construccions i obres admesos per la Llei d'urbanisme tenen el deure de costejar i 
d'executar les obres i actuacions necessàries per donar compliment a les mesures 
correctores que s'estableixin……… 

Delimitació de zones 
inundables del riu Escrita 

Estudi ACA novembre 2010 



AVALUAR EL RISC 

Mapes d’inundabilitat 

freqüències     
Q10 Q100 Q500 

Vulnerabilitat 
Perillositat Cabals 
Velocitat 

GESTIONAR EL RISC  No és pot evitar la 
inundabilitat 

Cal evitar danys 
inassumibles  

Béns materials  
Danys personals 

MESURES 
CORRECTORES 

 
Estructurals 

murs  

elevació de terrenys 

endagaments  

Afeccions ambientals 
Danys a tercers  

De gestió Plans d’autoprotecció Sistemes d’avís 

Evacuació de persones 

ACTUACIÓ PER A MINORAR EL RISC EN LES ACTIVITATS I EDIFICACIONS EXISTENTS 



Protocol d’actuació en càmpings de muntanya:  
DGOTU, ACA, Protecció Civil, Turisme i associació de càmpings de Lleida 
 
• Elaboració d’un Pla especial + Estudi inundabilitat + projecte de Pla d’Autoprotecció 
 
• Implementació de mesures estructurals i/o no estructurals  
• Predicció de la inundació 
• Responsabilitat de gestió del risc 
•Garantia que la vulnerabiitat no hi és quan hi ha l’emergència 



REGULACIÓ DELS USOS 

A LES ZONES INUNDABLES 

 Rosa Vilella Gassiot 
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1.-Introducció 

A l’entorn de l’aigua es creen molts cops opinions diferents i creences que no sempre són 
reals i que obeeixen a que la relació de l’home i dels éssers vius amb aquesta molècula 
és ancestral i indispensable per la supervivència dels éssers humans i d’altres espècies 
vegetals i animals. 
Per tant, com a professionals, hem de conèixer les raons científiques d’aquesta 
importància i tenir ben clar allò que sabem del cert per poder actuar amb rigor.  
De forma general hem de tenir present una premissa important, després del consum 
d’oxigen del sistema respiratori, l’aigua és la molècula de la que necessitem més ingesta 
diària, de cap aliment ingerim entre 1,5 i 2 litres que equivalen en pes a 1,5-2 Kg. 
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Característiques de l’aigua i funcionalitat a l’organisme 
a.- Les reaccions metabòliques principals de tot l’organisme tenen lloc en medi líquid, els 
àtoms estan més propers i mòbils que en l’estat gasós o sòlid. L’aigua és la que composa 
aquest medi líquid favorable.  
b.- L’estructura de la molècula li confereix càrrega negativa sobre l’àtom d’oxigen i positiva 
a la zona dels dos hidrògens. Aquest dipol aconsegueix emmotllar-se a les molècules de 
nutrients i sals i fer el transport cap al lloc on es necessiten i posteriorment arrossegar les 
substàncies de rebuig. 
c.- La capacitat calorífica, per no cedir calor ni agafar-ne, fa mantenir la temperatura del 
cos independentment de l’externa (36.5ºC), la regulació la fa de dues formes retenint la 
calor i eliminant l’excés per evaporació per la suor i l’alè. 
d.- Per l’orina i la suor eliminem aigua i per tant l’hem de restituir com a mínim en la 
mateixa quantitat.  
e.- La molècula d’aigua veu afavorit i facilitat el transport tant d’incorporació com de 
sortida si porta dissoltes sals que en forma d’ions ajuden en les seves funcions, per tant 
no podem beure aigua destil·lada. 
f.- Té una funció estructural: dins dels teixits i cèl·lules donant consistència i flexibilitat. 
g.- Efecte lubricant: a les articulacions formant part de la sinòvia, també de les mucoses i 
de les vísceres. 
h.- Existeixen segments de població que necessiten una major hidratació: 
Dones embarassades. Per augment del plasma fetal 
Medicació: el transport porta el medicament i rebutja l’excés 
Gastroenteritis: pèrdua important d’aigua i sals 
Hemorràgies: pèrdua d’aigua i sals 

Cal destacar doncs que qualsevol informació sobre la qualitat o la quantitat d’aigua 

ha de ser tractada amb la màxima responsabilitat per l’impacte que té sobre la 
població.  

2.- L’accés a l’aigua potable, un dret humà 

Un cop centrada aquesta gran necessitat d’ingesta d’aigua, per la seva importància en la 
supervivència ha passat a ser declarada un dret humà. 
El 28 de juliol de 2010, l’ Assemblea General de les Nacions Unides el reconeix com ‘‘ 
Dret humà a l’aigua i al sanejament’’, reafirmant que un aigua potable i neta i el 
sanejament són essencials ‘‘per la realització de tots els drets humans’’. Fonamental 
per tant per gaudir de tots els altres.  
L’any 2002, el Comitè de Drets econòmics, socials i culturals, ja va afirmar que és 
indispensable per una vida ‘‘ Digna’’ i que aquesta aigua ha de ser: ‘‘suficient, saludable, 
acceptable, físicament accessible, i assequible econòmicament per us personal i 
domèstic’’ 
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3.- Característiques fonamentals de l’aigua de consum humà 

Per tot el que hem comentat les característiques més importants que ha de tenir l’aigua 
han de ser: 
- Agradable als sentits: això es representa per les característiques organolèptiques o 

sensorials: Temperatura, gust, olor i terbolesa, no pot generar rebuig la seva ingesta ni 
pels seus altres usos. 

- Apta pel consum: Totes, de qualsevol tipus. 
- Amb sals dissoltes per afavorir les seves funcions, no es pot ingerir aigua destil·lada 

sense cap ió. Pel que fa als minerals dissolts, les podem dividir en diferents grups: De 
mineralització molt feble <50 mg/L, feble <500, de mitjana o intermitja de 500 a 1500, i 
forta > a 1500.  

- Prioritat a la de xarxa de consum humà, higiene, preparació d’aliments, neteges i 
ingestió. 

- Accessible en l’espai . 
- Assequible, pel cost just. 

4.-Diferents tipus i legislació aplicable 

Dues consideracions importants: 
1.- Totes les aigües han de complir la Legislació vigent aplicable, que prové de la Unió 
Europea per a tots els Estats Membres i cada Estat ha de fer seves per transposició al 
seu cos legislatiu: Directiva 98/83 i Transposició RD 140/2003. 
2.- Quines son els orígens més habituals d’accés a l’aigua i si ha de ser clorada o no 
- Captacions d’aigua subterrània per perforació, els que anomenem pous i mines que 

brollen de forma natural: RD 140/2003 - preferiblement clorada per activitats privades i 
obligatòriament per públiques, en aquest cas amb clor residual. 

- Xarxa: Pot tenir diferents orígens: Mar (dessalinitzada), superficial (riu), subterrània, 
pous de gran capacitat: RD 140/2003 i obligatòriament desinfectada i clorada amb clor 
residual. 

- Xarxa tractada: En alguns casos per la seva composició, per exemple per excés de 
calci o per millorar el seu gust, l’usuari decideix instal·lar a l’entrada de l’edifici o a 
l’aixeta de consum de l’interior, aparells de tractament d’aigua. Un aspecte molt 
important és que sempre s’han d’alimentar amb aigua desinfectada (clorada). 
Els aparells instal·lats en aixetes, com per exemple els aparells d’osmosi i els 
descalcificadors, han de complir el RD 140/2003 i la Norma UNE 149101;els instal·lats 
a l’entrada dels edificis, han de complir el Código Técnico de la Edificación (HS4) i el 
RD 140/2003 pel que fa a la qualitat de l’ aigua. Han de disposar de la documentació 
abans d’octubre de 2015.  

- Pluvials: en aquest grup tenim les cisternes antigues, i les noves instal·lacions de 
captació de pluvials. No tenen legislació específica però els hi aplica el RD 140/2003 
per consum humà. S’està treballant per aconseguir una legislació més específica però 
de moment pel que fa a qualitat han de ser potables, sinònim d´aptes pel consum com 
les altres. 
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- Envasada: Un aigua envasada, ha de ser primer potable i per tant ha de complir la 
seva Directiva Europea i els dos RD, el de potables i el d’envasades. 

Aquí cal recordar que hi ha dues famílies d’aigües envasades, les aigües minerals 
naturals i brollador per una banda i les preparades. Tenen legislació diferent encara que 
molt similar pel tema de components no desitjats. Aquesta denominació ha d’estar 
marcadament escrita a la etiqueta. 

5.-Qui estableix la qualitat de l’aigua  

Els Estats es basen fonamentalment en els treballs que centralitza l’Organització Mundial 
de la Salut, es pot consultar la seva web on es troben els documents base i per tant eines 
molt importants per la decisió. Totes les legislacions la prenen com a referència, poden 
ser més exigents però no més tolerants. 

A.- Documentació fonamental: 
- OMS: Guies de la qualitat per l’aigua de consum humà. La versió vigent actual es la 

quarta i data de l’any 2011 es pot cercar i consultar a la web "Guidelines for Drinking-
water Quality", l’ han elaborat un bon nombre d’especialistes de tot el món, de l’ordre 
de 500, procedents de tot tipus de països (uns 90). Països no solament desenvolupats 
sinó també en vies de desenvolupament, justament d’aquests tenim les majors 
informacions sobre la toxicitat i els perills. Es tracta d’una eina de referència, elaborada 
per professionals dels cinc continents que aporten les seves experiències i 
coneixement. 

A la mateixa web trobem documents de referència en àmbits relacionats amb l’aigua de 
consum humà com són: aigua a l’interior dels edificis, instal·lacions emmagatzematge, 
aigües de lleure, balnearis, etcètera. 

B.- Europa  
La Unió Europea elabora els textos anomenats Directives, que recullen per una banda els 
criteris de la OMS i els complementen amb altres criteris, en els aspectes de qualitat són 
en molts aspectes encara més exigents. 
Aquí ja s’incorporen amb més detall, els sistemes obligatoris de control, les 
responsabilitats del subministradors, i d’altres i el que és molt important: l’ obligació a tots 
els Estats Membres d’adaptar-la al seu cos legislatiu en un termini de temps. Amb un 
mandat exprés de que no siguin més tolerants, per tant la protecció de la salut en aquest 
dret a l’aigua de consum humà està reconegut a la Unió Europea. 
Quan es considera que el text legal és d’aplicació urgent, emet el que s’anomena 
‘‘Reglament’’ aquests són d’aplicació directe a tots els Estats de la UE i no necessiten 
transposició al Dret particular de cada Estat. 

C.-Estats (España) 
En el nostre cas es va fer la transposició al ‘‘RD 140/ 2003, de 7 de febrero de 2003, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano’’.  
Molt important destacar que les aigües envasades tenen la seva Directiva pròpia, que 
sempre ha estat separada de la de les aigües potables, des de l’any 1980. Disposen de la 
seva pròpia transposició a la legislació espanyola en dos Reales Decretos: un per 
minerals naturals i de brollador RD 1798/2010, i l’altre per les preparades envasades RD 
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1799/2010. Cal destacar que els dos texts a Espanya incorporen el control dels 
dispensadors d’envasos de gran volum (18,9 litres).  
En el cas de les minerals naturals es controla que no s’alteri la ‘‘puresa original’’ del 
brollador que inclou la permanència del perfil de mineralització, malgrat que al ser un 
producte natural pot variar dins d’uns marges. En les aigües preparades es controla 
l’eficiència del tractament. En tots els casos el procés d’envasat és molt exigent com a 
producte alimentari, inclòs el text de la etiqueta que està perfectament regulat.  

En aquest punt cal recordar un aspecte important: A Espanya la regulació o elaboració 
de la legislació és estatal, la inspecció és autonòmica i la gestió és local. 
Tot està molt ben descrit a l’Article 4 del RD 140/ 2003 ‘‘Responsabilitats i competències’’ i 
comença pels Municipis, com a responsables finals, de que l’aigua que arribi fins l’aixeta 
del consumidor sigui apta pel consum.  
A l’Article 19 ’’Vigilància sanitaria’’, delega aquest punt de la cadena a la Autoritat Sanitària 
en aquest cas per les Autonomies que la tenen transferida. 
Una obligació afegida és que han d’elaborar el seu ‘‘Programa de vigilància’’ pel seu 
territori, i que serà la base on ens heu de guiar els que facin l’ acció inspectora i com no 
totes les parts implicades. 

D.- Autonomies  
Disposen doncs dels seus ‘‘Plans autonòmics’’ i normalment es cerquen a les webs dels 
diferents organismes sanitaris de les 17 Autonomies. 
Son molt interessants doncs l’aigua no es capta ni tracta igual a tot arreu, hi ha llocs on hi 
han moltes captacions, dipòsits, d’altres dessaladores com a les illes i la conca 
mediterrània. Tenim diferents problemàtiques i la majoria son textos molt interessants, el 
nostre està en període de revisió i data de l’any 2005. 
Cal destacar que al ser administració competent poden ser més exigents que la Directiva 
Europea i que el Real Decreto.  

E.- Altres referències importants  
L’Article 29 del Real Decreto 140/2003 recull l’obligació de que els consumidors tinguin 
informació respecte a l’aigua de consum humà: Puntual, suficient, adequada i 
actualitzada, per part dels responsables de les administracions implicades i pels gestors. 
Com s´estructura aquesta informació que d’entrada es presenta complexa? A través del 
SINAC. 

SINAC . 
El Ministeri de Sanitat estatal va crear un Sistema Nacional d’Informació centralitzada de 
tot l’Estat i d’accés als ciutadans i als professionals. 
Els ciutadans poden consultar la qualitat de l’aigua del seu domicili. 
Obliga a participar als diferents implicats: Municipis, Gestors, Autoritats Autonòmiques 
Sanitàries, Laboratoris i al propi ‘‘Ministerio de Sanidad’’. Cada implicat amb la seva 
parcel·la de responsabilitat. És un sistema modern i molt reconegut arreu. 
És l’organisme que recull totes les dades de la xarxa de distribució de tot l’estat, te accés 
al ciutadà, als professionals (6000 usuaris), i als Laboratoris i com no, a les autoritats que 
aporten informació. 
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Iniciat al 1992, informatitzat al 2003, modernitzat amb Internet al 2013. Al 2014 s’està 
posant en marxa la segona versió que incorpora novetats per això en alguns moments 
l’accés al ciutadà està interromput. 
Té documents molt importants que es publiquen com a resum anual. El darrer és el: 
‘‘Informe de la calidad de las aguas 2012’’, molt didàctic per molts motius: 
- Resum de dades: Espanya te 46,5 milions d’habitants més 50 milions de turistes 

(reclamacions), 10.200 zones d’abastament (amb més de 50 habitants) i 160.000 
punts de presa de mostra declarats, 700.000 butlletins analítics que equivalen a 5,5 
milions de resultats de paràmetres analitzats cada any. 

- Importància perquè explica cada paràmetre i els seu significat i els resultats obtinguts, 
mètodes analítics. 

- Dóna idea del grau de compliment que és molt elevat, independentment de que l’aigua 
tingui més o menys qualitat organolèptica.  

- Si es comparen els anys es pot veure una gran millora en la qualitat fruit de la millora 
dels tractaments. 

- Els mapes del control són molt interessants per veure el grau de desenvolupament i 
implicació de totes les Autonomies, hi ha autonomies que no comuniquen cap dada 
(poques, dues tant sols), i n’hi ha d’altres on el control és extremadament acurat. 

F.- BEC ‘‘ El butlletí epidemiològic de Catalunya’’ 
A Catalunya podem estar molt satisfets de disposar d’una eina important i molt útil pels 
professionals, el Butlletí Epidemiològic de Catalunya, publicació periòdica que va néixer 
l’any 2009 i recull els registres de malalties de declaració obligatòria i molts aspectes 
d’interès relacionats amb la salut de la població i també les malalties originades per 
l’aigua. 
Per exemple cal destacar que encara es donen defuncions per una malaltia provocada, no 
per ingestió però si per inhalació d’aigua: la Legionel·losi, que quasi sempre supera al 
nombre de defuncions per gastroenteritis d’origen hídric: 
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Tipus de brot agent implicat nº de brots nº de casos nºhospitalitzats nº defuncions

Barcelona (província, excepte BCN ciutat)

Legionel·la [1]

Legionella 

pneumophila 36 195 165 8

Dermatitis

Biocides en 

centre aquàtic 1 40 0 0

Legionel·losi

Legionella 

pneumophila 2 6 5 0

Febre tifoide

Salmonella 

Paratyphi A 1 2 0 0
Intoxicació 

química clor (comunitari) 1 14 1 0

Legionel·la [2]

Legionella 

pneumophila 10 28 16 1
Lleida

Legionel·la

Legionella 

pneumophila 1 2 0 0
Gastroenteritis 

aguda [3]

Norovirus a 

l'aigua 2 16 0 0

Legionel·la

Legionella 

pneumophila 1 7 7 0
Intoxicació 

química clor (comunitari) 1 27 0 0
Gastroenteritis 

aguda

Norovirus a 

l'aigua de pou 1 13 2 0

[2] Un brot de legionel·losi es va donar en un hidromassatge i dos en l' aigua de xarxa

[3] 1 brot amb 8 casos declarats en una acampada lliure (21/07/2005) i 1 brot amb casos en un restaurant 

(13/08/2005)

Barcelona ciutat

Girona

Tarragona

[1]Cal destacar el brot de Vic amb 55 casos, 51 hospitalitzats i 3 defuncions (13/10/2005) i el brot 

d'Esplugues de Llobregat amb 14 casos, 10 hospitalitzats i 1 defunció

 

G.- Butlletí Epidemiològic Estatal publicat per L’Instituto Carlos III de Madrid i que 

depèn del ‘‘Ministerio de Sanidad’’.  

H.- Altres webs d’interès. 
L’ Oficina de Nacions Unides de suport al Decenni Internacional per l’acció ‘‘ Aigua Font 
de vida’’ 2005-2015, publica a la seva web sota el títol : ‘‘Agua y Salud’’ Guía de Lectura, 
tota una sèrie de documents molt interessants relacionats amb la qualitat de l ‘aigua i el 
sanejament. I ens dona l’accés directe per Internet a tots ells. 
Molt interessant també des del punt de vista purament econòmic, l’aigua potable apart de 
millorar ràpidament el context econòmic, cada dolar invertit en aigua pot produir 8 dòlars 
de beneficis, per tant les inversions inicials, poden tenir una recuperació de la inversió 
molt segura.  

6.- Control de Qualitat de l´Aigua 

1.- Un cop coneguts els diferents orígens d’on es pot accedir a una aigua, cal primer tenir 
en compte la seva protecció i assegurar que tingui les condicions suficients per tractar-la 
en major o menor grau i potabilitzar-la. Cal realitzar les determinacions analítiques 
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recollides en el text legal RD 927/1988 i segons els resultats se li associen els tractaments 
més o menys potents abans de la desinfecció que sempre és obligatòria segons l’Article 
10 del RD 140/2003. 
Captació, tractament, dipòsits de reserva, cisternes de transport així com la xarxa de 
distribució estan totalment regulats tant en el RD com en els plans autonòmics, per tant tot 
el procés cal fer-lo segons aquestes directrius. 
Pel que fa als brolladors d’ aigua mineral natural se segueix un sistema molt exigent que 
consisteix en la realització d’analítiques inicials durant 12 mesos, i que inclou al prendre la 
mostra, la mesura del cabal i la temperatura. Aquest interval de temps abraça hivern, estiu 
i els canvis climatològics propis d’una anualitat. Un cop es demostra la bondat del 
brollador, es fa la declaració del perímetre de protecció minera. La protecció del brollador 
és necessària e indispensable. Aquest perímetre protegeix el brollador d’activitats que 
potencialment podrien afectar a la qualitat de l’aigua. 
Els textos legals que recullen aquestes obligacions són: la Directiva 2009/54 i el RD 
1798/2010 per les aigües minerals naturals i de brollador, i per les potables preparades la 
Directiva 98/83 i el RD 1799/2010. No totes les aigües envasades són iguals cal distingir 
entre aquests dos tipus, per una banda aigua mineral natural i aigua de brollador i per 
altra aigües preparades.  
2.- Un cop resolta aquesta fase prèvia, s’han de fer unes anàlisis que contemplen 53 
paràmetres diferents.  
Per les aigües minerals s’inclou algun component específic com la sílice, el liti, bari... per 
poder declarar la seva possible acció fisiològica i declarar-la aigua mineral natural. 
Un medi tant en contacte amb tot el medi natural, pot tenir incorporats molts 
microorganismes i també elements tòxics . Triar els paràmetres que ens assegurin la 
qualitat no és una tasca fàcil i així ho demostra que al llarg dels anys aquesta llista es vagi 
revisant en funció de l’experiència que des de la OMS i tota la xarxa implicada es 
qüestioni i es millori. 
3.- Indicadors 
Aquest nom s’aplica als microorganismes i el significat és que ens serveixen tant per la 
seva perillositat com per informar-nos de la petjada que ha tingut aquesta aigua fins el 
moment de la presa de mostra i la analítica. Per exemple una mostra que conté 
Escherichia coli representa un doble perill, el del microorganisme detectat i el d’aquells 
per exemple virus que poden estar presents i que no analitzem de forma sistemàtica. 
En el camp dels contaminants químics passa el mateix, un aigua que dona positiu a benzè 
pot tenir altres contaminants industrials o atmosfèrics igual o més tòxics que el propi 
benzè. 
Els microorganismes són els que generen el que anomenem malalties agudes i que es 
presenten de forma evident com les gastroenteritis, també tenim contaminants químics 
com els nitrats que poden generar malalties d’aquest tipus com la metahemoglobinèmia 
en lactants per alta concentració de nitrats.  
Tots ells estan recollits en un Annex dels textos legals i tenen un número propi. De l’un al 
cinquanta tres. 
En cas de que l´autoritat sanitària detecti un perill específic en una zona determinada, es 
podrà incorporar algun paràmetre específic, per exemple un plaguicida en algun 
embassament.  
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A.- Els paràmetres microbiològics principals son: Escherichia coli com a indicador fecal 
per tant és el paràmetre més important, Enterococs i Clostridium perfringens i espores. 
Tots ells limitats a 0 u.f.c./100 mil·lilitres. En el cas de les aigües envasades s’analitza 
Pseudomonas aeruginosa i recompte de colònies també a 37ºC, apart dels anomenats. 
Cal destacar que en les aigües envasades l’absència s’exigeix en un volum més gran, 250 
mil·lilitres enfront de 100 mil·lilitres per les potables.  
En cas de que es detecti la presència d’aquests microorganismes, l’aigua és: No apta pel 
consum humà. 
Aquests es complementen amb d’altres de menys significat complementaris que sota 
control ens avisen de que la situació pot empitjorar: Bactèries coliformes i recompte de 
colònies a 22ºC. 
B.- Sota el nom de paràmetres químics tenim diferents grups de components ordenats per 
ordre alfabètic: Metalls pesants, plaguicides, hidrocarburs, fluorur, bor i d’altres com els 
trihalometans, subproductes de la desinfecció, i dissolvents d’origen industrial com el 
tricloroetilè i tetracloroetilè. Tots ells van acompanyats del ‘‘ Valor Paramètric’’ o 
concentració, que no es pot sobrepassar en cap cas i que obliga a qualificar l’aigua com a: 
No apta pel consum humà. Només que un d’ells la sobrepassi, ja rep aquesta qualificació. 
Un cop detectada aquesta anomalia greu es disposa d’un temps de 24 hores per repetir la 
analítica i confirmar els resultats. L’ Autoritat Sanitària valorarà les accions a prendre: 
suspensió del subministrament, situació d’alerta, avisos i recomanacions a la població etc.  
C.- Com a Indicadors Orientadors de la Qualitat tenim un grup que permet una certa 
tolerància en el compliment del valor paramètric, però amb el compromís d’aplicar 
mesures correctores, entre ells estan per exemple el clor, malgrat que la presència és 
exigida, no es pot sobrepassar de forma indiscriminada. Abans que clorar s’ha de fer en 
molts casos pretractaments per finalment clorar, no tot el pes ha d‘anar sobre la cloració, 
doncs això genera entre d’altres anomalies com el gust, l’ olor i el que és més important la 
generació de trihalometans.  
La mineralització global representada pel paràmetre conductivitat és molt important 
sobretot en zones on l’aigua està molt carregada en sals, no fan mal a la salut però 
incideixen en que treuen les ganes de beure i ja hem comentat la importància de la 
ingesta com a necessitat vital. Clorurs i sulfats molt habituals en proveïments de la conca 
Mediterrània, han donat lloc a l’ús de aparells de desmineralització als edificis i als 
domicilis doncs en molts casos el consumidor no accepta la qualitat organolèptica de 
l’aigua malgrat que sigui potable.  
L’ olor i el gust estan limitats en aquest apartat, són mesures que depenen de l’analista i 
que requereixen sistematitzar-les per eliminar al màxim la subjectivitat del tastador.  

7.- Control de qualitat. Aigües de xarxa. 

Per les aigües de xarxa sigui quin sigui el seu origen, es disposa de les següents eines 
fonamentals: Autocontrol, vigilància sanitària i control de l’aigua en la aixeta del 
consumidor 

A. Autocontrol descrit a l’Article 18 del RD 140/2003 
Responsabilitat del Gestor, entenent com a Gestor: Persona o entitat pública o privada 
que és responsable del abastament, o de part del mateix o de qualsevol activitat lligada a 
l’abastament de l’aigua de consum humà. 
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Les analítiques definides per aquesta activitat son: Examen organolèptic, anàlisis de 
control que comprèn els paràmetres més significatius per detectar anomalies o indicis i 
anàlisis completa que conte els 53 paràmetres indicats anteriorment.  

B. Vigilància sanitària o inspecció, delegada en l’Autonomia. 
Responsabilitat de la Autoritat Sanitària Competent, elaboració del Pla de vigilància del 
seu territori i de l’execució, també de la implantació del sistema d’informació dels resultats 
obtinguts al SINAC. 

C. Control a l’ aixeta del consumidor, obligació del Municipi. 
Les analítiques d’aquest tipus estan destinades a comprovar que tota la cadena està sota 
control i les mostres s’han de prendre a les aixetes des d’ on habitualment els 
consumidors utilitzen l’aigua. 
Conté els paràmetres indicadors necessaris i incorpora aspectes relacionats amb les 
conduccions com per exemple el plom, el clor, el crom i d’altres. 
Pel que fa a la implantació dels controls, en aigües d’abastaments privats i d’activitats 
empresarials o comercials, aquesta responsabilitat queda assumida pel nou Gestor 
responsable des de l’escomesa fins la aixeta del consumidor. La direcció de l’establiment 
és la responsable de la qualitat de l’aigua dins l’edifici. 
 El Gestor ha de tenir el seu autocontrol definit i inspeccionable per les diferents autoritats, 
local i autonòmica. Per exemple: Una empresa que te dipòsits d’emmagatzematge, un 
edifici de concurrència pública, una escola..... . L’inspector ha de valorar si tot està sota 
suficient control. 
Els controls quan demostren que tot és correcte es poden espaiar en el temps a criteri de 
la inspecció. 

D. Eines per realitzar aquestes activitats: Freqüències analítiques i Laboratoris. 
a.- Les aigües de consum humà, en quant a la freqüència, es determina prenent com a 
base de càlcul el nombre d’habitants a qui es distribueix, el volum d’aigua tractat a l’ 
estació de potabilització, un cabal de 200 litres per persona i dia, els dipòsits i la capacitat, 
etc. Tot això es recull a l’Annex V del RD 140/2003. 
b.- Laboratoris, s’exigeix que tinguin implantat sistemes de qualitat en funció del nombre 
de mostres anuals analitzades. Pels més petits un sistema de qualitat però auditat per una 
entitat externa i pels que analitzen un nombre de mostres superior a 5000 mostres ha 
d’estar Acreditat per ENAC segons la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025  
En el cas de les Aigües Minerals Naturals, es fan les 12 anàlisis inicials necessàries per la 
seva declaració , al llarg d’un any i posteriorment els que legisla específicament el RD de 
cada tipus. Els controls exigits son diaris en planta, trimestrals i complets o quinquennals. 
Tot això completat amb la exigència de les APPCC com a Industria Alimentària. 

APARELLS DE TRACTAMENT ALS EDIFICIS: 
La utilització d’aparells de tractament d’aigua s’ha estès arreu del món doncs el 
consumidor els utilitza per diferents motius. N’hi ha de dos tipus en funció del seu 
emplaçament. 
PDE ‘‘ Equipo de punt d’entrada’’ : Rep aquest nom un Dispositiu instal·lat en la capçalera 
de la instal·lació general de l’interior de l’edifici. Un descalcificador que s’ instal·la a 
l’entrada d’un bloc de pisos després de la escomesa és un PDE. Un descalcificador que s’ 
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instal·la únicament al quart pis d’un edifici on tenim una guarderia , ¿és un PDE o un 
PDU??, doncs no ho tenim molt clar. 
PDU: Rep aquest nom un Dispositiu instal·lat al final de línia coincident amb el punt d’us 
de l’aigua tractada que podrà incorporar o no dipòsit acumulador. Una osmosis que s’ 
instal·la en una cuina d’una guarderia és un PDU, si l’instal·len a l’entrada del pis, és un 
PDE o un PDU? Doncs és el mateix cas, no queda prou definit i els hi aplica unes 
obligacions diferents.  
Els PDU han de complir la Norma UNE 149101, o una altra Norma o Standard similar que 
garanteixi un nivell de protecció de la salut, al menys, equivalent, si els aparells de 
tractament s’instal·len a les aixetes (incloses les gerres). Els fabricants tenen un termini 
per complir aquesta exigència que acaba a l’octubre de 2015 
Els PDE han de complir el Codi tècnic de l´Edificació secció HS4 on diu que han de 
subministrar aigua apta segons el RD 140/2003. 
Algunes característiques que cal tenir en compte per tots ells: 

 No han protagonitzat casos ni brots que puguin generar alarma sanitària. 

 Es poden vendre en venda domiciliària (però sense enganyar al consumidor). 

 Han estat necessaris en molts casos en els que l’aigua de xarxa no ofereix una 
qualitat organolèptica suficient per usos concrets per diferents motius: excés de 
calci, salinitat, excessiu gust a desinfectant residual. 

 Han d’estar dissenyats amb criteris d’Enginyeria Sanitària.  

 Han de ser instal·lats de forma adequada. 

 S’han de manipular de forma correcta. 

 S’han d’alimentar d’aigua potable. 

 S’ha de ser molt rigorós en el canvi de fungibles i les higienitzacions recomanades. 

NOVES TENDÈNCIES DE CONTROL 
Per molt que implantem uns sistemes rígids com el que hem detallat, és preferible anar-
los substituint per l´anàlisi de perills i control de punts crítics. Els Safety Plans (OMS), ben 
descrits ja per aquesta entitat dona les línies mestres per la seva elaboració i es troben 
disponibles a la web en un document específic. 

8.- Conclusions 

Un aspecte molt important és que aquesta Legislació aplica totalment a l’aigua 
subministrada a la Industria Alimentària de manera directa i inequívoca, ha de tenir l’aigua 
incorporada al seu APPCC. 
El clor és el sistema de desinfecció més econòmic, eficaç i fàcil d’utilitzar (hipoclorit, i 
altres ) 
Protecció i prevenció: La protecció dels aqüífers, i la declaració de les captacions (ACA, 
és necessària perquè les Autoritats Sanitàries exigeixin els perímetres de protecció.) i la 
protecció externa de les instal·lacions, pous dipòsits etc etc. 
Informar sense alarmar, qualsevol article publicat als mitjans que es refereixi a l’aigua 
afecta de forma molt directa als consumidors i genera alarma. 
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El consumidor cada cop demana més confort i proximitat d’utilització per això el consum 
d’aigua envasada apart de per la seva qualitat organolèptica i la seva puresa original, ha 
augmentat molt els darrers anys .  
També dins d’aquest concepte de proximitat han proliferat les Fonts d’aigua i diferents 
tipus de dispensadors a gimnasos, universitats i molts llocs de concurrència pública. 
Legionel·la, aquest patogen present a les xarxes i que ha d’estar sota control, per la seva 
importància té legislació específica. Fins ara no es contempla en la legislació d’aigua de 
consum humà, malgrat que arriba a la xarxa amb l’aigua de consum. És un 
microorganisme d’origen mediambiental. El fet de que la penetració al cos humà es 
produeix per inhalació i no per ingesta és possible que hagi produït aquesta separació en 
una legislació pròpia. 

TOTES LES AIGÜES ES PODEN BEURE MENTRE QUE COMPLEIXIN ELS CRITERIS 
DE POTABILITAT ESTABLERTS. 
AQUESTS CRITERIS ESTAN PERFECTAMENT DEFINITS I EL SEU COMPLIMENT 
GARANTEIX LA QUALITAT AL CONSUMIDOR. 
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La problemàtica de l’aigua de consum
humà: Criteris i eines pel control de 
qualitat.

Dr. Antoni Borrell
Director Científic i de Innovació

Maria Cinta Pastor
Directora Tècnica

No es poden fer afirmacions sense que obeeixin a raons 
científicament demostrades.

La funció primordial de l’aigua en el cos humà és la hidratació. 
L’aigua intervé en molts processos biològics.

L’aigua és el component més elevat en percentatge del cos humà
en diferents proporcions en totes les edats. 

Les  molècules d’oxigen i la d’aigua son les que més ingereix el cos 
humà. Ingerim de 1,5 a 2 litres per dia d’aigua. 

El mecanisme de la set és molt complex i consta de diferents 
alertes repartides entre els anomenats osmoreceptors cerebrals, 
osmoreceptors extra cerebrals i els receptors de volum.

Importància de la informació a l'entorn de l’aigua



Funcions i propietats de l’aigua

• Reaccions químiques són més favorables en medi líquid
• Estructura de dipol o doble càrrega
• Capacitat calorífica
• Eliminació per: Orina, transpiració(líquid) i respiració(vapor)
• Les Sals o ions acompanyants afavoreixen les funcions de l’aigua
• Funció estructural i de consistència.
• Efecte lubricant
• Segments de població que necessiten increment en el consum: 

embarassades, gastroenteritis, hemorràgies i medicades, malalts 
mentals (adípsia), persones d’edat avançada.

“Hidratación, líquidos para la vida” Ann C.Granjean i Campbell”, ILSI

RAONS CIENTÍFIQUES QUE JUSTIFIQUEN EL CONSUM D’AIGUA



2.– L’accés a l’aigua potable, un Dret Humà

Assemblea General de les Nacions Unides

Any 2002: Indispensable per una vida Digna:

suficient, saludable, acceptable, accessible i 
assequible.

Any 2010: Dret humà a l’aigua i el sanejament

L’aigua potable  i el sanejament són fonamentals per 
exercir tots els altres drets humans

2 – L’accés a l’aigua potable, un Dret Humà



suficient, saludable, acceptable. 

•Agradable als sentits: temperatura, olor i gust i terbolesa.

•Apta pel consum: “ totes”

•Amb sals dissoltes: habitualment entre 100 i 1500 mg/L

•Prioritat a  la de Xarxa: higiene i consum en beguda i preparació
d’aliments

accessible i assequible.

•Accessible en l’espai

•Assequible pel cost

CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS DE L’AIGUA DE CONSUM 
HUMÀ

ORÍGENS
Potables:
Subterrània (pous i captacions)
Mina
Superficial: rius o embassaments
Mar: dessalinitzada
Pluvial

Tots aquests orígens han de ser desinfectats obligatòriament i amb clor afegit per qualsevol

activitat comercial o pública, preferiblement també per activitats d’origen familiar.

Tractades als edificis: Descalcificada i osmotitzada.

Envasades: 
Aigua Mineral Natural i Aigua de Brollador: origen subterrani
Aigua Preparada: qualsevol origen dels indicats.

“Totes han de complir la legislació vigent”

TIPUS D AIGUA DE CONSUM HUMÀ



Para el año 2012, el volumen de agua captada para producción 
de agua de consumo humano ha sido en el 37% agua superficial, 
61% agua subterránea y un 2 % agua marítima.

61%
37%

2%

ORIGEN DE L’ AIGUA DELS ABASTAMENTS (SINAC 2012)

5. – Qui estableix la qualitat de  l’aigua?



Principalment la OMS 

• Guidelines for drinking water quality- 4ªedició de 2011 

• Elaborada per especialistes de tot el mon ( 500)

• Representant a més de 90 Països desenvolupats i del tercer 

món.

• Disponible a la web 

• Altres documents d'interès relacionats amb l’aigua: piscines, 

plans de seguretat, aigua als edificis  ..... 

Qui estableix la qualitat de  l’aigua?

UNIÓ EUROPEA



• AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 

Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 (DOCE de 5.12.98), 

relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

• AIGUA MINERAL NATURAL I BROLLADOR: 

Directiva 2009/54 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 

2009 (DOUE de 26. 06.2009) sobre explotación y comercialización de aguas

minerales naturales.

Directiva 2003/40/CE de la Comisión de 16 de mayo de 2003 (DOCE de 

22.05.03), por la que se fija la lista, los límites de concentración y las 

indicaciones de etiquetado para los componentes de las aguas minerales

naturales, así como las condiciones de utilización del aire enriquecido con 

ozono para el tratamiento de las aguas minerales naturales y de las aguas de 

manantial.

DIRECTIVES EUROPEES PER AIGUA DE CONSUM HUMÀ I 
ENVASADES

ESTATS



• AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero (BOE 21.02.03), por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

• AIGUA MINERAL NATURAL I BROLLADOR

Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre (BOE 19/01/2011), por el que se 

regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas

de manantial envasadas para consumo humano.

Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre (BOE 20/01/2011), por el que se 

regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas

envasadas para el consumo humano.

TRANSPOSICIÓ A LA LEGISLACIÓ ESTATAL

AUTONOMIES- Plans de vigilància



• DIRECTIVA 98/83/CE del Consejo de 3 noviembre de 1998, relativa a la calidad 

de las aguas destinadas al consumo humano.

• REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por lo que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

• Pla de vigilància de Catalunya desembre de 2005

• Web: gencat.net/salut,  després pestanya salut, salut ambiental i  aigua de 

consum humà

Legislació vigent antiga en període de revisió:

• REAL DECRETO 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Administración Pública de Agua y de la Planificación

– Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas

– (Prepotables).

CATALUNYA: AIGÜES DE CONSUM HUMÀ
LEGISLACIÓ EUROPEA, NACIONAL I AUTONÒMICA

Directiva 2009/54 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 

2009 (DOUE de 26. 06.2009) sobre explotación y comercialización de aguas

minerales naturales.

Directiva 2003/40/CE de la Comisión de 16 de mayo de 2003 (DOCE de 22.05.03), 

por la que se fija la lista, los límites de concentración y las indicaciones de 

etiquetado para los componentes de las aguas minerales naturales, así como 

las condiciones de utilización del aire enriquecido con ozono para el 

tratamiento de las aguas minerales naturales y de las aguas de manantial.

Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre (BOE 19/01/2011), por el que se regula 

la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de 

manantial envasadas para consumo humano.

Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre (BOE 20/01/2011), por el que se regula 

el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas

para el consumo humano.

CATALUNYA: ENVASADES
LEGISLACIÓ EUROPEA, NACIONAL I AUTONÒMICA



SINAC-Sistema de Información Nacional de Agua de 
Consumo 

Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo 

Web - Ministerio de Sanidad Estado Español

Base de dades que recull: Zones d’abastament, captacions, 

Tractaments, Dipòsits i cisternes, xarxes, Laboratoris, 

resultats analítics, incompliments i alertes, excepcions, 

inspeccions.

Conté accessos a diferents seccions d’interès.

SINAC- Article 30 del Real Decreto 140/2003



Professionals:

Informes de la qualitat de l’aigua des de l’any 2002 al 2012.

Guia de dessalació

Ciutadans:

Qualitat de l’aigua del seu abastament, això suposa adquirir 5,5 

milions de resultats a l’any. 

Agents implicats:

Municipi, Gestors, Autonomies, Ministeri de Sanitat. Cada agent 

implicat té el seu accés limitat a determinada informació.

SINAC

Zones d´abastament notificades (2012)

SINAC



BEC: El butlletí epidemiològic de Catalunya

Las vies d´infecció per l’aigua poden dividir-se 
en tres grans grups tenint en compte l’entrada 
a l’organisme.

Ingestió: beguda i aliments via d’entrada  
aparell digestiu

Inhalació: per via directa al sistema respiratori

Contacte: per la pell, ferides, genitals, vies 
nasals, auditives i  respiratòries.  

VIES D’INFECCIÓ PER CONSUM D’AIGUA



BEGUDA I ALIMENTACIÓ

Gastrointestinal

Virus
Adenovirus
Astrovirus

Enterovirus
Hepatitis A
Hepatitis B
Norovirus
Rotavirus
Sapovirus

Paràsits
Protozous i helmints:

Cryptosporidium parvum
Dracunculus medinensis

Entamoeba histolytica
Giardia intestinalis
Toxoplasma gondii

Bacteria
Campylobacter spp.

E. Coli
Salmonella spp.

Shigella spp.
Vibrio cholerae
Yersinia spp.

INGESTA 

Inhalació i aspiració (aerosols)

Aparell Respiratori

Legionella pneumophila
Mycobacteria (non-tuberculous)

Naegleria fowleri
Diverses infeccions virals,

Molts altres agents en
situacions d’alta exposició

INHALACIÓ



Contacte (bany)

La pell (especialment si
té alguna ferida),

les mucoses,
membranes, ferides, ulls.

Acanthamoeba spp.,
Aeromonas spp.,

Burkholderia pesudomallei,
Mycobacteria (non-tuberculous),

Leptospira spp*.,
Pseudomonas aeruginosa,

Schistosoma mansoni*.

CONTACTE

Tipus de brot
agent 

implicat
nº de 
brots

nº de 
casos

nº
hospitalitzats morts

Barcelona (província, excepte BCN 
ciutat)

Legionel�la 
Legionella
pneumophila 36 195 165 8

Dermatitis

Biocides en 
centre 
aquàtic 1 40 0 0



0021
Salmonella 
Paratyphi A

Febre
tifoidea

Barcelona ciutat

Tipus de 
brot: Agent implicat

Nº
Brots

Nº
casos hospitalitzats Mort

Legionel�losi
Legionella

pneumophila 2 6 5 0

Intoxicació
química

clor
(comunitari) 1 14 1 0

Girona

Legionel�la
[2]

Legionella
pneumophila 10 28 16 1

mortshospitalitzats
Nº

casos
Nº

Brots
Agent

implicat
Tipus de 

brot:

Lleida

Legionel�la
Legionella
pneumophila 1 2 0 0

Gastroenteri
tis aguda 

[3]
Norovirus a 
l'aigua 2 16 0 0

Tarragona

Legionel�la
Legionella
pneumophila 1 7 7 0

Intoxicació
química

clor
(comunitari) 1 27 0 0

Gastroenteri
tis aguda

Norovirus a 
l'aigua de pou 1 13 2 0



-ONU/FAO: Agua y salud (2014). Marco del Decenio. 
www. un.org/spanish/waterforlifedecade

-Boletín Epidemiológico Estatal - Ministerio de
Sanidad

ALTRES WEBS D’INTERÈS

6 – Control de Qualitat de l’aigua de consum humà



CONTROL DE QUALITAT DE L’AIGUA

POTABLE: 

53 PARÀMETRES DIFERENTS I  RADIACTIVITAT

Prepotables RD 927/1988 i RD 140/2003

ENVASADES:

53 PARÀMETRES DIFERENTS I ALGUNS ESPECÍFIC PER 
LES AIGÜES MINERALS COM: Sílice,  liti,  bari . 
Possibles efectes beneficiosos sobre la salut.

Criteris de puresa original per aigües minerals naturals

• De forma sistemàtica no es poden analitzar tots els 

microorganismes que poden estar presents en una 

mostra d’aigua

• Denominació aplicada als microorganismes indicant 

la perillositat d’ells mateixos i d’altres que si ells hi 

son podrien ser-hi.

• Escherichia coli és un indicador fecal, per ell mateix 

és perillós però indica la possible presència d’altres 

igual o més perillosos.

CONTROL DE QUALITAT DE L´AIGUA 
MICROORGANISMES INDICADORS



En el camp de contaminants químics els triats fan el 
mateix paper malgrat que no tenen aquesta 
denominació.

PRESÈNCIA de  Benzè pot suposar presència d’altres 
hidrocarburs aromàtics. 

PRESÈNCIA d’un TOC elevat és sinònim de matèria 
orgànica

PRESÈNCIA de mercuri és un avís d’una anomalia greu

CONTROL DE QUALITAT DE L´AIGUA
INDICADORS QUIMICS

• Els paràmetres estan agrupats per la seva importància en 
grups: A, B, C, D

• A, B i D: són exigits el seu compliment

• C: Paràmetres indicadors, menys exigents

NIVELL D’EXIGÈNCIA SEGONS LA SEVA PERILLOSITAT

• 0 ufc/ml, pels microorganismes (E.coli)

• LOQ: demostrable pel laboratori

• miligrams/litre pels menys exigents (clorurs, sulfats...)

• micrograms/litre pels més exigents (mercuri, plom, seleni...)

L’ANNEX I del R.D. 140/2003



Paràmetre Unitat Valor
paramètric

1 Escherichia coli ufc/100 mL 0

2 Enterococs ufc/100 mL 0

3

Clostridium perfringens

(incluidas esporas)
Cuando la determinación sea positiva y exista una
turbidez mayor a 5 UNF se determinarán, en la
salida de ETAP o depósito, si la autoridad sanitaria lo
considera oportuno Cryptosporidium u otros
microorganismos 

ufc/100 mL 0

Paràmetre Unitat Valor
paramètric

32
Recuento de colonias a 22ºC
(A la salida de ETAP)

ufc/mL 100

32
Recuento de colonias a 22ºC
(En red de distribución)

ufc/mL Sin cambios anómalos

31 Bacterias coliformes ufc/100 mL 0

Annex I - Part A

Annex I – Part C

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

Paràmetre Unitat Valor Paramètric

4 Antimonio µµµµg Sb/L 5,0

5 Arsénico µµµµg As/L 10

6 Benceno µµµµg/L 1,0

7 Benzo(αααα) pireno µµµµg /L 0,010

8 Boro mg B/L 1,0

9

Bromato
Se determinará cuando se utilice el ozono en el
tratamiento de potabilización y se determinará al
menos a la salida de la ETAP.

µµµµg BrO3/L
Del 01/01/04 al 31/12/08: 25

A partir del 01/01/09: 10

10 Cadmio µµµµg Cd/L 5,0

11 Cianuro µµµµg CN/L 50

12 Cobre mg Cu/L 2,0

13 Cromo µµµµg Cr/L 50

14 1,2-Dicloroetano µµµµg/L 3,0

Anexo I - Parte B.1 - Parámetros químicos



Parámetro Unidad
Valor

paramétrico

15 Fluoruro mg F/L 1,5

16
Hidrocarburos policíclicos aromáticos
Suma de: Benzo(b)fluoranteno, Benzo(ghi)perileno,
Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3-cd) pireno

µµµµg/L 0,10

17 Mercurio µµµµg Hg/L 1,0

18

Microcistina
Sólo se determinará cuando exista sospecha de
eutrofización en el agua de la captación, se realizará
la determinación de microcistina a la salida de la
ETAP o depósito de cabecera.

µµµµg/L 1

19 Níquel µµµµg Ni/L 20

20

Nitrato
Se cumplirá la condición de que 
[nitrato]/50+[nitrito]/3<1. Donde los corchetes 
significan concentraciones en mg/L para el nitrato 
(NO3) y para el nitrito (NO2).

mg NO3/L 50

Anexo I - Parte B.1 - Parámetros químicos

Parámetro Unidad
Valor

paramétrico

21

Nitrito
Se cumplirá la condición de que 
[nitrato]/50+[nitrito]/3<1. Donde los corchetes 
significan concentraciones en mg/L para el nitrato 
(NO3) y para el nitrito (NO2).
Se determinará cuando se utilice la cloraminación 
como método de desinfección.

--

   Red de distribución 0,5

   En la salida de la ETAP/depósito 0,1

22

Total de plaguicidas
Suma de todos los plaguicidas definidos en el
apartado 10 del artículo 2 que se sospeche puedan
estar presentes en el agua.
Las comunidades autónomas velaran para que se
adopten las medidas necesarias para poner a
disposición de la autoridad sanitaria y de los gestores
del abastecimiento el listado de plaguicidas
fitosanitarios utilizados mayoritariamente en cada
una de las campañas contra plagas del campo y que
puedan estar presentes en los recursos hídricos
susceptibles de ser utilizados para la producción de
agua de consumo humano.

µµµµg/L 0,50

23
Plaguicida individual µµµµg/L

0,10
En los casos de  Aldrín, Dieldrín, 

Heptacloro y Heptacloro 
epóxido el valor paramétrico 

será 0,03 µµµµg/L.

mg NO2/L

Anexo I - Parte B.1 - Parámetros químicos



Parámetro Unidad
Valor

paramétrico

24 Plomo µµµµg Pb/L
Del 01/01/04 al 31/12/13: 25

A partir del 01/01/14: 10

25 Selenio µµµµg Se/L 10

26

Trihalometanos (THMs)
Suma de: Bromodiclorometano, Bromoformo,
Cloroformo y Dibromoclorometano
Se determinará cuando se utilice el cloro y sus
derivados en el tratamineto de potabilización.
Si se utiliza el dióxido de cloro, se determinarán

cloritos a la salida de la ETAP o depósitos de
cabecera.
En los casos de que los niveles estén por encima del

valor paramétrico, se determinarán: 2,4,6-
triclorofenol u otros subproductos de la
desinfección a la salida de la ETAP o depósito de
cabecera.

µµµµg/L
Del 01/01/04 al 31/12/08: 150

A partir del 01/01/09: 100

27 Tetracloroeteno + tricloroeteno µµµµg/L 10

Anexo I - Parte B.1 - Parámetros químicos

Parámetro Unidad
Valor

paramétrico

28 Acrilamida µµµµg/L 0,10

29 Epiclorhidrina µµµµg/L 0,10

30 Cloruro de vinilo µµµµg/L 0,50

ANEXO I - PARTE B.2. - Parámetros químicos que se controlan
según las especificaciones del producto

Los valores paramétricos indicados corresponden a la concentración monomérica
residual en el agua, calculada con arreglo a las características de la migración 
máxima del polímero correspondiente en contacto con el agua.

La empresa que comercialice estos productos presentará a los gestores del 
abastecimiento y a los instaladores de las instalaciones interiores la 
documentación que acredite la migración máxima del producto comercial en 
contacto con el agua de consumo utilizado según las especificaciones de uso del 
fabricante.



Parámetro Unidad Valor
paramétrico

33 Aluminio µµµµg Al/L 200

34 Amonio mg NH4/L 0,50

35

Carbono orgánico total
En abastecimientos mayores de 10000 m3 de agua
dustribuida por día se determinará carbono orgánico
total, en el resto de los casos, oxidabilidad.

mg C/L Sin cambios anómalos

36

Cloro combinado residual
El valor paramétrico se refieren a niveles en red de
distribución. La determinación de este parámetro se
podrá realizar también in situ .
En el caso de la industria alimentaria, este parámetro
no se contemplará en el agua de proceso.
Se determinará cuando se utilice el cloro o sus
derivados en el tratamiento de potabilización.
Si se utiliza el dióxido de cloro, se determinarán
cloritos a la salida de la ETAP.
Se determinará cuando se utilice la cloraminación
como método de desinfección.

mg Cl2/L 2,0

Anexo I - Parte C - Parámetros indicadores

Parámetro Unidad Valor
paramétrico

37

Cloro libre residual
El valor paramétrico se refieren a niveles en red de
distribución. La determinación de este parámetro se
podrá realizar también in situ .
En el caso de la industria alimentaria, este parámetro
no se contemplará en el agua de proceso.
Se determinará cuando se utilice el cloro o sus
derivados en el tratamiento de potabilización.
Si se utiliza el dióxido de cloro se determinarán
cloritos a la salida de la ETAP.

mg Cl2/L 1,0

38 Cloruro mg Cl/L 250

39 Color mg Pt-Co/L 15

40

Conductividad a 20ºC
El agua en ningún momento podrá ser ni agresiva ni 
incrustante. El resultado de calcular el índice de 
Langelier debería estar comprendido entre ± 0,5.

microS.cm-1 2500

41 Hierro µµµµg Fe/L 200

42 Manganeso µµµµg Mn/L 50

Anexo I - Parte C - Parámetros indicadores



Parámetro Unidad Valor
paramétrico

43 Olor a 25ºC Índice de
 dilución

3

44

Oxidabilidad
En abastecimientos mayores de 10000 m3 de agua
dustribuida por día se determinará carbono orgánico
total, en el resto de los casos, oxidabilidad.

mg O2/L 5,0

45

pH
El agua en ningún momento podrá ser ni agresiva ni 
incrustante. El resultado de calcular el índice de 
Langelier debería estar comprendido entre ± 0,5.
Para la industria alimentaria, el valor mínimo podrá 
reducirse a 4,5 unidades de pH.

Unidades
de pH

≥6,5 y ≤9,5

46 Sabor a 25ºC Índice de
 dilución

3

47 Sodio mg Na/L 200

48 Sulfato mg SO4/L 250

49
Turbidez
(A la salida de ETAP y/o depósito)

UNF 1

49
Turbidez
(En red de distribución)

UNF 5

Anexo I - Parte C - Parámetros indicadores

Parámetro Unidad
Valor

paramétrico

50
Dosis indicativa total
Excluidos el tritio, el potasio40, el radón y los 
productos de desintegración del radón.

mSv/año 0,10

51 Tritio Bq/L 100

52 Actividad αααα  total Bq/L 0,1

53
Actividad ββββ resto

Bq/L 1

ANEXO I - PARTE D - Radiactividad



POTABLES: 

• Complet :53 Paràmetres

• Organolèptic: 4 

• Control:14 

• Control en el grifo del consumidor:16 

ENVASADES:

53 PARÀMETRES DIFERENTS I ALGUNS ESPECÍFICS PER LES 
AIGÜES MINERALS COM: Sílice,  liti,  bari 

• Inicial Complet

• 12 mensuals Parcials

• Quinquenal Complet

• Trimestral majoritaris per detectar possibles canvis

CONTROL DE QUALITAT DE L’AIGUA

ANNEX V- anàlisis a realitzar
NOMBRE D’ANÀLISIS DE CONTROL (REDUÏT) són suma de tres 
components:
- VOLUM D’AIGUA TRACTADA per dia en metres cúbics  

Inferior a 100, entre 100 i 1000 ó més de 1000
- VOLUM DELS DIPOSITS de regulació.
- XARXA DE DISTRIBUCIÓ : VOLUM distribuït per dia

NOMBRE D’ANÀLISIS COMPLET. Són suma del volum tractat a la 
ETAP, del volum dels dipòsits i del volum de distribució de la xarxa.

NOMBRE D’ANÀLISIS DE CONTROL EN XARXA DEL CONSUMIDOR 
estan en funció del nombre d’habitants subministrats.

AUTOCONTROL-PERIODICITAT - RD 140/2003



• APTA PEL CONSUM

Ha de complir les parts A, B, i D de l’Annex I

• NO APTA PEL CONSUM

• NO COMPLEIX L’Annex C : la Autoritat Sanitària 

indicarà els terminis i les mesures a aplicar.

QUALIFICACIÓ DE L´AIGUA - Article 17 RD 140/2003

LABORATORIS- Article 16 RD 140/2003

Exigències:

1.- Tenir implantat un sistema de qualitat validat per 
una entitat externa per  menys de 5000 mostres 
anuals.

2.- Si el nombre d’anàlisis és igual o superior a 5000 
mostres anuals el laboratori ha d’estar acreditat per 
ENAC sota la Norma UNE-EN-ISO 17025.



MODIFICA EL REAL DECRETO 140/2003, SOBRE 

AIGÜES DE CONSUM HUMÀ!!!!

Real Decreto 742/2013

1965

La primera font d’aigua

Canaletas

APARELLS DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE EN 
EDIFICIS



Any 2004

- Connexió d’envàs de gran volum (aigua 
no clorada)

- Dispensador: refreda, escalfa, disseny 
intern, aixetes......gots.

- Manteniment

MERCAT NOU QUE NECESSITA GENERAR
CONFIANÇA AMB QUALITAT

FONTS D´AIGUA ENVASADA -COOLERS

10.4. Los aparatos de tratamiento de agua en 
edificios, según se definen en el artículo 2.20, no 
deberán transmitir al agua sustancias, gérmenes o 
propiedades indeseables o perjudiciales para la salud 
y deben cumplir con lo dispuesto en el Artículo 14 y 
garantizar que el agua cumpla con el anexo I.

- L´Article 14 tracta dels Productes de construcció.

- Complir amb l´Annex I significa que ha de complir
amb els criteris de potabilitat.

PDE: MODIFICACIÓ DEL REAL DECRETO 140/2003



10.5.-Los aparatos de tratamiento de agua en 
instalaciones interiores deberán cumplir con:

b) la Norma UNE 149101, u otra Norma o standard
análogo que garantice un nivel de protección de la 
salud, al menos, equivalente, si los aparatos de 
tratamiento de agua se instalan en los grifos.

Los Fabricantes tendrán un periodo de dos años
para adecuarse a lo dispuesto en este apartado.

PDU: LEGISLACIÓ APLICABLE

MODIFICACIÓ DEL REAL DECRETO 140/2003

Conclusió PUNT D´ENTRADA (PDE)/ PUNT D´US (PDU)

Han de complir:

PDE i PDU complir amb Annex I qualitat de l´aigua
PDE Código técnico de la edificación HS4
PDU Norma UNE 149101
PDE HS4 i documentació quan s´instal.lin en activitats
públiques
PDU Norma 149101 i documentació quan s´instal.lin
en activitats públiques



CONCLUSIONS

1. L´annex V, cara a la periodicitat dels controls, no 
es de fàcil interpretació.

2. Els Safety Plans o Programes d´Autocontrol estan
basats en el APPCC i són una tendència de control 
racional.

S´ha de preveure i controlar. Requereix maduresa i 
responsabilitat, ja que la tendència és a fer els
mínims.

En aquest punt , l´Autoritat Sanitària té un paper
molt important amb aquesta Vigilància Sanitària.

Tots aquests fets fan que siguin de difícil 
implantació.

CONCLUSIONS

3. El tractament amb clor continua sent l´eina més
eficaç, econòmica i fàcil d´utilitzar; confirmat pel
tractament de la legionel.losi.

4. Els pous d´aigua de consum haurien d´estar
declarats per tal de dur a terme un control acurat
dels mateixos i per facilitar que les Autoritats els
protegeixin.

5. S´hauria de treballar segons criteris d´enginyeria
sanitària.

6. La proliferació d´aparells de tractament d´aigua en 
activitats domèstiques i públiques són un nou punt
d´atenció en els plans d´autocontrol i les 
inspeccions.



CONCLUSIONS

Totes les aigües es poden beure mentre que 
compleixin els criteris de potabilitat establerts.

Aquests criteris estan perfectament definits i el seu
compliment garanteix la qualitat al consumidor.

Més informació:
www.oliver-rodes.com

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Dr Antoni Borrell Azlor
Director Científic i de Innovació
aba@oliver-rodes.com
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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3596 REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel

qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qua-
litat de l’aigua de consum humà. («BOE» 45,
de 21-2-2003.)

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,
va establir l’obligació de les administracions públiques
sanitàries d’orientar les seves actuacions prioritàriament
a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties.

La Llei esmentada preveu que les activitats i els pro-
ductes que, directament o indirectament, puguin tenir
conseqüències negatives per a la salut, siguin sotmesos
a control per part de les administracions públiques i a
dur a terme actuacions sanitàries per a la millora dels
sistemes d’abastament de les aigües.

El Reial decret 1138/1990, de 14 de setembre, pel
qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a
l’abastament i el control de qualitat de les aigües pota-
bles de consum públic, va incorporar al nostre ordena-
ment jurídic la Directiva comunitària 80/778/CEE, de 15
de juliol de 1980.

La publicació de la Directiva 98/83/CE, de 3 de
novembre de 1998, exigeix que aquesta s’incorpori al
dret intern espanyol amb l’elaboració d’un nou text que
reculli les noves especificacions de caràcter científic i
tècnic i possibilitin un marc legal més d’acord tant amb
les necessitats actuals com amb els avenços i progressos
dels últims anys referents a les aigües de consum humà,
establint les mesures sanitàries i de control necessàries
per a la protecció de la salut dels consumidors, i aquest
és l’objecte principal d’aquesta disposició.

Atesa la importància d’aquest tema per a la salut
humana, es fa necessari l’establiment a escala nacional
de criteris de qualitat de l’aigua de consum humà.

Aquests criteris s’apliquen a totes les aigües que, inde-
pendentment del seu origen i del tractament de pota-
bilització que rebin, s’utilitzin en la indústria alimentària
o se subministrin a través de xarxes de distribució públi-
ques o privades, dipòsits o cisternes.

Es fixen paràmetres i valors paramètrics que s’han
de complir en el punt on es posa l’aigua de consum
humà a disposició del consumidor. Aquests valors es
basen principalment en les recomanacions de l’Orga-
nització Mundial de la Salut i en motius de salut pública
i s’aplica, en alguns casos, el principi de precaució per
assegurar un alt nivell de protecció de la salut de la
població.

Els programes de control de qualitat de l’aigua de
consum humà s’han d’adaptar a les necessitats de cada
abastament i complir els criteris de qualitat que preveu
aquesta disposició.

Les substàncies utilitzades en el tractament de pota-
bilització de l’aigua i productes de construcció insta�ats
en l’abastament i en les insta�acions interiors poden afec-
tar la qualitat i salubritat de l’aigua, per això, i sense
perjudici del que preveu aquesta norma, es regulen per
normativa específica.

Davant d’incompliments dels criteris de qualitat que
assenyala aquesta disposició, cal investigar la causa sub-
jacent i garantir que s’apliquin tan aviat com sigui pos-
sible les mesures correctores i preventives per a la pro-
tecció de la salut de la població abastada. En determi-
nades condicions es poden fer excepcions, quan el sub-
ministrament d’aigua en l’abastament no es pugui man-
tenir per cap altre mitjà raonable i sempre que no hi
hagi un risc potencial per a la salut de la població.

Les decisions sobre el control de la qualitat de l’aigua
de consum humà, així com l’adopció de mesures correc-

tores davant dels incompliments detectats, s’executen
a escala local, en virtut de les competències que atribueix
als ens locals la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, seguint, si s’escau, les indi-
cacions de l’administració sanitària autonòmica compe-
tent i comptant amb el seu assessorament.

Els consumidors han de rebre informació suficient
i oportuna de la qualitat de l’aigua de consum humà,
situacions d’excepció, mesures correctores i preventives,
així com de tots els aspectes que afectin l’abastament
i que puguin implicar un risc per a la salut de la població.

El Ministeri de Sanitat i Consum coordina el Sistema
d’Informació Nacional d’Aigua de Consum i elabora els
informes nacionals anuals destinats a la informació públi-
ca i, en compliment amb les obligacions comunitàries,
a la Comissió Europea.

Aquest Reial decret, que té caràcter de norma bàsica,
es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a
de la Constitució i d’acord amb el que disposen els arti-
cles 18.6, 19.2, 23, 24, 40.2, 40.13 i la disposició addi-
cional segona de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general
de sanitat.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat escol-
tats els sectors afectats, les comunitats autònomes i la
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària
(CIOA) n’ha emès l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de Medi
Ambient, d’Economia i de Ciència i Tecnologia, amb l’a-
provació prèvia del ministre d’Administracions Públiques,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres del dia 7 de febrer de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir els criteris
sanitaris que han de complir les aigües de consum humà
i les insta�acions que permeten el seu subministrament
des de la captació fins a l’aixeta del consumidor i el
control d’aquestes, garantint-ne la salubritat, qualitat i
neteja, a fi de protegir la salut de les persones dels efec-
tes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació
de les aigües.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquesta disposició s’entén per:

1. Aigua de consum humà:

a) Totes les aigües, ja sigui en el seu estat original,
ja sigui després del tractament, utilitzades per beure,
cuinar, preparar aliments, higiene personal i per a altres
usos domèstics, sigui quin sigui el seu origen i inde-
pendentment que se subministrin al consumidor, a través
de xarxes de distribució públiques o privades, de cis-
ternes, de dipòsits públics o privats.

b) Totes les aigües utilitzades a la indústria alimen-
tària per a finalitats de fabricació, tractament, conser-
vació o comercialització de productes o substàncies des-
tinades al consum humà, així com a les utilitzades per
a la neteja de les superfícies, objectes i materials que
puguin estar en contacte amb els aliments.

c) Totes les aigües subministrades per a consum
humà com a part d’una activitat comercial o pública,
amb independència del volum mitjà diari d’aigua sub-
ministrat.

2. Autoritat sanitària: a l’Administració sanitària
autonòmica competent o altres òrgans de les comunitats
autònomes en l’àmbit de les seves competències.
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3. Gestor i/o gestors: persona o entitat pública o
privada que sigui responsable de l’abastament o de part
d’aquest, o de qualsevol altra activitat lligada a l’abas-
tament de l’aigua de consum humà.

4. Abastament: conjunt d’insta�acions per a la cap-
tació d’aigua, conducció, tractament de potabilització de
l’aigua, emmagatzemament, transport i distribució de l’ai-
gua de consum humà fins a les connexions de servei
dels consumidors, amb la dotació i qualitat que preveu
aquesta disposició.

5. Aigua destinada a la producció d’aigua de con-
sum humà: les aigües que, independentment del seu
origen, siguin tractades o no, hagin de ser utilitzades
per al consum humà.

6. Font natural: les captacions no utilitzades amb
finalitats comercials i no connectades a dipòsits, cister-
nes o xarxes de distribució.

7. Punt de mostratge: el lloc per a la presa de mos-
tres d’aigua de consum humà per al control de la qualitat
d’aquesta aigua.

8. Valor paramètric: el nivell màxim o mínim fixat
per a cada un dels paràmetres que s’ha de controlar.

9. Resultat: el valor quantificat d’un paràmetre amb
un mètode d’assaig concret i expressat a les unitats que
fixa l’annex I.

10. Plaguicida: els insecticides, herbicides, fungici-
des, nematicides, acaricides, algicides, rodenticides,
mo�usquicides orgànics, metabòlits, productes de degra-
dació o reacció i els productes que hi tenen relació com
són els reguladors de creixement.

11. Substància: qualsevol producte (substància o
preparat) que s’agregui a l’aigua o es faci servir en la
seva potabilització o millora, així com els utilitzats per
a la neteja de superfícies, equips, recipients o estris que
estiguin en contacte amb l’aigua de consum humà.

A aquests efectes es divideixen en els grups següents:

a) «Desinfectants per a aigua»: productes emprats
per a la desinfecció de l’aigua de consum humà.

b) «Desinfectants per a superfícies»: productes
emprats per a la desinfecció d’equips, recipients, estris
per al consum, superfícies o canonades relacionades
amb la producció, el transport, l’emmagatzemament i
la distribució de l’aigua de consum humà.

c) «Algicides i antiincrustants»: productes que eli-
minen o impedeixen el desenvolupament d’algues a l’ai-
gua destinada a la producció de l’aigua de consum humà
o tinguin acció antiincrustant o desincrustant.

d) «Altres substàncies»: qualsevol producte que no
estigui inclòs als apartats anteriors.

12. Estació de tractament d’aigua potable (ETAP):
conjunt de processos de tractament de potabilització
situats abans de la xarxa de distribució i/o dipòsit, que
contingui més unitats que la desinfecció.

13. Producte de construcció en contacte amb aigua
de consum humà: qualsevol producte de construcció,
de revestiment o utilitzat en els processos de muntatge
de les captacions, conduccions, ETAP, xarxes d’abasta-
ment i distribució, dipòsits, cisternes i insta�acions inte-
riors que estiguin situades des de la captació fins a l’aixe-
ta del consumidor.

14. Conducció: qualsevol canalització que porta l’ai-
gua des de la captació fins a l’ETAP o, si no n’hi ha,
al dipòsit de capçalera.

15. Dipòsit: qualsevol receptacle o aljub la finalitat
del qual sigui emmagatzemar aigua de consum humà
ubicat a la capçalera o en trams intermedis de la xarxa
de distribució.

16. Xarxa de distribució: conjunt de canonades dis-
senyades per a la distribució de l’aigua de consum humà
des de l’ETAP o des dels dipòsits fins a la connexió
de servei de l’usuari.

17. Punt de lliurament: lloc on un gestor d’una part
de l’abastament lliura l’aigua al gestor de la part següent
d’aquest o al consumidor.

18. Connexió de servei: la canonada que enllaça
la insta�ació interior de l’immoble i la clau de pas corres-
ponent amb la xarxa de distribució.

19. Insta�ació interior: el conjunt de canonades,
dipòsits, connexions i aparells insta�ats després de la
connexió de servei i la clau de pas corresponent que
enllaça amb la xarxa de distribució.

20. Aparells de tractament en edificis: qualsevol ele-
ment o accessori insta�at després de la connexió de
servei o clau de pas o a l’entrada de la insta�ació interior
o a l’aixeta del consumidor, per tal de modificar o opti-
mitzar la qualitat de l’aigua de consum humà.

21. Zona d’abastament: àrea geogràficament defi-
nida i censada per l’autoritat sanitària a proposta del
gestor de l’abastament o parts d’aquest, no superior a
l’àmbit provincial, en la qual l’aigua de consum humà
provingui d’una o diverses captacions i la qualitat de
les aigües distribuïdes de la qual es pugui considerar
homogènia la major part de l’any.

Cada zona d’abastament està definida per quatre
determinants:

a) Denominació única dins de cada província.
b) Codi d’identificació.
c) Nombre d’habitants abastats.
d) Volum mitjà diari d’aigua subministrada conside-

rant el còmput anual.

Article 3. Àmbit d’aplicació.

1. Aquesta disposició és aplicable a les aigües que
defineix l’article 2.1.

2. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest
Reial decret:

a) Totes les aigües que es regeixin pel Reial decret
1074/2002, de 18 d’octubre, pel qual es regula el pro-
cés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda
envasades.

b) Totes les aigües que es regeixin per la Llei 25/1990,
de 20 de desembre, del medicament.

c) Totes les aigües mineromedicinals d’establiments
balnearis que es regeixin pel Reial decret llei 743/1928,
de 25 d’abril, que aprova l’Estatut, sobre l’explotació de
deus d’aigües mineromedicinals, i per la Llei 22/1973,
de 21 de juliol, de mines.

d) Totes les aigües destinades exclusivament a usos
per als quals consti a l’autoritat sanitària que la qualitat
de les aigües no afecta, directament ni indirectament,
la salut dels consumidors que les usen.

e) Totes les aigües de la indústria alimentària que
consti a l’autoritat sanitària que la qualitat de les aigües
no afecta la salubritat del producte alimentari.

f) Totes les aigües de consum humà procedents
d’un abastament individual i domiciliari o font natural
que subministri com a mitjana menys de 10 m3 diaris
d’aigua, o que abasti menys de 50 persones, excepte
quan es percebi un risc potencial per a la salut de les
persones derivat de la qualitat de l’aigua, cas en què
l’autoritat sanitària requereix l’Administració local que
adopti, per a aquests abastaments, les mesures neces-
sàries per al compliment del que disposa aquest Reial
decret.

Article 4. Responsabilitats i competències.

Sense perjudici del que estableixen la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat, i la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’esta-
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bleixen les responsabilitats següents en l’àmbit d’aquest
Reial decret:

1. Els municipis són responsables d’assegurar que
l’aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de dis-
tribució, cisterna o dipòsit mòbil en el seu àmbit territorial
sigui apta per al consum en el punt de lliurament al
consumidor.

2. Quan la captació o la conducció o el tractament
o la distribució o l’autocontrol de l’aigua de consum els
faci un gestor o gestors diferents del municipi, aquest
ha de vetllar pel compliment d’aquest Reial decret per
part d’aquests.

La responsabilitat dels gestors finalitza en el punt de
lliurament a un altre gestor o a la clau de pas general
de la connexió de servei del consumidor.

3. Els municipis han de vetllar pel compliment de
les obligacions dels titulars dels establiments que duguin
a terme activitats comercials o públiques en relació amb
el que assenyala aquesta disposició. Els titulars d’aquests
establiments han de posar a disposició dels seus usuaris
aigua apta per al consum.

4. Correspon als municipis l’autocontrol de la qua-
litat i el control en aixeta de l’aigua que consumeix la
població al seu municipi quan la gestió de l’abastament
sigui de forma directa.

5. Quan la gestió de l’abastament sigui de forma
indirecta, l’autocontrol de la qualitat de l’aigua de con-
sum humà és responsabilitat dels gestors, cada un en
la seva pròpia part de l’abastament.

6. Si la qualitat de l’aigua de consum humà expe-
rimenta modificacions que impliquin que de forma tem-
poral o permanent no sigui apta per al consum, en cada
un dels casos que assenyalen els apartats 1, 2 i 3 d’a-
quest article, el gestor ha de posar en coneixement de
la població i/o dels altres gestors afectats, així com del
municipi, si s’escau, aquesta situació d’incompliment, les
mesures correctores i preventives previstes, a través dels
mitjans i de la manera que consideri més adequada,
d’acord amb l’autoritat sanitària, a fi d’evitar qualsevol
risc que afecti la protecció de la salut humana.

7. Els propietaris de la resta dels immobles que no
reculli l’apartat 3 són responsables de mantenir la ins-
ta�ació interior a efectes d’evitar modificacions de la
qualitat de l’aigua de consum humà des de la connexió
de servei fins a l’aixeta.

Article 5. Criteris de qualitat de l’aigua de consum
humà.

L’aigua de consum humà ha de ser salubre i neta.
Als efectes d’aquest Reial decret, una aigua de con-

sum humà és salubre i neta quan no contingui cap tipus
de microorganisme, paràsit o substància, en una quan-
titat o concentració que pugui suposar un risc per a
la salut humana, i compleixi els requisits que especi-
fiquen les parts A i B de l’annex I.

Article 6. Punt de compliment dels criteris de qualitat
de l’aigua de consum humà.

L’aigua de consum humà que es posa a disposició
del consumidor ha de complir els requisits de qualitat
que assenyala aquesta disposició, en els punts següents:

a) El punt en el qual surt de les aixetes que són
utilitzades habitualment per al consum humà, per a les
aigües subministrades a través d’una xarxa de distribució,
dins dels locals, establiments públics o privats i domicilis
particulars.

b) El punt en què es posa a disposició del consu-
midor, per a les aigües subministrades a partir d’una
cisterna, de dipòsits mòbils públics i privats.

c) El punt en què són utilitzades a l’empresa, per
a les aigües utilitzades a la indústria alimentària.

Article 7. Captació de l’aigua per al consum humà.

1. Sense perjudici del que disposi l’autoritat sani-
tària en cada cas, l’aigua destinada a la producció d’aigua
de consum humà pot procedir de qualsevol origen, sem-
pre que no comporti un risc per a la salut de la població
abastada.

La dotació d’aigua ha de ser suficient per a les neces-
sitats higienicosanitàries de la població i el desenvolu-
pament de l’activitat de la zona d’abastament, com a
objectiu mínim hauria de tenir 100 litres per habitant
i dia.

2. Els organismes de conca i les administracions
hidràuliques de les comunitats autònomes han de faci-
litar periòdicament a l’autoritat sanitària i al gestor els
resultats analítics de l’aigua destinada a la producció
d’aigua de consum humà, dels paràmetres descrits al
Reial decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de l’administració pública de l’aigua i de
la planificació hidrològica i de tota la legislació que li
sigui aplicable.

Davant la sospita de presència a l’aigua de conta-
minants que comportin un risc per a la salut de la pobla-
ció, els organismes de conca i les administracions hidràu-
liques de les comunitats autònomes en coordinació amb
l’autoritat sanitària determinen i avaluen la presència d’a-
questes substàncies.

3. Qualsevol projecte de nova captació ha de tenir
un informe sobre les característiques més rellevants que
puguin influir en la qualitat de l’aigua de l’àrea de cap-
tació, a més del que preveu l’article 13.

La qualitat de l’aigua de la captació ha de ser tal
que pugui ser potabilitzada amb els tractaments de pota-
bilització que preveu l’abastament.

4. L’entitat pública o privada responsable de la cons-
trucció de la captació ha d’insta�ar les mesures de pro-
tecció adequades i senyalitzar de forma visible per a
la seva identificació com a punt de captació d’aigua des-
tinada a l’abastament de la població, segons estableixi
l’autoritat sanitària, a fi d’evitar la contaminació i degra-
dació de la qualitat de l’aigua.

El gestor de la captació ha de mantenir les mesures
de protecció pròpies de la seva competència sense per-
judici de les competències de l’organisme de conca i
les administracions hidràuliques de les comunitats autò-
nomes.

Article 8. Conducció de l’aigua.

1. Abans de la seva posada en funcionament, s’ha
de fer un rentat i/o desinfecció de les canonades.

El material de construcció, revestiment, soldadures
i accessoris no han de transmetre a l’aigua substàncies
o propietats que contaminin o empitjorin la qualitat de
l’aigua procedent de la captació.

2. En el cas que la conducció sigui oberta, el gestor
de la conducció ha de tancar-la sempre que l’autoritat
sanitària consideri que hi ha un risc per a la salut de
la població.

Article 9. Substàncies per al tractament de l’aigua.

1. Qualsevol substància o preparat que s’afegeixi a
l’aigua de consum humà ha de complir la norma UNE-EN
corresponent per a cada producte i vigent en cada
moment.

El Ministeri de Sanitat i Consum ha d’actualitzar la relació
que figura a l’annex II mitjançant desplegament normatiu.
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2. Les substàncies o els preparats que en la data
d’entrada en vigor d’aquesta disposició estiguin comer-
cialitzats tenen un termini d’un any per complir cada
una de les normes UNE-EN que l’afectin.

3. Sense perjudici d’això, qualsevol substància o pre-
parat que s’afegeixi a l’aigua de consum humà i la indús-
tria relacionada amb aquesta, han de complir el que
disposen el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre,
pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre,
l’autorització i la comercialització de biocides, o el Reial
decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova
el Reglament sobre notificació de substàncies noves i
classificació, envasaments i etiquetatges de les substàn-
cies perilloses, o el Reial decret 1078/1993, de 2 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació,
envasament i etiquetatge de preparats perillosos, i el
Reial decret 1712/1991, de 29 de novembre, sobre
el Registre general sanitari d’aliments, o qualsevol altra
legislació que pugui ser aplicable.

4. El gestor del tractament de potabilització de l’ai-
gua ha de tenir una fotocòpia del certificat o autorització
sanitària corresponent a cada substància utilitzada o, si
s’escau, de l’empresa que la comercialitzi.

Article 10. Tractament de potabilització de l’aigua de
consum humà.

1. Quan la qualitat de l’aigua captada tingui una
terbolesa més gran d’1 unitat nefelomètrica de formacina
(UNF) com a mitjana anual, s’ha de sotmetre com a
mínim a una filtració per sorra, o un altre mitjà apropiat,
a criteri de l’autoritat sanitària, abans de desinfectar-la
i distribuir-la a la població. Així mateix, quan hi hagi un
risc per a la salut, encara que els valors mitjans anuals
de terbolesa siguin inferiors a 1 UNF, l’autoritat sanitària
pot requerir, en funció de la valoració del risc existent,
la insta�ació d’una filtració prèvia.

2. Les aigües de consum humà distribuïdes al con-
sumidor per xarxes de distribució públiques o privades,
cisternes o dipòsits han de ser desinfectades. En aquests
casos, els subproductes derivats de la desinfecció han
de tenir els nivells més baixos possibles, sense com-
prometre en cap moment l’eficàcia de la desinfecció.

Quan no hi hagi risc de contaminació o creixement
microbià al llarg de tota la xarxa de distribució fins a
l’aixeta del consumidor, el gestor pot so�icitar a l’autoritat
sanitària l’exempció de contenir desinfectant residual.

3. Els processos de tractament de potabilització no
han de transmetre a l’aigua substàncies o propietats que
contaminin o degradin la seva qualitat i suposin l’incom-
pliment dels requisits que especifica l’annex I i un risc
per a la salut de la població abastada, ni han de produir
directament o indirectament la contaminació ni el dete-
riorament de l’aigua superficial o subterrània destinada
a la producció de l’aigua de consum humà.

4. Els aparells de tractament en edificis no poden
transmetre a l’aigua substàncies, gèrmens o propietats
indesitjables o perjudicials per a la salut i han de complir
el que disposa l’article 14.

La comercialització d’aquests aparells està subjecta
a la seva homologació prèvia.

Article 11. Dipòsits i cisternes per a l’aigua de consum
humà.

1. Els dipòsits públics o privats, fixos o mòbils, de
la xarxa d’abastament, de distribució o d’insta�acions
interiors i cisternes per a aigua de consum humà han
de complir el que disposa l’article 14.

Qualsevol dipòsit d’una insta�ació interior s’ha de
situar per sobre del nivell del clavegueram, i ha d’estar
sempre tapat i dotat d’un desguàs que permeti el seu
buidatge total, neteja i desinfecció.

2. L’entitat pública o privada responsable de la cons-
trucció del dipòsit ha d’insta�ar les mesures de protecció
i senyalitzar de forma visible, per a la seva identificació
com a punt d’emmagatzemament d’aigua per a l’abas-
tament, a fi que no es contamini o empitjori la qualitat
de l’aigua emmagatzemada.

El gestor ha de mantir aquestes mesures de protecció.
3. Quan en un abastament s’hagi de recórrer a l’ús

de cisternes o dipòsits mòbils, aquests només han de
ser per al transport d’aigua i han de tenir clarament asse-
nyalat i prou visible la indicació «per a transport d’aigua
de consum humà», acompanyat del símbol d’una aixeta
blanca sobre fons blau.

El gestor de la cisterna o dipòsit mòbil ha de so�icitar
l’autorització administrativa corresponent per donar-se
d’alta en aquesta activitat.

En cada subministrament d’aquest tipus, el gestor
ha de tenir l’informe vinculant de l’autoritat sanitària.

En qualsevol moment, el responsable del transport
de l’aigua ha d’adoptar les mesures de protecció opor-
tunes perquè la qualitat de l’aigua de consum humà no
es degradi, així com les mesures correctores que si s’es-
cau assenyali l’autoritat sanitària.

4. El gestor dels dipòsits públics o privats de la xarxa
d’abastament o la xarxa de distribució, cisternes, i el
propietari dels dipòsits d’insta�acions interiors, ha de
vigilar de manera regular la situació de l’estructura, els
elements de tancament, les vàlvules, les canalitzacions
i la insta�ació en general, i de manera periòdica ha de
fer la neteja dels dipòsits amb productes que compleixin
el que assenyala l’article 9. La neteja ha de tenir una
funció de desincrustació i desinfecció, seguida d’una
esbandida amb aigua.

Article 12. Distribució de l’aigua de consum humà.

1. Les xarxes de distribució pública o privada han
de ser en la mesura que sigui possible de disseny mallat,
per poder eliminar punts i situacions que facilitin la con-
taminació o el deteriorament de l’aigua distribuïda.

Han de disposar de mecanismes adequats que en
permetin el tancament per sectors, per tal de poder aïllar
àrees davant situacions anòmales, i de sistemes que per-
metin les purgues per sectors per protegir la població
de possibles riscos per a la salut.

2. Abans de la seva posada en funcionament i des-
prés de qualsevol activitat de manteniment o reparació
que pugui suposar un risc de contaminació de l’aigua
de consum humà, s’ha de fer un rentat i/o una desin-
fecció del tram afectat de canonades amb substàncies
que assenyala l’article 9, i els productes de construcció
d’aquestes han de complir el que disposa l’article 14.

3. Les característiques i el funcionament de la ins-
ta�ació interior no han de contaminar o empitjorar la
qualitat de l’aigua de consum humà amb gèrmens o
substàncies que puguin suposar un risc per a la salut
dels consumidors.

Article 13. Inspeccions sanitàries prèvies de noves ins-
ta�acions.

1. En qualsevol projecte de construcció d’una nova
captació, conducció, ETAP, xarxa d’abastament o xarxa
de distribució (amb una longitud més gran de 500
metres), dipòsit de la xarxa de distribució o remodelació
de l’existent, l’autoritat sanitària ha d’elaborar un informe
sanitari vinculant, abans de dos mesos després que el
gestor presenti la documentació.

2. A la posada en funcionament de la nova insta�ació,
l’autoritat sanitària ha de fer un informe basat en la ins-
pecció i en la valoració i el seguiment, durant el temps
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que cregui convenient, dels resultats analítics realitzats
pel gestor, dels paràmetres que aquesta assenyali.

3. Aquests requisits s’apliquen a les insta�acions que
esmenten els articles 7, 8, 10, 11 i 12, excepte per al
que assenyala l’apartat 3 de l’article 11 i insta�acions
interiors.

Article 14. Productes de construcció en contacte amb
l’aigua de consum humà.

1. Els productes que estiguin en contacte amb l’ai-
gua de consum humà, per ells mateixos o per les pràc-
tiques d’insta�ació que s’utilitzin, no han de transmetre
a l’aigua de consum humà substàncies o propietats que
contaminin o n’empitjorin la qualitat i suposin un incom-
pliment dels requisits que especifica l’annex I o un risc
per a la salut de la població abastada.

2. Per als productes de construcció referits a les
activitats que descriuen els articles 10.4, 11 i 12 les
autoritzacions per a l’ús i insta�ació d’aquests productes
estan subjectes a les disposicions que regula la Comissió
Interministerial de Productes de Construcció (CIPC) i, si
s’escau, pel que disposa el Reial decret 363/1995, de 10
de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre notificació
de substàncies noves i classificació, envasaments i eti-
quetatges de les substàncies perilloses, o el Reial decret
1078/1993, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment sobre classificació, envasament i etiquetatge de
preparats perillosos, o qualsevol altra legislació o nor-
mativa tècnica que pugui ser aplicable, en el que no
s’oposi al que disposa aquest Reial decret.

Article 15. Personal.

El personal que treballi en l’abastament en tasques
en contacte directe amb aigua de consum humà ha de
complir els requisits tècnics i sanitaris que disposa el
Reial decret 202/2000, d’11 de febrer, pel qual s’es-
tableixen les normes relatives als manipuladors d’ali-
ments.

Article 16. Laboratoris de control de la qualitat de l’ai-
gua de consum humà.

1. Qualsevol laboratori públic o privat que realitzi
determinacions per a les anàlisis de control i anàlisi com-
pleta de l’autocontrol, vigilància sanitària o control en
aixeta del consumidor ha d’implantar un sistema d’as-
segurament de la qualitat i validar-lo davant una unitat
externa de control de qualitat, que periòdicament ha
de fer una auditoria.

Qualsevol entitat pública o privada que faci aquesta
auditoria ha d’estar acreditada per l’organisme compe-
tent.

2. Els laboratoris als quals es refereix l’apartat 1,
si no estan acreditats per la UNE-EN ISO/IEC 17025
o la vigent en aquell moment per als paràmetres realitzats
al laboratori que assenyala aquesta disposició, almenys
han de tenir la certificació per la UNE-EN ISO 9001 o
la vigent en aquell moment.

Els laboratoris que superin 5.000 mostres anuals han
d’estar acreditats per la UNE-EN ISO/IEC 17025 o la
vigent en aquell moment per als paràmetres que asse-
nyala aquesta disposició i amb les especificacions que
assenyala l’annex IV, realitzats al laboratori esmentat.

Qualsevol laboratori acreditat i els laboratoris certi-
ficats que gestionin més de 500 mostres l’any han de
remetre a la Direcció General de Salut Pública del Minis-
teri de Sanitat i Consum l’imprès de l’annex III emplenat
i una fotocòpia de l’abast de l’acreditació o de la cer-
tificació.

3. Els mètodes d’assaig utilitzats pels laboratoris
s’han d’ajustar al que especifica l’annex IV.

Al si de la Ponència de Sanitat Ambiental, dependent
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut,
s’han d’estudiar altres mètodes d’assaig oficials diferents
dels que figuren a l’annex IV per a determinats parà-
metres els resultats dels quals siguin tan fiables com
els obtinguts amb els mètodes que especifica l’annex
esmentat, així com els mètodes d’assaig per als parà-
metres de l’annex IV, apartat C.

Article 17. Control de la qualitat de l’aigua de consum
humà.

1. En termes generals, en cada abastament s’han
de controlar els paràmetres que fixa l’annex I. Quan l’au-
toritat sanitària ho disposi s’han de controlar els parà-
metres o contaminants que se sospiti que puguin ser
presents en l’aigua de consum humà i suposar un risc
per a la salut dels consumidors.

2. El control de la qualitat de l’aigua de consum
humà engloba els apartats següents:

a) Autocontrol de l’aigua de consum humà.
b) Vigilància sanitària.
c) Control de l’aigua en aixeta del consumidor.

3. Tots els resultats derivats del control de la qualitat
de l’aigua de consum han d’estar recollits en un sistema
de registre per a cada cas, preferiblement en suport infor-
màtic i en concordança amb el Sistema d’Informació
Nacional d’Aigua de Consum.

4. En qualsevol mostra d’aigua de consum humà
per a l’autocontrol, vigilància sanitària i control en aixeta
del consumidor, l’aigua es pot qualificar de:

a) «Apta per al consum»: quan no contingui cap
tipus de microorganisme, paràsit o substància, en una
quantitat o concentració que pugui suposar un perill per
a la salut humana; i compleixi amb els valors paramètrics
que especifiquen les parts A, B i D de l’annex I o amb
els valors paramètrics exceptuats per l’autoritat sanitària
i sense perjudici del que estableix l’article 27.7, deter-
minats a l’anàlisi.

b) «No apta per al consum»: quan no compleixi amb
els requisits del paràgraf a). Si una aigua «no apta per
al consum» assoleix nivells d’un o diversos paràmetres
quantificats que l’autoritat sanitària consideri que han
produït o puguin produir efectes adversos sobre la salut
de la població, es qualifica d’aigua «no apta per al con-
sum i amb riscos per a la salut».

Article 18. Autocontrol.

1. L’autocontrol de la qualitat de l’aigua de consum
humà és responsabilitat del gestor de cada una de les
parts de l’abastament i ha de vetllar perquè un o diversos
laboratoris realitzin les anàlisis que descriu aquest article.

2. Sense perjudici del que disposa l’article 6, per
a l’aigua de consum humà subministrada a través d’una
xarxa de distribució, els gestors tenen la possibilitat de
prendre mostres per a paràmetres concrets dins de l’a-
bastament, en punts diferents als quals es refereix l’es-
mentat article, si es pot demostrar que la validesa dels
resultats no afecta la representativitat de la qualitat de
l’aigua de consum humà des de la sortida de l’ETAP
o del dipòsit fins al punt de lliurament al consumidor.

3. Els punts de mostratge per a l’autocontrol han
de ser representatius de l’abastament o parts d’aquest
i els ha de fixar el gestor amb la supervisió de l’autoritat
sanitària.
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A) Per al cas de xarxes de distribució, es fixen, com
a mínim, els següents punts de mostratge:

a) 1 a la sortida de l’ETAP o dipòsit de capçalera.
b) 1 a la sortida del dipòsit de regulació i/o dis-

tribució.
c) 1 en cada un dels punts de lliurament entre els

diferents gestors.
d) 1 a la xarxa de distribució. En els abastaments

que subministrin més de 20.000 m3/dia, el nombre de
punts de mostratge és d’1 per cada 20.000 m3 o fracció
d’aigua distribuïda per dia com a mitjana anual.

B) Els punts de mostratge per a l’autocontrol de
la indústria alimentària són determinats per aquesta amb
la supervisió de l’autoritat sanitària.

C) En el cas de cisternes i dipòsits mòbils, és res-
ponsabilitat del gestor d’aquests dispòsits, i els punts
de mostratge per a l’autocontrol han de ser els que defi-
neix l’article 6 d’aquest Reial decret.

L’autoritat sanitària pot requerir el canvi de la loca-
lització dels punts de mostratge determinats pel gestor
o de la indústria alimentària, o augmentar-ne el nombre
si no responen a la representativitat necessària.

4. Els tipus d’anàlisi per a l’autocontrol són els
següents:

1r Examen organolèptic: consisteix en la valoració
de les característiques organolèptiques de l’aigua de con-
sum humà partint de l’olor, el sabor, el color i la terbolesa.

2n Anàlisi de control: aquest tipus d’anàlisi té per
objecte facilitar al gestor i a l’autoritat sanitària la infor-
mació sobre la qualitat organolèptica i microbiològica
de l’aigua de consum humà, així com informació sobre
l’eficàcia del tractament de potabilització.

A) Paràmetres bàsics inclosos en aquest tipus d’a-
nàlisi: olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, concen-
tració de l’ió hidrogen o pH, amoni, «Escherichia coli»
(E. coli) i bacteris coliformes.

B) Paràmetres que com a mínim s’han de determinar
a la sortida de l’ETAP/dipòsit de capçalera o, si no n’hi
ha, a la sortida del dipòsit de regulació i/o distribució:

a) Ferro: quan s’utilitzi com a floculant.
b) Alumini: quan s’utilitzi com a floculant.
c) Recompte de colònies a 22 oC.
d) «Clostridium perfringens» (incloses les espores).

C) Paràmetres en funció del mètode de desinfecció:

a) Nitrit: quan s’utilitzi la cloraminació.
b) Clor lliure residual: quan s’utilitzi el clor o derivats.
c) Clor combinat residual: quan s’utilitzi la clorami-

nació.

L’autoritat sanitària, si ho considera necessari per sal-
vaguardar la salut de la població abastada, per a cada
abastament pot incloure altres paràmetres en l’anàlisi
de control.

3r Anàlisi completa: té per objecte facilitar al gestor
i a l’autoritat sanitària la informació per determinar si
l’aigua de consum humà distribuïda respecta o no els
valors paramètrics que defineix aquesta disposició. Per
a això es determinen els paràmetres de l’annex I i els
que l’autoritat sanitària consideri oportuns per salvaguar-
dar la salut de la població abastada.

En el cas dels paràmetres de l’anàlisi completa i des-
prés de dos anys com a mínim d’autocontrol, el gestor
pot presentar una so�icitud a l’autoritat sanitària per
reduir la freqüència d’anàlisi que assenyala aquesta dis-
posició fins a un 50 per 100, per a determinats parà-

metres, perquè no és probable la presència d’aquest
paràmetre a l’aigua de consum humà en concentracions
que puguin implicar un risc d’incompliment amb el valor
paramètric.

5. Cada gestor de l’abastament o part d’aquest ha
d’elaborar, abans de l’1 de gener de 2005, un protocol
d’autocontrol i gestió de l’abastament. En aquest pro-
tocol s’ha d’incloure tot el relacionat amb el control de
la qualitat de l’aigua de consum humà i el control sobre
l’abastament, i ha d’estar a disposició de l’autoritat sani-
tària i en concordança amb el Programa autonòmic de
vigilància sanitària de l’aigua de consum humà.

6. Davant la sospita d’un risc per a la salut de la
població, l’autoritat sanitària pot so�icitar al gestor els
mostratges complementaris que cregui oportuns per sal-
vaguardar la salut de la població.

Article 19. Vigilància sanitària.

La vigilància sanitària de l’aigua de consum humà
és responsabilitat de l’autoritat sanitària, que vetlla per-
què es facin inspeccions sanitàries periòdiques de l’a-
bastament.

Aquesta vigilància a càrrec de l’autoritat sanitària
corresponent inclou zones d’abastament de gestió o de
patrimoni de l’Estat.

L’autoritat sanitària ha d’elaborar i posar a disposició
dels gestors, abans de l’1 de gener de 2004, el programa
de vigilància sanitària de l’aigua de consum humà per
al seu territori, que ha de remetre al Ministeri de Sanitat
i Consum.

Qualsevol canvi al programa, o si es fa un desple-
gament normatiu autonòmic d’aquesta disposició, s’ha
de notificar al Ministeri de Sanitat i Consum.

Article 20. Control a l’aixeta del consumidor.

1. Per a les aigües de consum humà subministrades
a través d’una xarxa de distribució pública o privada,
el municipi o, si no, una altra entitat d’àmbit local, ha
de prendre les mesures necessàries per garantir la rea-
lització del control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta
del consumidor i l’elaboració periòdica d’un informe
sobre els resultats obtinguts.

2. Els paràmetres que s’han de controlar a l’aixeta
del consumidor són, com a mínim:

a) Olor.
b) Sabor.
c) Color.
d) Terbolesa.
e) Conductivitat.
f) pH.
g) Amoni.
h) Bacteris coliformes.
i) «Escherichia coli» (E. coli).
j) Coure, crom, níquel, ferro, plom o un altre parà-

metre: quan se sospiti que la insta�ació interior té aquest
tipus de material insta�at.

k) Clor lliure residual i/o clor combinat residual:
quan s’utilitzi clor o els seus derivats per al tractament
de potabilització de l’aigua.

En cas d’incompliment dels valors paramètrics, es
pren una mostra en el punt de lliurament al consumidor.

Article 21. Freqüència de mostratge.

1. El nombre mínim de mostres en l’autocontrol ha
de ser representatiu de l’abastament o parts d’aquest
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i de la indústria alimentària, distribuïts uniformement al
llarg de tot l’any.

a) La freqüència mínima de mostratge per a l’anàlisi
de control i l’anàlisi completa s’han de dur a terme
segons el que especifica l’annex V.

b) La freqüència de mostratge del desinfectant resi-
dual es pot incrementar quan l’autoritat sanitària ho cre-
gui necessari.

c) L’examen organolèptic s’ha de fer almenys dues
vegades per setmana i sempre que no es faci un altre
tipus d’anàlisi en aquell període.

L’autoritat sanitària, quan consideri que pot haver-hi
un risc per a la salut de la població, ha de vetllar perquè
el gestor incrementi la freqüència de mostratge per als
paràmetres que aquesta consideri oportuns.

2. La freqüència de mostratge per a cisternes i dipò-
sits mòbils l’ha d’assenyalar en cada cas l’autoritat sani-
tària.

3. El nombre de mostres anuals que recull l’aixeta
del consumidor ha de ser, com a mínim, la que assenyala
l’annex V.

Article 22. Situacions d’excepció als valors paramètrics
fixats.

El gestor pot so�icitar a l’Administració sanitària l’au-
torització de situacions d’excepció temporal respecte als
valors paramètrics fixats quan l’incompliment d’un valor
paramètric d’un determinat paràmetre de la part B de
l’annex I en un abastament donat, s’ha produït durant
més de 30 dies en total durant els últims 12 mesos
i quan el subministrament d’aigua de consum humà no
es pugui mantenir de cap altra manera raonable. L’au-
toritat sanitària ha d’establir un nou valor paramètric,
sempre que l’excepció no pugui constituir un perill per
a la salut de la població abastada.

La Direcció General de Salut Pública del Ministeri de
Sanitat i Consum gestiona el Cens Nacional de les situa-
cions d’excepció autoritzades per l’autoritat sanitària.

Article 23. Autorització d’excepció.

1. El gestor ha de presentar a l’autoritat sanitària
la so�icitud que consta, com a mínim, de:

a) Còpia de l’escrit del gestor al municipi, si s’escau,
i ha de comunicar la so�icitud d’autorització de l’excepció.

b) La so�icitud, que s’ha d’ajustar al model d’imprès
que recull la part A de l’annex VI.

c) Original i còpia d’un «informe documental» amb
els apartats següents:

1r Resultats del paràmetre dels últims sis mesos.
2n Informe sobre la causa de la so�icitud, justificat,

si escau, amb un dictamen tècnic.
3r Informe que justifica que no es pot mantenir el

subministrament d’aigua de cap altra manera raonable.
4t Comunicat i forma de transmissió a la població

afectada de la situació d’excepció.
5è Programa de mostratge específic incrementant

la freqüència de mostratge per a aquest abastament per
al període so�icitat.

6è Pla de mesures correctores, disposicions per a
l’avaluació del pla, cronograma de treball i estimació del
cost.

2. L’autoritat sanitària té un termini de dos mesos
per notificar l’autorització de la so�icitud, a partir de l’en-
trada de la documentació al registre de l’òrgan com-
petent per a la seva tramitació.

3. Una vegada autoritzada l’excepció l’autoritat sani-
tària té 15 dies hàbils per comunicar l’autorització d’ex-

cepció a la Direcció General de Salut Pública del Ministeri
de Sanitat i Consum. La comunicació s’ha de fer al model
d’imprès que recull la part B de l’annex VI i, si es tracta
d’un abastament que distribueixi al dia més de 1.000 m3

com a mitjana anual, s’ha d’acompanyar d’un exemplar
de l’«informe documental» aportat juntament amb el llis-
tat d’indústries alimentàries pertinents afectades.

4. El Ministeri de Sanitat i Consum ha de notificar
a la Comissió Europea, de conformitat amb la normativa
comunitària vigent, l’autorització d’excepció, d’abasta-
ments que distribueixin al dia més de 1.000 m3 com
a mitjana anual.

5. Les excepcions han d’estar limitades al menor
temps possible i no han de passar de tres anys, al final
dels quals el so�icitant ha de presentar a l’autoritat sani-
tària un «estudi de situació» i el cost total de les mesures
adoptades.

6. Una vegada autoritzada l’excepció, el gestor ha
de comunicar als consumidors i als altres gestors afectats
de l’abastament la nova situació d’excepció i, en coor-
dinació amb l’autoritat sanitària, ha de facilitar recoma-
nacions sanitàries a la població en general i específi-
cament als grups de població per als quals l’excepció
pogués representar un risc per a la seva salut.

El termini de comunicació no ha de ser superior a
dos dies a partir del dia en què li sigui notificada l’au-
torització.

Article 24. Primera pròrroga d’excepció.

1. Quan els tres anys no hagin estat suficients per
resoldre la causa que va motivar la so�icitud d’excepció,
el gestor pot so�icitar una pròrroga de l’excepció a l’au-
toritat sanitària.

En aquest cas, dos mesos abans que finalitzi el primer
període autoritzat, ha de presentar:

a) Còpia de l’escrit del gestor al municipi, si s’escau,
en què es comunica la so�icitud de pròrroga.

b) La so�icitud, que s’ajusta al model d’imprès que
recull la part A de l’annex VI.

c) Original i còpia d’un nou «informe documental»
actualitzat.

En finalitzar el primer període autoritzat, el gestor ha
de remetre a l’autoritat sanitària original i còpia de l’«es-
tudi de situació» elaborat, que ha de recollir els pro-
gressos aconseguits des de l’autorització.

2. L’autoritat sanitària té un termini de dos mesos
per notificar l’autorització de la so�icitud, a partir de l’en-
trada de la documentació al registre de l’òrgan com-
petent per a la seva tramitació.

Aquesta pròrroga d’excepció no pot passar de tres
anys.

A partir de l’autorització de la pròrroga s’ha de seguir
la mateixa tramitació que el que preveuen els apartats 3,
4, 5 i 6 de l’article 23.

Article 25. Segona pròrroga d’excepció.

1. En circumstàncies excepcionals, quan no hagi
estat corregida la causa que va motivar la so�icitud en
els dos períodes autoritzats, el gestor pot so�icitar una
segona pròrroga que, amb informes favorables del muni-
cipi, si s’escau, i de l’autoritat sanitària, el Ministeri de
Sanitat i Consum ha de tramitar la so�icitud a la Comissió
Europea per un període no superior a tres anys.

2. En aquest cas, tres mesos abans que finalitzi el
segon període autoritzat, el gestor ha de presentar a
l’autoritat sanitària la documentació següent:

a) Còpia de l’escrit del gestor al municipi, si s’escau,
en què es comunica la so�icitud de la segona pròrroga.
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b) La so�icitud, que s’ajusta al model d’imprès que
recull la part A de l’annex VI.

c) Original i còpia d’un nou «informe documental»
actualitzat.

En finalitzar el segon període autoritzat, el gestor ha
de remetre a l’autoritat sanitària original i còpia del nou
«estudi de situació»

3. L’autoritat sanitària ha de remetre a la Direcció
General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Con-
sum la so�icitud, l’«informe documental» i l’«estudi de
situació», acompanyats d’un informe tècnic de l’autoritat
sanitària justificatiu de la tramitació de la so�icitud de
la segona pròrroga de l’autorització d’excepció.

4. El Ministeri de Sanitat i Consum, en coordinació
amb l’autoritat sanitària, el gestor i el municipi, si s’escau,
han d’elaborar un informe sobre la necessitat d’una sego-
na pròrroga que s’ha de remetre a la Comissió Europea
juntament amb la resta de la documentació.

5. El Ministeri de Sanitat i Consum ha de notificar
la decisió de la Comissió Europea a l’autoritat sanitària,
al gestor i al municipi en un termini no superior a una
setmana.

La comunicació als consumidors i als altres gestors
afectats de l’abastament d’aquesta segona pròrroga d’ex-
cepció s’ha de fer segons el que preveu l’apartat 6 de
l’article 23.

Article 26. Situació d’excepció de curta durada.

1. Quan es prevegi que amb les mesures correctores
es pugui resoldre el problema en un termini màxim de 30
dies i quan l’incompliment del valor paramètric sigui con-
siderat insignificant per l’autoritat sanitària, el gestor ha
de so�icitar a l’autoritat sanitària l’autorització d’excepció
de curta durada, sempre que el valor proposat no pugui
constituir un perill per a la salut humana.

2. La so�icitud d’autorització d’excepció de curta
durada ha de constar, com a mínim, de:

a) La so�icitud, que s’ha d’ajustar al model d’imprès
que recull la part A de l’annex VI.

b) Pla de mesures correctores amb el cronograma
de treball previst.

c) Proposta de comunicat per transmetre a la pobla-
ció afectada la situació.

3. L’autoritat sanitària té un termini de 10 dies per
notificar l’autorització de la so�icitud, a partir de l’entrada
de la documentació al registre de l’òrgan competent per
a la seva tramitació.

4. Una vegada autoritzada l’excepció i notificada al
gestor, aquest ha de comunicar, abans de les 24 hores,
als consumidors i als altres gestors afectats la nova situa-
ció, i facilitar, en coordinació amb l’autoritat sanitària,
recomanacions sanitàries a la població o a grups de
població per als quals aquesta excepció pugui represen-
tar un risc per a la salut.

Article 27. Incompliments i mesures correctores i pre-
ventives.

1. Qualsevol incompliment detectat en l’abastament
o en la qualitat de l’aigua de consum humà pel gestor,
el municipi, el titular de l’activitat o l’autoritat sanitària,
ha de ser confirmat.

Aquesta confirmació s’ha de fer, quan sigui necessari,
amb la presa d’una mostra d’aigua abans de les 24 hores
d’haver-se detectat l’incompliment.

2. Després de la confirmació de l’incompliment, el
gestor o el titular de l’activitat, si hi ha una activitat
pública o comercial o el municipi, en el cas de domicilis

particulars, n’han d’investigar immediatament el motiu,
i n’han de deixar constància en un llibre d’incidències,
i han de notificar abans de 24 hores a l’autoritat sanitària
les característiques de la situació amb un imprès que
s’ha d’ajustar al model que recull l’annex VII i pel mitjà
de transmissió que aquesta determini per als paràmetres
que preveuen les parts A, B i D de l’annex I.

En el cas dels paràmetres de la part C de l’annex I,
la comunicació es fa setmanalment.

3. Una vegada notificat l’incompliment a l’autoritat
sanitària o el detectat per aquesta, l’autoritat sanitària
ha de valorar l’obertura o no d’una «situació d’alerta».

L’autoritat sanitària ha de considerar la importància
de l’incompliment, la repercussió sobre la salut de la
població afectada i la realització d’un estudi d’avaluació
del risc a causa de l’episodi d’incompliment, si ho con-
sidera necessari.

4. En cada situació d’alerta o incompliment, l’au-
toritat sanitària ha de valorar la possibilitat de prohibir
el subministrament o el consum d’aigua, restringir-ne
l’ús, aplicar tècniques de tractament apropiades per
modificar la naturalesa o les propietats de l’aigua abans
de subministrar-la, a fi de reduir o eliminar el risc de
l’incompliment i la presentació de riscs potencials per
a la salut de la població.

5. El gestor, el municipi o el propietari de l’immoble
amb activitat pública o comercial ha de comunicar la
situació d’alerta, les mesures correctores i preventives
als consumidors i als altres gestors afectats, abans de
les 24 hores després de la valoració de l’autoritat sani-
tària.

A més, en coordinació amb l’autoritat sanitària, han
de transmetre les recomanacions sanitàries per a la
població o grups de població per als quals l’incompliment
pugui representar un risc per a la salut.

6. Una vegada preses les mesures correctores, el
gestor o el propietari de l’immoble o el municipi han
de fer una nova presa de mostra en el punt on hagi
tingut lloc el problema per verificar la situació de nor-
malitat i n’han d’informar l’autoritat sanitària que ha de
valorar el tancament de la «situació d’alerta», i ho ha
de comunicar als consumidors i als altres gestors afectats
en un termini de 24 hores.

7. En el cas d’incompliment de paràmetres de l’an-
nex I, part C, l’autoritat sanitària ha de valorar la qua-
lificació de l’aigua d’«apta o no apta per al consum humà»
en funció del risc per a la salut.

Article 28. Règim sancionador.

Sense perjudici d’una altra normativa que pugui ser
aplicable, les infraccions contra el que disposa aquest
Reial decret constitueixen infracció administrativa en
matèria de sanitat, d’acord amb el que tipifica el capítol VI
del títol I de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general
de sanitat, i són objecte de sanció administrativa, amb
la instrucció prèvia de l’expedient administratiu oportú.

Article 29. Informació al consumidor.

La informació donada als consumidors ha de ser pun-
tual, suficient, adequada i actualitzada sobre tots i cada
un dels aspectes que descriu aquest Reial decret, a través
dels mitjans de comunicació previstos per cada una de
les administracions implicades i els gestors de l’abas-
tament.

Article 30. Sistema d’informació nacional d’aigua de
consum.

1. El Ministeri de Sanitat i Consum estableix un sis-
tema d’informació relatiu a les zones d’abastament i con-
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trol de la qualitat de l’aigua de consum humà denominat
Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SI-
NAC).

La utilització i el subministrament de dades en suport
informàtic al SINAC és obligatori per a totes les parts
implicades en el subministrament d’aigua de consum
humà que preveu aquesta disposició.

El gestor, el municipi i l’autoritat sanitària han de vet-
llar perquè les dades generades en l’autocontrol, la vigi-
lància sanitària o el control en aixeta del consumidor
estiguin recollides en el SINAC.

2. La Direcció General de Salut Pública del Ministeri
de Sanitat i Consum coordina el SINAC segons el que
especifiquen els paràgrafs següents:

a) Es constitueix un comitè tècnic per al manteni-
ment i la vigilància de l’aplicació, el qual respon de la
definició i l’explotació de la informació i està format per
representants dels usuaris dels nivells bàsic, autonòmic
i ministerial.

b) El SINAC és aplicable als agents i organismes
següents que intervenen en el sistema:

1r Municipis.
2n Gestors de l’abastament o parts d’aquest.
3r Autoritats sanitàries autonòmiques.
4t Ministeri de Sanitat i Consum.

c) La unitat d’informació del SINAC és la zona d’a-
bastament.

d) El SINAC s’estructura en tres nivells, cada un amb
les funcions següents:

1r Nivell bàsic: captació i càrrega de dades bàsi-
ques; depuració i validació interna de les dades; con-
sultes; sortides; explotació de les seves pròpies dades;
administració de l’accés a usuaris bàsics propis. La infor-
mació dels nivells bàsics s’agrega al nivell autonòmic
del qual depenen.

2n Nivell autonòmic: captació i càrrega de dades
autonòmiques; consultes; sortides; explotació de les
seves pròpies dades; administració de l’accés a usuaris
autonòmics i bàsics. La informació dels nivells autonò-
mics s’agrega al nivell ministerial.

3r Nivell ministerial: càrrega de dades ministerials,
consultes, sortides, explotació estadística d’àmbit nacio-
nal, difusió de la informació a organismes nacionals i
internacionals, administració de l’accés a usuaris minis-
terials.

Hi ha d’haver un administrador de l’aplicació que
administra amb els criteris següents: usuaris, grups d’u-
suaris (comunitats autònomes, províncies, nivells, enti-
tats, funcions i camps), taules, fitxers d’intercanvi, para-
metritzacions, etc.

Cada unitat de treball de cada nivell pot accedir a
la totalitat de la pròpia informació que hagi generat o
que l’afecti, però no a la informació individualitzada d’al-
tres unitats, i és responsable de la seva informació, que
no pot ser modificada per una altra unitat del mateix
nivell o diferent.

e) La informació del SINAC es divideix en 10 entitats
d’informació:

1r Caracterització de la zona d’abastament.
2n Captacions.
3r Tractament de potabilització.
4t Dipòsits i cisternes.
5è Xarxes de distribució.
6è Laboratoris.
7è Mostratges o butlletins analítics.
8è Situacions d’incompliment i/o alerta.
9è Situacions d’excepció.

10è Inspeccions sanitàries.

Les dades bàsiques de cada una de les entitats poden
ser modificades per acords del comitè tècnic.

f) La informació d’aquest sistema s’ha de tractar de
forma escalonada i s’estructura segons entitats d’infor-
mació (blocs o grups homogenis d’informació); aquestes
entitats en camps (apartats o atributs); i alguns d’aquests
camps en taules (variables, categories o continguts de
camp).

g) Per a les entitats públiques o privades que dis-
posin dels seus propis sistemes d’informació, s’ha de
declarar l’estructura interna de la informació que conté
el SINAC de manera que puguin transferir les dades rela-
tives als butlletins d’anàlisi al sistema mitjançant un fitxer
d’intercanvi.

3. El desplegament d’aquest article s’ha de dur a
terme mitjançant una Ordre del ministre de Sanitat i
Consum.

Disposició addicional primera. Programes nacionals.

Es planifiquen programes d’àmbit nacional de vigi-
lància epidemiològica i sanitària destinats a prevenir ris-
cos específics per a la salut humana associats al consum
d’aigua.

Els programes nacionals els ha de planificar, desen-
volupar i avaluar el Ministeri de Sanitat i Consum en
coordinació amb els òrgans competents de les comu-
nitats autònomes, al si de la Ponència de Sanitat Ambien-
tal, dependent del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut, a proposta de la Direcció General
de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum, partint
dels avenços científics i tècnics.

Disposició addicional segona. Mostratge de la radioac-
tivitat.

La Direcció General de Salut Pública del Ministeri de
Sanitat i Consum ha de publicar, abans de cinc anys
des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició, els mos-
tratges, les freqüències, els tipus d’anàlisi i els mètodes
d’assaig per a la determinació dels paràmetres corres-
ponents a la radioactivitat.

Fins a la publicació del mostratge per a la determi-
nació de la radioactivitat, l’autoritat sanitària pot dispo-
sar, dins del seu territori, que es determinin els parà-
metres descrits per a la radioactivitat en l’abastament
on se sospiti que els nivells en aigua puguin comportar
un risc per a la salut de la població abastada.

Disposició addicional tercera. Mostratge dels paràme-
tres relacionats amb els materials.

Per als casos del crom, coure, níquel, plom i qualsevol
altre paràmetre que l’autoritat sanitària consideri que
pugui estar relacionat amb els materials en contacte amb
l’aigua de consum humà, la Direcció General de Salut
Pública del Ministeri de Sanitat i Consum ha d’establir
un mètode de mostratge harmonitzat i l’ha de publicar
abans de cinc anys des de l’entrada en vigor d’aquesta
disposició.

Aquests mètodes de recollida de mostres han d’a-
conseguir que els valors aplicats per al control adequat
per a aquests paràmetres relacionats amb els materials
de les insta�acions interiors siguin els obtinguts com
a valor mitjà setmanal ingerit pels consumidors obtinguts
de mostratges adequats en aixeta del consumidor i de
manera representativa.

Disposició addicional quarta. Protocols sanitaris.

La Ponència de Sanitat Ambiental, abans de gener
de 2005, ha d’elaborar recomanacions sanitàries per a
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les situacions més freqüents d’incompliments i incidèn-
cies, que han de servir d’orientació a l’autoritat sanitària
i al gestor per als estudis d’avaluació del risc, recoma-
nacions sanitàries i mesures correctores i preventives,
mesures de protecció; també ha de publicar directrius
per a la transmissió de la informació al consumidor sobre
les aigües de consum humà, les seves insta�acions i
altra informació a què es refereix aquest Reial decret.

Disposició addicional cinquena. Informes de síntesi.

Les comunitats autònomes han de publicar periòdi-
cament un informe sobre la qualitat de l’aigua de consum
humà i les característiques de les zones d’abastament
del seu territori, amb el format i contingut que cada
una de les comunitats decideixi i partint del SINAC.

La Direcció General de Salut Pública del Ministeri de
Sanitat i Consum, anualment, ha de publicar un informe
nacional sobre la qualitat de l’aigua de consum humà
i les característiques de les zones d’abastament partint
del SINAC, que es remet una vegada publicat a la Comis-
sió Europea.

Disposició addicional sisena. Revisió dels criteris de
qualitat.

Almenys cada cinc anys, la Ponència de Sanitat
Ambiental ha de revisar els criteris de qualitat de l’aigua
de consum humà i els requisits sanitaris de les insta�a-
cions, d’acord amb el progrés científic i tècnic, i ha de
formular propostes de modificacions quan sigui necessari.

Disposició transitòria primera. Actualització d’insta�a-
cions.

Abans de l’1 de gener de 2004 s’han de dur a terme
l’adequació dels tractaments de potabilització, que pre-
veu l’article 10, les mesures de protecció, que preveuen
els articles 7.4, 8.2 i 11.2, i la implantació del sistema
d’assegurament de qualitat als laboratoris que facin l’a-
nàlisi de control i completa de l’autocontrol, la vigilància
sanitària i el control en aixeta del consumidor, que preveu
l’article 16.

Abans de l’1 de gener de 2012 s’han de dur a terme
les reformes i adaptacions necessàries a les xarxes de
distribució pública o privades i les insta�acions interiors
d’edificis públics i establiments amb activitat pública o
comercial, derivades de les exigències que incorporen
els articles 8, 11, 12 i 14 i l’annex I d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Mostratge d’insta�acions
interiors.

L’autoritat sanitària ha de vetllar perquè l’administra-
ció local abans de l’1 de gener del 2012 mostregi l’aigua
de consum humà, en campanyes periòdiques, en locals,
establiments públics o privats i domicilis particulars,
representatius de cada abastament, construïts abans
de 1980, amb especial atenció a la determinació dels
paràmetres relacionats amb els materials insta�ats a les
insta�acions interiors i els relacionats amb el mal man-
teniment de la insta�ació interior que puguin representar
un risc per a la salut.

Disposició transitòria tercera. Compliment dels valors
paramètrics.

A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret qualsevol
abastament ha de complir els requisits relatius als valors

paramètrics que s’hi fixen, excepte per a: antimoni, arsè-
nic, benzè, bromat, 1,2-dicloroetà, microcistina, níquel,
plom, tetracloroetà, tricloroetà i trihalometans, per a
aquests paràmetres, els terminis de compliment són els
que estableix la part B de l’annex I.

Disposició transitòria quarta. Censos de substàncies
per al tractament de l’aigua i de productes de cons-
trucció en contacte amb l’aigua de consum humà.

Les empreses que comercialitzin qualsevol substància
per al tractament de l’aigua de consum humà o productes
de construcció en contacte amb l’aigua de consum humà
han de remetre, a la Direcció General de Salut Pública
del Ministeri de Sanitat i Consum, l’imprès que figura
a l’annex VIII o a l’annex IX, en el termini de tres mesos
a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret. Amb
això s’elabora un cens de substàncies per al tractament
de l’aigua i un cens de productes de construcció en
contacte amb l’aigua de consum humà.

El Ministeri de Sanitat i Consum actualitza aquests
censos.

Disposició transitòria cinquena. Autoritzacions d’excep-
ció vigents.

L’autoritat sanitària ha de revisar i actualitzar les auto-
ritzacions d’excepció vigents a l’entrada en vigor d’a-
quest Reial decret, i ha de comunicar abans de sis mesos
a la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de
Sanitat i Consum les que romanguin autoritzades
basant-se en l’article 23 i corresponguin a zones d’a-
bastament que subministrin més de 1.000 m3 d’aigua
de consum humà per dia.

Disposició transitòria sisena. Usuaris del SINAC.

A partir de l’1 de juny de 2003 els usuaris lligats
a zones d’abastament amb més de 500 habitants poden
so�icitar l’alta com a usuaris del SINAC als seus admi-
nistradors autonòmics i a partir de l’1 de gener de 2004
per a la resta dels usuaris de zones d’abastament menors.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret i en particular el Reial decret 1138/1990, de 14
de setembre, pel qual s’aprova la Reglamentació tec-
nicosanitària per a l’abastament i el control de qualitat
de les aigües potables de consum públic.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculta conjuntament els ministres de Sanitat i Con-
sum, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de Medi
Ambient, d’Economia i de Ciència i Tecnologia per dictar,
en l’àmbit de les seves competències respectives, les
disposicions necessàries per al desplegament del que
estableix aquest Reial decret.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret, que té caràcter de norma bàsica,
es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a
de la Constitució i d’acord amb el que disposen els arti-
cles 18.6, 19.2, 23, 24, 40.2, 40.13 i la disposició addi-
cional segona de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general
de sanitat.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 7 de febrer de 2003.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

ANNEX I

Paràmetres i valors paramètrics

A. Paràmetres microbiològics

Paràmetre Valor paramètric Notes

1. Escherichia coli . . . . . . . . . . . 0 UFC en 100 ml
2. Enterococ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 UFC en 100 ml
3. Clostridium perfringens

(incloses les espores) . . . . 0 UFC en 100 ml 1 i 2

Notes:
(1) Quan la determinació sigui positiva i hi hagi una terbolesa més

gran de 5 UNF s’ha de determinar, a la sortida d’ETAP o dipòsit, si l’autoritat
sanitària ho considera oportú, «Cryptosporidium» o altres microorganismes
o paràsits.

(2) Fins a l’1 de gener de 2004 es pot determinar «Clostridium» sulfit
reductor en comptes de «Clostridium perfringens». Les condicions que descriu
la nota 1 i el valor paramètric són els mateixos per a tots dos.

B.1 Paràmetres químics

Paràmetre Valor paramètric Notes

4. Antimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 lg/l
Fins al 31/12/2003 . . . . . . 10,0 lg/l

5. Arsènic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 lg/l
Fins al 31/12/2003 . . . . . . 50 lg/l

6. Benzè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 lg/l
Fins al 31/12/2003 . . . . . . — lg/l

7. Benzo(a)pirè . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 lg/l
8. Bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l
9. Bromat: 1

A partir de l’01/01/2009 10 lg/l
De l ’01/01/2004 a l
31/12/2008 . . . . . . . . . . . . . . 25 lg/l
Fins al 31/12/2003 . . . . . . — lg/l

10. Cadmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 lg/l
11. Cianur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lg/l
12. Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 mg/l
13. Crom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lg/l
14. 1,2-Dicloroetà . . . . . . . . . . . . . . 3,0 lg/l

Fins al 31/12/2003 . . . . . . — lg/l

15. Fluorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mg/l
16. Hidrocarburs policíclics aro-

màtics (HPA) . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 lg/l
Suma de:
Benzo(b)fluorantè . . . . . . . . . . lg/l
Benzo(ghi)perilè . . . . . . . . . . . . lg/l
Benzo(k)fluorantè . . . . . . . . . . lg/l
Indè(1,2,3-cd)pirè . . . . . . . . . . lg/l

Paràmetre Valor paramètric Notes

17. Mercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 lg/l
18. Microcistina . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lg/l 2

Fins al 31/12/2003 . . . . . . — lg/l

19. Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 lg/l
Fins al 31/12/2003 . . . . . . 50 lg/l

20. Nitrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/l 3
21. Nitrits: 3 i 4

Xarxa de distribució . . . . . . . 0,5 mg/l
A la sortida de l’ETAP/di-
pòsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/l

22. Total de plaguicides . . . . . . . 0,50 lg/l 5 i 6
23. Plaguicida individual . . . . . . . 0,10 lg/l 6

Excepte per als casos de:
Aldrín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 lg/l
Dieldrín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 lg/l
Heptaclor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 lg/l
Heptaclor epòxid . . . . . . . . . . 0,03 lg/l

24. Plom:
A partir de l’01/01/2014 10 lg/l
De l ’01/01/2004 a l
31/12/2013 . . . . . . . . . . . . . . 25 lg/l
Fins al 31/12/2003 . . . . . . 50 lg/l

25. Seleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 lg/l
26. Trihalometans (THMs):

Suma de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 i 8
A partir de l’01/01/2009 . 100 lg/l
De l ’01/01/2004 a l
31/12/2008 . . . . . . . . . . . . . . 150 lg/l
Fins al 31/12/2003 . . . . . . — lg/l
Bromodiclorometà . . . . . . . . . lg/l
Bromoform . . . . . . . . . . . . . . . . . lg/l
Cloroform . . . . . . . . . . . . . . . . . . lg/l
Dibromoclorometà . . . . . . . . lg/l

27. Tricloroetè + Tetracloroetè . 10 lg/l
Fins al 31/12/2003 . . . . . . — lg/l
Tetracloroetè . . . . . . . . . . . . . . . lg/l
Tricloroetè . . . . . . . . . . . . . . . . . . lg/l

Notes:
(1) Es determina quan s’utilitza l’ozó en el tractament de potabilització

i es determina almenys a la sortida de l’ETAP.
(2) Només s’ha de determinar quan hi ha sospita d’eutrofització a l’aigua

de la captació, es realitza determinació de microcistina a la sortida de l’ETAP
o dipòsit de capçalera.

(3) S’ha de complir la condició que [nitrat]/50 + [nitrit]/3 R 1. On
els claudàtors signifiquen concentracions en mg/l per al nitrat (NO3) i per
al nitrit (NO2).

(4) S’ha de determinar quan s’utilitzi la cloraminació com a mètode
de desinfecció.

(5) Suma de tots els plaguicides que defineix l’apartat 10 de l’article 2
que se sospiti que puguin ser presents a l’aigua.

(6) Les comunitats autònomes han de vetllar perquè s’adoptin les mesu-
res necessàries per posar a disposició de l’autoritat sanitària i dels gestors
de l’abastament el llistat de plaguicides fitosanitaris utilitzats majoritàriament
en cada una de les campanyes contra plagues del camp i que puguin ser
presents en els recursos hídrics susceptibles de ser utilitzats per a la producció
d’aigua de consum humà.

(7) S’ha de determinar quan s’utilitzi el clor o els seus derivats en el
tractament de potabilització.

Si s’utilitza el diòxid de clor, s’han de determinar clorits a la sortida de
l’ETAP o dipòsit de capçalera.

(8) En els casos en què els nivells estiguin per sobre del valor paramètric,
s’han de determinar: 2,4,6-triclorofenol o altres subproductes de la desinfecció
a la sortida de l’ETAP o dipòsit de capçalera.
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B.2 Paràmetres químics que es controlen segons les especificacions del producte

Paràmetre Valor paramètric Notes

28. Acrilamida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 lg/l 1
29. Epiclorhidrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 lg/l 1
30. Clorur de vinil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 lg/l 1

Nota:

(1) Aquests valors paramètrics corresponen a la concentració monomèrica residual a l’aigua, calculada d’acord amb les característiques de la migració
màxima del polímer corresponent en contacte amb l’aigua.

L’empresa que comercialitzi aquests productes ha de presentar als gestors de l’abastament i als insta�adors de les insta�acions interiors la documentació
que acrediti la migració màxima del producte comercial en contacte amb l’aigua de consum utilitzat segons les especificacions d’ús del fabricant.

C. Paràmetres indicadors

Paràmetre Valor paramètric Notes

31. Bacteris coliformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 UFC En 100 ml
32. Recompte de colònies a 22 oC

A la sortida d’ETAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 UFC En 1 ml
En xarxa de distribució . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense canvis anòmals

33. Alumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 lg/l
34. Amoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 mg/l
35. Carboni orgànic total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense canvis anòmals mg/l 1
36. Clor combinat residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 mg/l 2, 3 i 4
37. Clor lliure residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l 2 i 3
38. Clorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mg/l
39. Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mg/l Pt/Co
40. Conductivitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 lS/cm-1 a 20 oC 5
41. Ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 lg/l
42. Manganès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lg/l
43. Olor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 a 25 oC Índex de dilució
44. Oxidabilitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 mg O2/l 1
45. pH: 5 i 6

Valor paramètric mínim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 Unitats de pH
Valor paramètric màxim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 Unitats de pH

46. Sabor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 a 25 oC Índex de dilució
47. Sodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mg/l
48. Sulfat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mg/l
49. Terbolesa:

A la sortida d’ETAP i/o dipòsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 UNF
En xarxa de distribució . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 UNF

Notes:
(1) En abastaments més grans de 10.000 m3 d’aigua distribuïda per

dia es determina carboni orgànic total; a la resta dels casos, oxidabilitat.
(2) Els valors paramètrics es refereixen a nivells en xarxa de distribució.

La determinació d’aquests paràmetres també es pot fer «in situ».
En el cas de la indústria alimentària, aquest paràmetre no es preveu

a l’aigua de procés.
(3) S’ha de determinar quan s’utilitzi el clor o els seus derivats en el

tractament de potabilització.
Si s’utilitza el diòxid de clor s’han de determinar clorits a la sortida de

l’ETAP.
(4) S’ha de determinar quan s’utilitzi la cloraminació com a mètode

de desinfecció.
(5) L’aigua en cap moment no pot ser ni agressiva ni incrustant. El

resultat de calcular l’índex de Langelier hauria d’estar comprès entre +/— 0,5.
(6) Per a la indústria alimentària, el valor mínim es pot reduir a 4,5

unitats de pH.

D. Radioactivitat

Paràmetre Valor paramètric Notes

50. Dosi indicativa total . . 0,10 mSv/any 1
51. Triti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bq/l
52. Activitat a total . . . . . . . 0,1 Bq/l
53. Activitat b total . . . . . . . 1 Bq/l 2

Notes:

(1) Exclosos el triti, el potassi40, el radó i els productes de desintegració
del radó.

(2) Exclosos el potassi40 i el triti.
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ANNEX II

Normes UNE-EN de substàncies utilitzades
en el tractament de l’aigua de consum humà

Codi de norma Substàncies o preparat

UNE-EN 13194:2001 Àcid acètic.
UNE-EN 939:2000 Àcid clorhídric.
UNE-EN 974:1998 Àcid fosfòric.
UNE-EN 899:1997 Àcid sulfúric.
UNE-EN 1405:1998 Alginat de sodi.
UNE-EN 1406:1998 Midons modificats.
UNE-EN 882:1997 Aluminat de sodi.
UNE-EN 12905:2000 Aluminosilicat expandit.
UNE-EN 12126:1999 Amoníac liquat.
UNE-EN 12122:1999 Amoníac.
UNE-EN 12909:2000 Antracita.
UNE-EN 12911:2000 Arena verda de manganès.
UNE-EN 12912:2000 Barita.
UNE-EN 1204:1998 Bis-dihidrogenofosfat de calci.
UNE-EN 12518:2000 Calç.
UNE-EN 12903:2000 Carbó actiu en pols.
UNE-EN 12915:2000 Carbó actiu granulat.
UNE-EN 12907:2000 Carbó pirolitzat.
UNE-EN 1018:1998 Carbonat de calci.
UNE-EN 897:1999 Carbonat de sodi.
UNE-EN 938:2000 Clorit de sodi.
UNE-EN 937:1999 Clor.
UNE-EN 891:1999 Clorosulfat de ferro (III).
UNE-EN 881:1997 Clorur d’alumini, hidroxiclorur

d’alumini i hidroxiclorosulfat
d’alumini (monòmers).

UNE-EN 1421:1996 Clorur d’amoni.
UNE-EN 888:1999 Clorur de ferro (III).
UNE-EN 1201:1998 Dihidrogenofosfat de potassi.
UNE-EN 1198:1998 Dihidrogenofosfat de sodi.
UNE-EN 1205:1998 Dihidrogenopirofosfat de sodi.
UNE-EN 1019:1996 Diòxid de sofre.
UNE-EN 936:1998 Diòxid de carboni.
UNE-EN 12671:2000 Diòxid de clor.
UNE-EN 12121:1999 Disulfit de sodi.
UNE-EN 1017:1998 Dolomita semicalcinada.
UNE-EN 13176:2001 Etanol.
UNE-EN 12173:1999 Fluorur de sodi.
UNE-EN 1203:1998 Fosfat tripotàssic.
UNE-EN 1200:1998 Fosfat trisòdic.
UNE-EN 12910:2000 Granat.
UNE-EN 898:1998 Hidrogenocarbonat de sodi.
UNE-EN 12120:1999 Hidrogenosulfit de sodi.
UNE-EN 1202:1998 Hidrogenofosfat de potassi.
UNE-EN 1199:1998 Hidrogenofosfat de sodi.
UNE-EN 896:1999 Hidròxid de sodi.
UNE-EN 900:2000 Hipoclorit de calci.
UNE-EN 901:2000 Hipoclorit de sodi.
UNE-EN 12901:2000 Materials inorgànics de filtració

i suport.
UNE-EN 12876:2000 Oxigen.
UNE-EN 1278:1999 Ozó.
UNE-EN 12914:2000 Perlita en pols.
UNE-EN 12672:2001 Permanganat de potassi.
UNE-EN 902:2000 Peròxid d’hidrogen.
UNE-EN 12926:2001 Peroxodisulfat de sodi.
UNE-EN 12678:2000 Peroxomonosulfat de potassi.
UNE-EN 12906:2000 Pedra tosca.
UNE-EN 1207:1998 Pirofosfat tetrapotàssic.
UNE-EN 1206:1998 Pirofosfat tetrasòdic.
UNE-EN 1408:1998 Poli(clorur de dialildimetilamoni).
UNE-EN 1407:1998 Poliacrilamides aniòniques i no

iòniques.
UNE-EN 1410:1998 Poliacrilamides catiòniques.

Codi de norma Substàncies o preparat

UNE-EN 1409:1998 Poliamines.
UNE-EN 1208:1998 Polifosfat de sodi i calci.
UNE-EN 1212:1998 Polifosfat de sodi.
UNE-EN 883:1997 Polihidroxiclorur d’alumini i poli-

hidroxiclorosulfat d’alumini.
UNE-EN 12933:2000 Àcid tricloroisocianúric*.
UNE-EN 12931:2000 Dicloroisocianurat de sodi, anhi-

dre *.
UNE-EN 12932:2000 Dicloroisocianurat de sodi, dihi-

dratat *.
UNE-EN 1209:1998 Silicat de sodi.
UNE-EN 878:1997 Sulfat d’alumini.
UNE-EN 12123:1999 Sulfat d’amoni.
UNE-EN 12386:1999 Sulfat de coure.
UNE-EN 889:1999 Sulfat de ferro (II).
UNE-EN 890:1999 Sulfat de ferro (III).
UNE-EN 12124:1999 Sulfit de sodi.
UNE-EN 12913:2000 Terra de diatomees en pols.
UNE-EN 12125:1999 Tiosulfat de sodi.
UNE-EN 1211:1998 Tripolifosfat de potassi.
UNE-EN 1210:1998 Tripolifosfat de sodi.

* Productes químics utilitzats en cas d’urgència.

ANNEX III

Laboratoris de control de la qualitat de l’aigua
de consum humà

1. Laboratori:
a) Nom.
b) Adreça.
c) CP/Ciutat.
d) Telèfon.
e) Fax.
f) Correu electrònic.

2. Tipus d’assegurament de la qualitat:
a) Acreditació per la UNE-EN ISO/IEC 17025 (o

45001).
b) Certificació per la UNE EN ISO 9001.

3. Característiques de l’acreditació i/o certificació:
a) Acreditació o certificació número.
b) Data de l’obtenció de l’acreditació o de la cer-

tificació.
c) Data de l’última renovació.
d) Només en el cas d’acreditació, assenyaleu els

paràmetres per als quals s’està acreditat.

4. Adjunteu a part la fotocòpia de l’abast d’acre-
ditació o de la certificació.

Data i signatura

Adreceu-ho a:
Direcció General de Salut Pública del Ministeri de

Sanitat i Consum.

ANNEX IV

Mètodes d’assaigs

A. Paràmetres per als quals s’especifiquen mètodes
d’assaig:

Els mètodes d’assaig següents es donen ja sigui com
a referència, en els casos de mètodes UNE, ISO o CEN,
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o com a guia, en espera de la possible adopció de nous
mètodes nacionals per als paràmetres esmentats.

Els laboratoris poden emprar mètodes alternatius,
sempre que estiguin validats o acreditats o se n’hagi
demostrat l’equivalència i es compleixi el que disposa
l’article 16.3.

Bacteris coliformes i «Escherichia coli» (E. coli): UNE
EN ISO 9308-1:2000.

Enterococs: UNE EN ISO 7899-2:2001.
Enumeració de microorganismes cultivables-Recompte

de colònies a 22 oC: UNE EN ISO 6222:1999.
«Clostridium perfringens» (incloses les espores)

Filtrat sobre membrana i incubació anaeròbia de la
membrana en agar m-CP (nota 1) a (44 +/— 1) oC durant
(21 +/— 3) hores. Recompte de les colònies de color
groc opac que canviïn a color rosa o vermell al cap de 20
a 30 segons d’exposició a vapors d’hidròxid amònic.

Nota 1.

La composició de l’agar m-CP és:

Medi de base:

Triptosa: 30 g.
Extracte de llevat: 20 g.
Sacarosa: 5 g.
Hidroclorur de L-cisteïna: 1 g.
MgSO4-7H2O: 0,1 mg.

Porpra de bromocresol: 40 mg.
Agar: 15 g.
Aigua: 1.000 ml.

Dissolgueu els ingredients en el medi de base, ajusteu
el pH a 7,6 i manteniu-ho en l’autoclau a 121 oC
durant 15 minuts.

Deixeu refredar el medi i afegiu-hi:

D-cicloserina: 400 mg.
B-sulfat de polimixina: 25 mg.
ß-D-glucosid d’indoxil s’ha de dissoldre en 8 ml d’ai-

gua desti�ada estèril abans d’afegir-se: 60 mg.
Solució de difosfat de fenolftaleïna al 0,5 % esteri-

litzada per filtració: 20 ml.
FeCl3-6H2O al 4,5 % esterilitzada per filtració: 2 ml.

B. Paràmetres per als quals s’especifiquen les carac-
terístiques dels resultats:

1. En relació amb els paràmetres següents, les
característiques que s’especifiquen per als resultats
suposen que, com a mínim, el mètode d’assaig utilitzat
té el límit de detecció indicat, i és capaç de mesurar
concentracions iguals al valor paramètric (VP) amb
l’exactitud i la precisió especificades.

Sigui quina sigui la sensibilitat del mètode d’assaig
emprat, el resultat s’ha d’expressar fent servir com a
mínim el mateix nombre de xifres decimals que per al
valor paramètric considerat a les parts B i C de l’annex I.

Paràmetres
Exactitud

Percentatge en el VP
(nota 1)

Precisió
Percentatge en el VP

(nota 2)

Límit de detecció
Percentatge del VP

(nota 3)
Condicions Notes

Acrilamida Controleu-ho segons l’especifica-
ció del producte.

Alumini 10 10 10
Amoni 10 10 10
Antimoni 25 25 25
Arsènic 10 10 10
Benzè 25 25 25
Benzo(a)pirè 25 25 25
Bor 10 10 10
Bromat 25 25 25
Cadmi 10 10 10
Cianur 10 10 10 4
Clorur 10 10 10
Clorur de vinil Controleu-ho segons l’especifica-

ció del producte.
Coure 10 10 10
Conductivitat 10 10 10
Crom 10 10 10
1,2-dicloroetà 25 25 10
Epiclorhidrina Controleu-ho segons l’especifica-

ció del producte.
Fluorur 10 10 10
Ferro 10 10 10
HPA 25 25 25 5 i 9
Manganès 10 10 10
Mercuri 20 10 20
Níquel 10 10 10
Nitrat 10 10 10
Nitrit 10 10 10
Oxidabilitat 25 25 10 6
Plaguicides 25 25 25 7 i 9
Plom 10 10 10
Seleni 10 10 10
Sodi 10 10 10
Sulfat 10 10 10
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Paràmetres
Exactitud

Percentatge en el VP
(nota 1)

Precisió
Percentatge en el VP

(nota 2)

Límit de detecció
Percentatge del VP

(nota 3)
Condicions Notes

Tetracloroetè 25 25 10 8
THMs 25 25 10 5
Tricloroetè 25 25 10 8
Terbolesa 25 25 25

Notes:

(1) Per exactitud s’entén l’error sistemàtic i representa la diferència entre el valor mitjà del gran nombre de mesuraments reiterats i el valor exacte. (*)

(2) Per precisió s’entén l’error aleatori i s’expressa habitualment com la desviació típica (dins de cada lot i entre lots) de la dispersió de resultats entorn
de la mitjana. Es considera una precisió acceptable el doble de la desviació típica relativa. (*)

(*) Aquests termes es defineixen amb més detall en la norma ISO 5725.

(3) El límit de detecció és:

Ja sigui el triple de la desviació típica relativa dins del lot d’una mostra natural que contingui una baixa concentració del paràmetre, o bé el quíntuple
de la desviació típica relativa dins del lot d’una mostra en blanc.

(4) El mètode ha de determinar el cianur total en totes les seves formes, a partir de l’1 de gener de 2004.

(5) Les característiques que s’especifiquen per als resultats s’apliquen a cada una de les substàncies especificades al 25 per 100 del valor paramètric
a l’annex I.

(6) L’oxidació s’ha d’efectuar durant 10 minuts a ebullició en condicions d’acidesa, utilitzant permanganat.

(7) Les característiques que s’especifiquen per als resultats s’apliquen a cada un dels plaguicides i depenen del plaguicida de què es tracti.

(8) Les característiques que s’especifiquen per als resultats s’apliquen a cada una de les substàncies especificades al 50 per 100 del valor paramètric
a l’annex I.

(9) Encara que no sigui possible, de moment, complir el límit de detecció per a algun plaguicida i hidrocarbur policíclic aromàtic, els laboratoris haurien
de tractar de complir aquesta norma.

2. Respecte a la concentració en ió hidrogen, les
característiques que s’especifiquen per als resultats supo-
sen que el mètode d’assaig aplicat pot mesurar concen-
tracions iguals al valor del paràmetre amb una exactitud
de 0,2 unitats pH i una precisió de 0,2 unitats pH.

C. Paràmetres per als quals no s’específica cap
mètode d’assaig: carboni orgànic total, clor lliure residual,
clor residual combinat, Clostridium sulfit reductor, color,
Criptosporidium, microcistina, olor i sabor.

ANNEX V

Nombre mínim de mostres per a les aigües de consum
humà subministrades a través d’una xarxa de distribució

o utilitzades a la indústria alimentària

Nota:
Per al càlcul de la freqüència en el cas d’aigües sub-

ministrades a través d’una xarxa de distribució, es pot
utilitzar el nombre de persones abastades, considerant
una dotació mitjana de 200 litres per habitant i dia.

A. Autocontrol:

1. Anàlisi de control:
a) A la sortida de cada ETAP (1) o dipòsit de cap-

çalera:

Volum d’aigua tractada
per dia en m3 Nombre mínim de mostres l’any

R100 1
T100 - R1.000 2

T1.000 2 per cada 1.000 m3/dia
i fracció del volum total

b) A la sortida dels dipòsits de regulació i/o de dis-
tribució (2) (inclòs el de la indústria alimentària):

Capacitat del dipòsit
en m3 Nombre mínim de mostres l’any

R100 A criteri de l’autoritat sanitària
T100 - R1.000 1

T1.000 - R10.000 6
T10.000 - R100.000 12

T100.000 24

c) A la xarxa de distribució i indústria alimentària:

Volum d’aigua distribuït
per dia en m3 Nombre mínim de mostres l’any

R100 1
T100 - R1.000 2

T1.000 1 + 1 per cada 1.000 m3/dia
i fracció del volum total

Notes:

(1) Quan no hi hagi una ETAP, la freqüència mínima assenyalada per
a l’anàlisi de control en ETAP s’ha de sumar a la freqüència mínima que
estableixen els paràgrafs b) i c) segons disposi l’autoritat sanitària.

(2) Quan hi hagi una ETAP, la freqüència mínima en dipòsits es pot
reduir segons disposi l’autoritat sanitària.
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2. Anàlisi completa:
a) A la sortida de cada ETAP, o dipòsit de capçalera:

Volum d’aigua tractada
per dia en m3 Nombre mínim de mostres l’any

R100 A criteri de l’autoritat sanitària
T100 - R1.000 1

T1.000 - R10.000 1 per cada 5.000 m3/dia i fracció
del volum total

T10.000 - R100.000 2 + 1 per cada 20.000 m3/dia
i fracció del volum total

T100.000 5 + 1 per cada 50.000 m3/dia
i fracció del volum total

b) A la sortida dels dipòsits de regulació i/o de dis-
tribució (inclòs el de la indústria alimentària):

Capacitat del dipòsit
en m3 Nombre mínim de mostres l’any

R1.000 A criteri de l’autoritat sanitària
T1.000 - R10.000 1

T10.000 - R100.000 2
T100.000 6

c) A la xarxa de distribució o indústria alimentària:

Volum d’aigua distribuït
per dia en m3 Nombre mínim de mostres l’any

R100 A criteri de l’autoritat sanitària
T100 - R1.000 1

T1.000 - R10.000 1 per cada 5.000 m3/dia i fracció
del volum total

T10.000 - R100.000 2 + 1 per cada 20.000 m3/dia
i fracció del volum total

T100.000 5 + 1 per cada 50.000 m3/dia
i fracció del volum total

B. Control en aixeta del consumidor:

Nombre d’habitants
subministrats Nombre mínim de mostres l’any

« 500 4
T 500 - « 5.000 6

T 5.000 6 + 2 per cada 5.000 hab. i fracció

ANNEX VI

A. So�icitud d’autorització d’excepció

1. Gestor:
a) Entitat.
b) Direcció.
c) CP i ciutat (província).
d) Telèfon.
e) Fax.
f) Correu electrònic.

2. Zona d’abastament:
a) Denominació.
b) Codi.

c) Població afectada.
d) Volum d’aigua distribuïda per dia (m3).

3. Tipus d’excepció:
a) Autorització.
b) 1a pròrroga.
c) 2a pròrroga.
d) Excepció de curta durada.

4. Característiques de l’excepció:
a) Paràmetre.
b) Nou valor paramètric proposat.
c) Durada prevista de l’excepció.
d) Motius pels quals se so�icita l’autorització d’ex-

cepció.

5. Adjunteu-hi a part l’informe documental (original
i còpia).

6. En cas de pròrroga, adjunteu-hi a part l’estudi
de situació (original i còpia).

Data i signatura

Adreceu-ho a:
Autoritat sanitària.

B. Comunicació de l’autorització de l’excepció

1. Gestor: entitat.
2. Zona d’abastament:
a) Denominació.
b) Codi de la zona d’abastament.
c) Població afectada.
d) Volum d’aigua distribuïda per dia (m3).

3. Tipus d’excepció:
a) Autorització.
b) 1a pròrroga.
c) 2a pròrroga.

4. Característiques de l’excepció:
a) Paràmetre.
b) Nou valor paramètric autoritzat.
c) Data de l’autorització.
d) Durada prevista de l’autorització.
e) Motius de la so�icitud de l’excepció.

5. En tots els casos i per a la seva tramesa a la
Comissió de la Unió Europea, adjunteu-hi a part:

a) Informe documental complet.
b) Llistat de les indústries alimentàries pertinents.

6. En cas de pròrrogues, adjunteu-hi a part l’estudi
de situació.

Data i signatura de l’autoritat que autoritza l’excepció

Adreceu-ho a:
Direcció General de Salut Pública. Ministeri de Sanitat

i Consum.

ANNEX VII

Notificació d’incompliments

1. Gestor:
a) Entitat.
b) Adreça.
c) CP i ciutat (província).
d) Telèfon.
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e) Fax.
f) Correu electrònic.

2. Laboratori: entitat.
3. Zona d’abastament:

a) Denominació.
b) Codi de la zona d’abastament.
c) Població afectada.
d) Volum d’aigua distribuïda per dia (m3).

4. Característiques de l’incompliment:

a) Punt/s de mostratge en què s’ha detectat l’in-
compliment.

b) Data de la presa de mostra.
c) Motiu/s que ha causat l’incompliment.
d) Paràmetre/s i valor quantificat.
e) Data de confirmació de l’incompliment.
f) Termini proposat per solucionar l’incompliment.

5. Adjunteu-hi a part:

a) Mesures correctores i preventives previstes.
b) Proposta de comunicació per transmetre als con-

sumidors.

Data i signatura

Adreceu-ho a:

Autoritat sanitària.

ANNEX VIII

Substàncies utilitzades en el tractament
de potabilització

1. Empresa comunicant:

a) Nom.
b) Adreça.
c) CP, ciutat (província).
d) Telèfon.
e) Fax.
f) Correu electrònic.
g) Número de registre sanitari de l’empresa.

2. Substància o producte:

a) Fabricant.
b) Nom comercial del producte.
c) Classificació del producte *.
d) Etiquetatge del producte:

(1) Frases de risc (R).
(2) Consells de prudència (S).

e) Mida de l’envàs.
f) Forma de presentació del producte.
g) Mode d’ús.
h) Dosi d’aplicació.
i) Finalitat del producte.
j) Número de registre sanitari o autorització del pro-

ducte (si escau).
k) Incompatibilitats amb altres productes i/o mate-

rials.

3. Notificació a la Unió Europea:

En el cas de substàncies incloses en la definició de
l’article 2.11.a), b) i c) d’aquest Reial decret, que estiguin
sota el Reglament 1896/2000 de la Comissió, de 7
de setembre de 2000, relatiu a la primera fase del pro-
grama que preveu l’apartat 2 de l’article 16 de la Direc-
tiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre

biocides («DOCE» L 228, 08/09/2000), assenyaleu la
data de notificació a la Unió Europea.

4. Adjunteu-hi a part:

a) Composició qualitativa i quantitativa al 100
per 100, incloses les impureses, núm. CAS i núm. CE.

b) Etiqueta original del producte.

Data i signatura

Adreceu-ho a:

Direcció General de Salut Pública del Ministeri de
Sanitat i Consum.

* Reial decret 363/1995 i Reial decret 1425/1998.

ANNEX IX

Productes de construcció en contacte amb aigua
de consum humà

1. Empresa comunicant:

a) Nom.
b) Adreça.
c) CP, ciutat (província).
d) Telèfon.
e) Fax.
f) Correu electrònic.
g) Número de registre sanitari de l’empresa.

2. Producte:

a) Fabricant.
b) Nom comercial del producte.
c) Finalitat del producte per a:

1r Canonada.
2n Dipòsit.
3r Junta o soldadura.
4t Revestiment.
5è Accessori.
6è Membranes.
7è Una altra (especifiqueu-la).

d) Ubicació/ns recomenada/es pel fabricant per al
producte.

e) Està en contacte directe amb l’aigua de consum
humà?

f) Classificació del producte * (si escau).
g) Número de registre sanitari o autorització del pro-

ducte (si escau).
h) Incompatibilitats amb altres productes, substàn-

cies i/o desinfectants.
i) Assaigs de migració del producte a l’aigua (si

en té).
j) Assaigs de reacció química del producte a 20

ppm de clor (si en té).

3. Adjunteu-hi a part:

a) Composició qualitativa i quantitativa al 100
per 100, incloses les impureses, núm. CAS i núm. CE.

b) Etiqueta original del producte.

Data i signatura

Adreceu-ho a:

Direcció General de Salut Pública del Ministeri de
Sanitat i Consum.

* Reial decret 363/1995 i Reial decret 1425/1998.
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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
971 Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l’explotació i 

comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades 
per al consum humà.

D’acord amb la normativa vigent, les aigües que actualment s’envasen per a consum 
humà són les aigües minerals naturals, les aigües de brollador, les aigües preparades i les 
aigües de consum públic envasades. La present disposició regula exclusivament les aigües 
minerals naturals i les aigües de brollador.

El Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre, pel qual es regula el procés d’elaboració, circulació 
i comerç d’aigües de beguda envasades, va incorporar a l’ordenament espanyol la Directiva 
98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades 
al consum humà pel que respecta a les aigües de beguda envasades; així com la Directiva 
80/777/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1980, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre explotació i comercialització d’aigües minerals naturals, modificada per la 
Directiva 96/70/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 d’octubre de 1996, per la qual es 
modifica la Directiva 80/777/CEE del Consell, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre explotació i comercialització d’aigües minerals naturals.

Posteriorment, la Directiva 80/777/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1980, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre explotació i comercialització 
d’aigües minerals naturals, ha estat refosa i derogada per la Directiva 2009/54/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, sobre explotació i comercialització 
d’aigües minerals naturals, amb la incorporació de canvis mínims de procediments 
administratius a escala europea que no afecten el contingut de la norma prèviament 
integrada en l’ordenament jurídic nacional.

Així mateix, la Unió Europea, mitjançant la Directiva 2003/40/CE de la Comissió, de 16 de 
maig de 2003, per la qual es fixa la llista, els límits de concentració i les indicacions d’etiquetatge 
per als components de les aigües minerals naturals, així com les condicions d’utilització de 
l’aire enriquit amb ozó per al tractament de les aigües minerals naturals i de les aigües de 
brollador, va portar a terme una actualització de la normativa vigent, atès el caràcter transcendent 
que la idoneïtat sanitària de les aigües de beguda representa per a la salut humana. Aquesta 
norma va ser transposada a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret 1744/2003, 
de 19 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre, pel qual 
es regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda envasades.

Aquest Reial decret no incorpora cap nova directiva comunitària a l’ordenament 
espanyol, sinó que obeeix a la conveniència de separar en dues normes independents, en 
interès de més seguretat jurídica, la regulació de les aigües minerals naturals i aigües de 
brollador, d’una banda, i de les aigües preparades, d’una altra, normativa que fins ara 
contenia una única disposició, el Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre, pel qual es 
regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda envasades.

En la redacció de la present norma s’han modificat diversos aspectes respecte de la 
legislació anterior, tenint en compte l’aplicació de la nova legislació en matèria d’higiene 
dels aliments i de materials en contacte amb els aliments, reflectida, respectivament, en el 
Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 
2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i en el Reglament (CE) núm. 1935/2004 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’octubre de 2004, sobre els materials i objectes 
destinats a entrar en contacte amb aliments i pel qual es deroguen les directives 80/590/
CEE i 89/109/CEE, així com el Reglament (CE) núm. 178/2002, pel qual s’estableixen els 
principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de 
Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.
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D’altra banda, cal assenyalar que la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, continua 
vigent i és aplicable per a les aigües minerals i termals, independentment de l’ús al qual es 
destinin. Als efectes d’aclarir aquest aspecte, s’introdueix en aquest Reial decret una 
disposició final que modifica l’article 38.1 del Reglament general per al règim de la mineria, 
aprovat pel Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost.

Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment d’informació en matèria de normes 
i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la 
informació, que regula el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, als efectes de donar 
compliment al que disposa la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
22 de juny de 1998, modificada per la Directiva 98/48/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 20 de juliol de 1998.

En la seva elaboració han estat consultades les comunitats autònomes i ciutats de 
Ceuta i Melilla, així com els sectors afectats, i n’ha emès l’informe preceptiu la Comissió 
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, del 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
i de la ministra de Ciència i Innovació, amb l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera 
del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de desembre de 2010,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. La present disposició té per objecte definir, a efectes legals, el que s’entén per 
aigües minerals naturals i aigües de brollador i fixar les normes de captació, manipulació, 
circulació, comercialització i, en general, l’ordenació jurídica d’aquests productes.

2. Aquest Reial decret s’aplica a les aigües extretes del subsòl del territori del Regne 
d’Espanya, definides com a aigües minerals als efectes d’aplicació de les disposicions 
relatives al seu aprofitament de la Llei de mines, i reconegudes per les autoritats competents 
com a aigües minerals naturals o aigües de brollador, que s’ajustin a les disposicions que 
preveuen les parts A o B, respectivament, de l’annex I.

3. Aquest Reial decret s’aplica així mateix a les aigües extretes del subsòl d’un altre 
Estat membre de la Unió Europea i reconegudes per les autoritats competents de l’Estat 
membre esmentat com a aigües minerals naturals o de brollador, que s’ajustin a les 
disposicions de les parts A o B de l’annex I, així com a les importades a Espanya procedents 
d’un tercer país no pertanyent a la Unió Europea, amb independència que hagin estat o no 
hagin estat reconegudes com a aigües minerals naturals o de brollador per les autoritats 
competents d’un altre Estat membre de la Unió Europea, sempre que les autoritats del país 
d’extracció hagin certificat que aquestes aigües s’ajusten al que disposa l’annex I, i que s’ha 
procedit a fer el control permanent de l’aplicació de les disposicions de l’annex II.

4. Aquest Reial decret obliga tots els operadors d’aigües minerals naturals i aigües 
de brollador.

5. Queden expressament excloses de l’àmbit d’aquesta disposició les aigües següents:

a) les aigües que, d’acord amb la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties d’ús 
racional dels medicaments i productes sanitaris, i la seva normativa de desplegament, es 
considerin medicaments,

b) les aigües mineromedicinals amb finalitats terapèutiques,
c) les aigües preparades i
d) les aigües de consum públic envasades.
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Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Aigües minerals naturals: les microbiològicament sanes que tinguin el seu origen en 
un estrat o jaciment subterrani i que sorgeixin d’un brollador o que es puguin captar artificialment 
mitjançant sondeig, pou, rasa o galeria, o bé, la combinació de qualsevol d’aquests.

Aquestes aigües es poden distingir clarament de les restants aigües de beguda 
ordinàries:

1r. per la seva naturalesa, caracteritzada pel contingut en minerals, oligoelements i 
altres components i, en ocasions, per determinats efectes,

2n. per la seva constància química i
3r. per la seva puresa original,
que són característiques que s’han mantingut intactes, atès l’origen subterrani de 

l’aigua que l’ha protegit de manera natural de qualsevol risc de contaminació.

Per fer servir aquesta denominació, les aigües han de complir les característiques que 
estableix la part A de l’annex I i els requisits de declaració i autorització que fixa l’article 3 
per a aquest tipus d’aigües, així com les condicions d’explotació i comercialització que 
estableix el capítol II d’aquesta disposició.

b) Aigües de brollador: són les d’origen subterrani que emergeixen espontàniament 
a la superfície de la terra o es capten mitjançant labors practicades a aquest efecte, amb 
les característiques naturals de puresa que en permeten el consum; característiques que 
es conserven intactes, atès l’origen subterrani de l’aigua, mitjançant la protecció natural de 
l’aqüífer contra qualsevol risc de contaminació.

Per fer servir aquesta denominació, les aigües han de complir les característiques que 
estableix la part B de l’annex I i els requisits de declaració i autorització que fixa l’article 3 
per a aquest tipus d’aigües, així com les condicions d’explotació i comercialització que 
estableix el capítol II d’aquesta disposició.

c) Microbis normals de l’aigua: és la flora bacteriana perceptiblement constant, que 
hi ha al brollador abans de fer-hi qualsevol manipulació, la composició qualitativa i 
quantitativa de la qual, tinguda en compte per al reconeixement de l’esmentada aigua, 
sigui controlada periòdicament mitjançant les anàlisis pertinents.

d) Aigües de consum públic envasades: les distribuïdes mitjançant una xarxa de 
proveïment públic i les procedents d’aquest origen, envasades conforme a la normativa que 
regula els materials en contacte amb aliments, de manera conjuntural per a la seva distribució 
domiciliària i gratuïta, amb l’únic objecte de suplir absències o insuficiències accidentals de 
la xarxa pública, que han de complir el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual 
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de les aigües de consum humà.

Així mateix, són aplicables als efectes que preveu aquest Reial decret, en la mesura que 
sigui necessari, la resta de les definicions que conté la normativa vigent aplicable i, en particular, 
les que estableixen el Reglament (CE) núm. 178/2002 i el Reglament (CE) núm. 852/2004.

CAPÍTOL II

Condicions d’explotació i comercialització de les aigües minerals naturals i aigües 
de brollador

Article 3. Declaració i autorització d’aprofitament del brollador d’«aigua mineral natural» i 
«aigua de brollador».

Per a aquest tipus d’aigües s’estableixen els requisits següents, en funció de la seva 
procedència d’extracció:

1. Nacionals:

a) Per a tot el procediment de declaració i autorització d’aprofitament del brollador 
s’han de seguir els requisits que estableix la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines.
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b) Al procediment anterior, s’han d’afegir els requisits que estableix aquest Reial 
decret, i el procés queda de la manera següent:

1r. Les sol·licituds de declaració de l’aigua com a aigua mineral natural o aigua de 
brollador s’han de presentar davant l’autoritat minera competent de la comunitat autònoma 
a la qual pertanyi el brollador. Aquestes sol·licituds s’han d’acompanyar amb la documentació 
que recull la part corresponent a cada tipus d’aigua descrita a l’annex II de la present 
disposició i s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial» de la 
comunitat autònoma corresponent.

Per a l’ampliació del reconeixement d’un nou brollador o captació subterrània dins del 
perímetre de protecció atorgat n’hi ha prou amb demostrar que l’aigua procedeix del mateix 
aqüífer i que la seva composició fisicoquímica és similar, segons el criteri de constància 
química, a la que té la declaració, mitjançant la realització d’una anàlisi, segons el 
procediment que estableix la Llei de mines. En cas que la nova captació o el reaprofundiment 
de l’existent suposin la captació d’un altre aqüífer diferent del que estava utilitzant, cal 
iniciar un nou expedient de declaració conforme al procediment que descriu aquest Reial 
decret.

2n. L’autoritat competent ha de complir el procediment que estableix la Llei 22/1973, 
de 21 de juliol, de mines, i sol·licitar els informes que escaiguin. Vistes les actuacions 
realitzades, ha de procedir a la declaració de l’aigua objecte de la sol·licitud com a aigua 
mineral natural o aigua de brollador, segons correspongui. La declaració, degudament 
motivada, s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial» de la 
comunitat autònoma corresponent, i es pot revocar en el supòsit que es comprovi 
l’incompliment de les exigències imposades en la present disposició a aquest tipus 
d’aigües.

3r. Una vegada publicada la declaració de l’aigua, s’ha de procedir a la sol·licitud 
d’autorització d’aprofitament del brollador o captació subterrània a l’autoritat minera 
competent de la comunitat autònoma corresponent per part de qualsevol persona que 
compleixi els requisits que exigeix el títol IV de la dita Llei de mines. Aquesta sol·licitud s’ha 
de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial» de la comunitat 
autònoma corresponent, i s’ha d’acompanyar amb la documentació que recull la part 
corresponent a cada tipus d’aigua descrita en l’annex II de la present disposició.

L’autoritat minera competent ha de complir el procediment que estableix la Llei 22/1973, 
de 21 de juliol, de mines, i sol·licitar els informes que escaiguin.

4t. En cas que el perímetre de protecció del brollador o captació subterrània es trobi 
en un terreny que afecti més d’una comunitat autònoma o que, per qualsevol altra causa, 
l’expedient afecti més d’una comunitat autònoma, l’òrgan competent ha de ser el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, el qual ha de concedir o revocar l’autorització d’aprofitament 
que, en cas de ser concedida, s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el 
«Butlletí Oficial» de la comunitat autònoma corresponent.

5è. Una vegada publicada l’autorització d’aprofitament del brollador o captació 
subterrània en el «Butlletí Oficial de l’Estat», l’empresa explotadora pot iniciar els tràmits 
per a la sol·licitud d’inscripció en el Registre general sanitari d’aliments de l’aigua 
corresponent, d’acord amb la legislació sobre Registre general sanitari d’aliments. La 
inscripció en el Registre és requisit imprescindible per comercialitzar-la. Així mateix, i en el 
cas de les aigües minerals naturals, aquesta inscripció en el Registre és, a més, requisit 
imprescindible per incloure-les en la llista d’aigües minerals reconegudes que l’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha d’elaborar i comunicar a la Comissió i que 
s’ha de publicar en el «Diari Oficial de la Unió Europea».

2. Països no pertanyents a la Unió Europea:

a) Les aigües procedents d’un tercer país només poden ser reconegudes directament 
per l’Estat espanyol quan l’autoritat habilitada a aquest efecte al país d’extracció hagi 
certificat que aquestes aigües s’ajusten al que disposa l’annex I, i que s’ha procedit al 
control permanent de l’aplicació de les disposicions de l’annex II.
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b) La validesa del certificat a què es refereix el paràgraf anterior no pot ser superior 
a cinc anys. No és necessari procedir una altra vegada al reconeixement anteriorment 
esmentat si el certificat expedit per l’autoritat del país d’origen és renovat abans de finalitzar 
aquest període.

c) El reconeixement corresponent l’ha d’efectuar l’Agència Espanyola de Seguretat 
Alimentària i Nutrició, el qual ha d’estar degudament motivat i s’ha de publicar en la pàgina 
web de l’Agència esmentada, amb la inclusió almenys de les dades del país d’origen i les 
d’identificació establertes per a les aigües nacionals. En el cas de les aigües minerals 
naturals, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ho ha de posar en 
coneixement de la Comissió Europea, amb objecte de la publicació en el «Diari Oficial de 
la Unió Europea».

3. Altres estats membres de la Unió Europea: s’han de reconèixer com a aigües 
minerals naturals les incloses amb aquesta denominació en el «Diari Oficial de la Unió 
Europea», així com les aigües de brollador reconegudes en altres estats membres de la 
Unió Europea.

Article 4. Obligacions dels explotadors de l’empresa alimentària (indústries envasadores 
i distribuïdores).

1. Amb caràcter general, els explotadors de l’empresa alimentària s’han de cerciorar 
que en totes les etapes de la producció, la transformació i la distribució d’aliments sota el 
seu control es compleixen els requisits d’higiene pertinents que preveuen aquest Reial 
decret i la resta de normes aplicables, en especial, els reglaments (CE) núm. 178/2002 i 
852/2004.

Si durant l’explotació es comprova que l’aigua mineral natural o aigua de brollador està 
contaminada i no té les característiques biològiques a què fa referència l’annex I, la persona 
física o jurídica que exploti el brollador ha d’interrompre immediatament l’activitat, en 
especial la d’envasament fins que no s’hagi eliminat la causa de la contaminació i l’aigua 
sigui conforme a les normes de l’annex I.

2. Amb caràcter específic, els explotadors de l’empresa alimentària han de complir 
les obligacions següents:

a) Requisits generals relatius a les instal·lacions i els equips: les instal·lacions i els 
equips destinats a l’explotació del brollador o captació subterrània s’han de condicionar de 
manera que s’eviti qualsevol possibilitat de contaminació i es conservin les propietats que 
té l’aigua en el moment de la seva declaració i que corresponguin a la seva qualificació.

b) Requisits específics relatius a les instal·lacions i els equips:

1r. Les aigües s’han de conduir mitjançant canonades construïdes amb materials 
adequats i tancades, que han de transcórrer de manera que s’eviti la seva possible 
contaminació o alteració. Així mateix, s’han d’eliminar els empalmaments i vàlvules, 
apèndixs cecs o altres derivacions als que siguin necessàriament imprescindibles, i s’ha 
de garantir la impossibilitat de barreja amb altres aigües o retorns a la conducció de l’aigua 
destinada al seu envasament.

2n. Tota la conducció no enterrada de l’aigua destinada a ser envasada s’ha de poder 
inspeccionar, i ha de quedar senyalitzada de manera contínua amb una banda blanca i 
amb fletxes indicadores de la direcció de circulació del líquid.

3r. Les instal·lacions del circuit d’envasament han d’estar situades al lloc més pròxim 
possible al punt de captació, adequadament disposades respecte de la resta de 
dependències i magatzems, i protegides de manera que s’eviti qualsevol possibilitat de 
contaminació durant el procés d’ompliment.

4t. Qualsevol circuit de conducció d’aigua destinada a ser envasada, i especialment 
els dipòsits i les màquines d’ompliment, han de tenir dispositius que permetin una eficaç 
neteja i desinfecció periòdica, mitjançant vapor d’aigua o productes biocides autoritzats a 
la indústria alimentària per desinfectar superfícies que estan en contacte amb aliments.
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5è. Les instal·lacions industrials han de complir els preceptes generals i específics 
dictats per a aquest tipus d’indústries pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i/o 
qualssevol altres organismes de les administracions públiques, en l’àmbit de les seves 
respectives competències.

6è. Tots els elements dels aparells dispensadors («fonts d’aigua»), han de ser netejats 
i, si s’escau, desinfectats obligatòriament per personal competent amb la freqüència i el 
mètode que determini l’operador en els seus plans d’autocontrol. Només es poden 
comercialitzar els aparells que tinguin un disseny que permeti realitzar la neteja, i si s’escau 
la desinfecció, de manera eficaç per evitar la contaminació de l’aigua que subministrin.

c) Requisits específics relatius als locals:

1r. Tots els locals destinats a l’elaboració, manipulació i envasament han d’estar 
aïllats de qualssevol altres d’aliens a la seva comesa específica.

2n. Cal disposar de locals o emplaçaments independents reservats per a 
emmagatzematge d’envasos i embalatges, productes per a neteja i esterilització, productes 
acabats i emmagatzematge momentani de residus i escombraries.

d) Requisits específics relatius al procés d’envasament:

1r. Tant la mateixa operació d’envasament i tancament com el rentatge, l’esbandida i 
la higienització o esterilització prèvia dels envasos, reutilitzables o no, s’ha d’efectuar 
sempre mitjançant sistemes automàtics, procediments d’acord amb les bones pràctiques 
de fabricació i, en el cas que n’escaigui l’ús, amb productes autoritzats per a la finalitat 
corresponent a la indústria alimentària.

2n. En qualsevol cas, els envasos s’han de fabricar o tractar de manera que s’eviti 
qualsevol alteració de les característiques microbiològiques i fisicoquímiques de les 
aigües.

3r. Els envasos reutilitzables i no reutilitzables fabricats o emmagatzemats fora de la 
mateixa empresa d’envasament d’aigua s’han de sotmetre a un procés de tractament que 
garanteixi el compliment dels requisits d’higiene que estableix el Reglament (CE) núm. 
852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene 
dels productes alimentaris.

e) Requisits específics relatius als envasos:

1r. Qualsevol recipient utilitzat per a l’envasament d’aigües ha d’estar proveït d’un 
dispositiu de tancament hermètic dissenyat per evitar totes les possibilitats de falsificació 
o de contaminació.

2n. Els envasos han d’estar lliures de fissures, trencaments o defectes que puguin 
alterar l’aigua o presentar perill per als consumidors, i els considerats no reutilitzables no 
es poden reutilitzar per a successius ompliments.

f) Tipus d’envasos:

1r. Reutilitzables: són els susceptibles d’una perfecta neteja i esterilització industrial 
abans que es tornin a fer servir.

2n. No reutilitzables: corresponen als fabricats per a un sol ús, en funció de les 
característiques específiques dels materials utilitzats.

Article 5. Distribució i venda.

1. Els productes objecte d’aquesta disposició s’han de comercialitzar en envasos 
destinats per a la seva distribució al consumidor final, a qui s’han de presentar degudament 
etiquetats i hermèticament tancats. Als locals d’hoteleria i/o restauració, els envasos s’han 
d’obrir en presència del consumidor.

2. Queda prohibit el transport o emmagatzematge de les aigües minerals naturals i 
aigües de brollador juntament amb substàncies tòxiques, fitosanitaris, biocides i altres 
productes contaminants.
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Article 6. Especificacions.

1. Les aigües descrites a l’article 2 han de complir les especificacions que conté 
l’annex I.

2. L’anhídrid carbònic utilitzat per reforçar o gasificar les aigües a què es refereix 
l’article 2 ha de complir els criteris de puresa que estableix la part C de l’annex I.

Article 7. Manipulacions permeses.

Les aigües minerals naturals i aigües de brollador, a l’origen, només es poden sotmetre 
als processos següents:

1. Es permet la separació d’elements naturals inestables, com ara els compostos de sofre 
i ferro, per filtració o decantació, precedida, si s’escau, d’oxigenació, sempre que no modifiquin la 
composició dels constituents de l’aigua que li confereixen les seves propietats essencials.

2. Es permet la separació dels compostos de ferro, manganès i sofre, així com 
l’arsènic, en determinades aigües minerals naturals i de brollador per aire enriquit amb 
ozó, amb la condició que no s’alteri la composició de l’aigua quant als components que li 
confereixen les seves propietats essencials i sempre que l’operador adopti totes les 
mesures necessàries per garantir la seva eficàcia i innocuïtat i sigui notificat perquè se’n 
permeti el control per part de les autoritats sanitàries competents.

En tot cas, la tècnica amb aire enriquit amb ozó ha de complir les condicions següents:

a) Que la tècnica no modifiqui la composició analítica pel que fa als seus components 
majoritaris i els que caracteritzin l’aigua.

b) Que l’aigua en origen respecti els criteris microbiològics que defineixen els punts 
1r, 2n i 3r de la lletra b) de l’apartat 2 de la part A de l’annex I.

c) Que la tècnica no origini subproductes que puguin presentar un risc per a la salut 
pública o amb una concentració superior als límits màxims que estableix l’annex VI.

3. Es permet la separació de fluorurs mitjançant alúmina, activada d’acord amb el 
que estableix el Reglament 115/2010 de la Comissió, de 9 de febrer de 2010, pel qual es 
fixen les condicions d’utilització d’alúmina activada per a l’eliminació dels fluorurs a les 
aigües minerals naturals i a les aigües de brollador.

4. Es permet la separació d’altres components no desitjats diferents dels enumerats en 
els apartats 1, 2 i 3 d’aquest article, sempre que aquesta tècnica no alteri la composició de 
l’aigua quant als components essencials que li confereixen les seves propietats i sempre que:

a) La tècnica sigui avaluada i controlada per les autoritats sanitàries competents de les 
comunitats autònomes i es notifiqui a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.

b) La tècnica es porti a terme sense cap risc sanitari per al consumidor i estigui 
suficientment justificada tecnològicament.

5. Es permet l’eliminació total o parcial de l’anhídrid carbònic lliure per procediments 
exclusivament físics.

6. Es permet la incorporació o reincorporació d’anhídrid carbònic, sempre que 
compleixi les especificacions que estableix l’article 6.

7. Es permet la utilització de nitrogen com a coadjuvant tecnològic (gas d’envasament) 
a l’aigua mineral natural i l’aigua de brollador per assegurar l’estabilitat dels envasos.

8. Queda permesa la utilització d’aquestes aigües en la fabricació de begudes 
refrescants analcohòliques.

Article 8. Manipulacions prohibides.

Queden prohibides les manipulacions següents:

1. Transportar l’aigua des de la captació a la planta d’envasament per mitjans diferents 
de la conducció tancada i contínua.
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2. La distribució de l’aigua en envasos que no siguin els destinats al consumidor 
final.

3. Efectuar manipulacions diferents a les autoritzades específicament per a cada 
tipus d’aigües.

4. Efectuar tractaments de desinfecció, així com l’addició d’elements bacteriostàtics 
o qualsevol altre tractament la finalitat del qual sigui la desinfecció o la modificació del 
contingut en microorganismes d’aquestes aigües.

5. Comercialitzar aigües procedents del mateix brollador o captació subterrània sota 
diferents denominacions comercials.

6. El contingut de les fonts d’aigua («cooler») no es pot redistribuir en cap cas, 
directament o mitjançant dispositius dispensadors, en altres de menys capacitat destinats 
al consumidor final, ni s’han d’autoritzar pràctiques d’ompliment o reposició del contingut, 
i s’han de renovar mitjançant substitució exclusivament per altres d’íntegres i complets.

Article 9. Etiquetatge i publicitat.

A l’etiquetatge de les aigües objecte d’aquesta disposició li és aplicable el que disposa 
el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, 
presentació i publicitat dels productes alimentaris, amb les particularitats següents:

1. Denominació de venda:

a) Aigües minerals naturals: la denominació de venda ha de ser «aigua mineral 
natural» o les establertes a continuació per als supòsits que preveuen els apartats 5 i 6 de 
l’article 7. En aquests supòsits s’han de fer servir les denominacions següents:

1r. «Aigua mineral natural naturalment gasosa» o «aigua mineral natural carbònica 
natural», per a aquella el contingut de la qual en anhídrid carbònic, una vegada envasada, 
sigui igual al que tingui al punt o els punts de naixement. El gas afegit per substituir, si 
s’escau, l’alliberat durant el procés d’envasament ha de procedir del mateix brollador.

2n. «Aigua mineral natural reforçada amb gas del mateix brollador», per a aquella el 
contingut de la qual en anhídrid carbònic, una vegada envasada, sigui superior al que té al 
punt o els punts de naixement. El gas afegit ha de procedir del mateix brollador que l’aigua 
de què es tracta.

3r. «Aigua mineral natural amb gas carbònic afegit», per a aquella a la qual s’hagi 
afegit anhídrid carbònic no provinent del mateix brollador que l’aigua de què es tracta.

4t. «Aigua mineral natural totalment desgasificada», per a aquella a la qual s’ha 
eliminat el gas carbònic lliure per procediments exclusivament físics.

5è. «Aigua mineral natural parcialment desgasificada», per a aquella a la qual s’ha 
eliminat parcialment el gas carbònic lliure per procediments exclusivament físics.

b) Aigües de brollador: la denominació de venda ha de ser «aigua de brollador», de 
manera destacada. En els casos que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 7 s’hi han 
d’incloure a més les mencions «gasificada» o «desgasificada», segons escaigui.

2. Informació obligatòria:

a) S’han d’incloure el nom del brollador o captació subterrània i el lloc d’explotació. 
En cas que la procedència de l’aigua sigui nacional s’han d’afegir, a més, el terme municipal 
i la província on es troba ubicat el brollador o captació subterrània.

b) En el cas de les aigües minerals naturals, s’ha d’incloure obligatòriament la 
composició analítica quantitativa que n’enumeri els components característics.

c) S’ha d’incloure informació sobre els tractaments enumerats en els apartats 2 i 3 de 
l’article 7, en cas que hagin estat efectuats.

Les aigües que hagin estat objecte d’un tractament amb aire enriquit amb ozó han de 
portar a prop de la composició analítica de components característics la indicació «aigua 
sotmesa a una tècnica d’oxidació autoritzada amb aire ozonitzat».
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De la mateixa manera, les aigües que hagin estat sotmeses a una tècnica amb alúmina 
activada han de portar a prop de la composició analítica de components característics la 
indicació «aigua sotmesa a una tècnica d’adsorció autoritzada».

d) Les aigües minerals naturals que tinguin una concentració de fluor de més d’1,5 
mg/l han d’incloure al seu etiquetatge la indicació «conté més d’1,5 mg/l de fluor: no 
adequada per al consum regular dels lactants i nens de menys de set anys». Aquesta 
indicació ha de figurar immediatament al costat de la denominació de venda i en caràcters 
clarament visibles.

Així mateix, les aigües minerals naturals que, d’acord amb això, hagin de portar una 
indicació a l’etiquetatge, han d’assenyalar el contingut final de fluor a la composició analítica 
dels seus components característics, tal com assenyala l’apartat 2.b).

3. Denominació comercial:

a) En els termes esmentats en l’apartat 2.a) es pot afegir una denominació comercial, 
en el text de la qual pot figurar el nom d’una localitat, aldea o lloc, sempre que aquest nom 
es refereixi a una aigua el brollador o captació subterrània de la qual sigui explotat al lloc 
indicat per aquesta designació comercial i amb la condició que això no indueixi a error 
sobre el lloc d’explotació del brollador o captació subterrània.

En el cas de no coincidir la marca o signe distintiu elegit amb el nom del brollador o 
captació subterrània, o amb el lloc d’explotació, aquesta marca o signe distintiu ha 
d’aparèixer en caràcters menors (una vegada i mitja més petita en altura i amplada) que 
aquells amb els quals figuri el nom del brollador o captació subterrània o el lloc d’explotació. 
Així mateix, amb l’objecte d’evitar que la marca o signe distintiu afegit entri en competició 
amb el nom del brollador o captació subterrània o el lloc d’explotació, els caràcters amb 
què aparegui l’esmentada marca han de ser, com a màxim, igual de pronunciats (color i 
intensitat del color) que aquells amb els quals figuri l’esmentat nom del brollador o captació 
subterrània o el lloc d’explotació, tant a l’etiquetatge com a les inscripcions dels envasos.

b) Les aigües que procedeixin d’un mateix brollador o captació subterrània s’han de 
comercialitzar sota una sola denominació comercial segons el que disposa l’apartat 5 de 
l’article 8, al text de la qual es poden incloure les mencions a les quals fa referència l’apartat 
3.a) de la manera que s’hi preveu.

c) Les aigües que procedeixin de diferents brolladors o captacions subterrànies 
només es poden comercialitzar sota una denominació comercial si es compleixen els 
requisits que estableix l’apartat 3.a).

4. Informació opcional: optativament se’n pot citar la temperatura mitjançant la menció 
«temperatura al punt d’emergència... ºC» si l’aigua és termal, i la seva data de declaració 
com a mineral natural, mineromedicinal o d’utilitat pública.

5. Publicitat: a qualsevol forma de publicitat de les aigües li són aplicables, «mutatis 
mutandis» i amb la mateixa finalitat, els punts a), b) i c) de l’apartat 3 del present article, 
relatius a la importància donada al nom del brollador o al lloc de la seva explotació respecte 
a la indicació de la denominació comercial, així com el que disposa el Reial decret 
1907/1996, de 2 d’agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o 
serveis amb pretesa finalitat sanitària.

Article 10. Prohibicions generals en relació amb l’etiquetatge i els envasos.

Es prohibeix:

a) Inscriure les dades obligatòries únicament en precintes, càpsules, taps i altres 
parts que s’inutilitzin en obrir l’envàs.

b) La utilització d’indicacions, denominacions, marques, imatges o altres signes, 
figuratius o no, que:

1r. Estiguin prohibits expressament d’acord amb el que estableix la Llei 17/2001, de 
7 de desembre, de marques.
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2n. En el cas de les aigües minerals naturals, evoquin característiques que aquestes 
no tinguin, especialment pel que fa al seu origen, a la data de l’autorització d’explotació, 
als resultats de les anàlisis o altres referències anàlogues a les garanties d’autenticitat.

3r. Atribueixin a qualsevol aigua propietats de prevenció, tractament o curació d’una 
malaltia humana. Tanmateix, en el cas de les aigües minerals naturals s’autoritzen les 
mencions que figuren en l’annex III.

4t. Indueixin a error respecte del seu origen.

c) La inclusió de dades analítiques a l’etiquetatge d’aigua de brollador, en cas que la 
composició no sigui constant.

CAPÍTOL III

Intercanvi intracomunitari i importacions de les aigües minerals naturals i aigües de 
brollador

Article 11. Intercanvi intracomunitari de les aigües minerals naturals i aigües de brollador.

En cas que una aigua mineral natural o de brollador no s’ajusti al que disposa la 
normativa comunitària o suposi un risc per a la salut pública, malgrat que circuli lliurement 
en un o en diversos dels estats membres de la Unió Europea, es pot suspendre o es pot 
limitar temporalment la comercialització d’aquest producte al territori nacional.

S’ha d’informar d’això immediatament als altres estats membres i a la Comissió 
Europea, amb indicació dels motius que justifiquin aquesta decisió, i sol·licitant a l’Estat 
membre que hagi reconegut l’aigua tota la informació pertinent relativa al reconeixement 
de l’aigua, juntament amb els resultats dels controls periòdics.

Article 12. Importacions provinents de països no pertanyents a la Unió Europea.

1. Les aigües minerals naturals i les aigües de brollador han de complir, prèviament 
a la seva importació, el que disposa l’apartat 2 de l’article 3 de la present disposició.

2. Els productes a què es refereix aquesta disposició i que procedeixin de tercers 
països han de complir, per a la seva comercialització a Espanya, els requisits que estableix 
aquest Reial decret.

CAPÍTOL IV

Autocontrols, registres i controls oficials

Article 13. Registres administratius.

1. Relatius a les indústries: les indústries dedicades a l’activitat que regula aquesta 
disposició, instal·lades al territori nacional, han de complir el que disposa la legislació 
sobre registre general sanitari d’aliments.

2. Relatius als productes:

a) Estan obligades al requisit d’inscripció en el Registre general sanitari d’aliments 
les aigües minerals naturals i les aigües de brollador, definides a l’article 2, quan la seva 
extracció s’efectuï al territori nacional o al de països no pertanyents a la Unió Europea.

No obstant això, quan les aigües minerals naturals i les aigües de brollador procedents de 
tercers països hagin estat reconegudes com a tals per un altre Estat membre i, en el cas de les 
aigües minerals naturals, s’hagi publicat aquest reconeixement en el «Diari Oficial de la Unió 
Europea», estan exemptes de la seva inscripció en el Registre general sanitari d’aliments.

b) La declaració de l’aigua i l’autorització d’aprofitament de les aigües minerals 
naturals i de brollador constitueixen un requisit previ a les actuacions registrals.

Article 14. Autocontrols.

1. Si durant l’explotació es comprova que l’aigua està contaminada i no compleix els 
paràmetres i les característiques microbiològiques i químiques a què fan referència els annexos 
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I i IV de la present disposició, la persona física o jurídica que exploti el brollador o la indústria 
ha d’interrompre immediatament l’activitat d’envasament fins que s’hagi eliminat la causa de 
contaminació i l’aigua sigui conforme a les característiques anteriorment indicades.

2. Els controls analítics corresponents han d’incloure, com a mínim, les determinacions 
següents en els períodes màxims esmentats per a cada tipus d’aigua, tal com s’indica a 
continuació:

a) Aigües minerals naturals:

1r. Cada jornada laboral s’han de realitzar anàlisis sobre mostres de producte acabat 
que han de comprendre, almenys, els paràmetres indicadors de contaminació microbiològica 
(part A de l’apartat 1 de l’annex IV), i mesuraments de conductivitat elèctrica i pH.

2n. S’ha de controlar l’aigua sobre mostres de producte acabat, almenys 
trimestralment, i la seva anàlisi ha de comprendre, com a mínim, totes les determinacions 
microbiològiques que preveu aquest Reial decret, els components majoritaris (cations i 
anions) i els components que caracteritzin aquesta aigua, així com nitrits, nitrats, pH i 
conductivitat elèctrica.

3r. Almenys cada cinc anys, l’aigua dels punts d’emergència ha de ser controlada 
mitjançant una anàlisi que cobreixi els paràmetres que preveuen l’anàlisi trimestral i els 
que indica la part B de l’apartat 1 de l’annex IV.

b) Aigües de brollador:

1r. Cada jornada laboral s’han de realitzar anàlisis sobre mostres de producte acabat 
que han de comprendre, almenys, els paràmetres indicadors de contaminació microbiològica 
(part A de l’apartat 2 de l’annex IV) i mesures de pH i conductivitat elèctrica.

2n. S’ha de controlar l’aigua, almenys trimestralment sobre mostres de producte acabat, 
i la seva anàlisi ha de comprendre, com a mínim, totes les determinacions microbiològiques 
que preveu aquest Reial decret, els components majoritaris (cations i anions) i els que 
caracteritzin aquesta aigua, així com nitrits, nitrats, pH i conductivitat elèctrica.

3r. Almenys cada cinc anys, l’aigua dels punts d’emergència ha de ser controlada 
mitjançant una anàlisi que cobreixi els paràmetres que preveu l’anàlisi trimestral i els que 
indiquen les parts B i C de l’apartat 2 de l’annex IV.

3. Davant riscos sanitaris per transmissió hídrica, l’autoritat sanitària competent pot 
exigir a les empreses envasadores d’aigua de beguda la realització de les anàlisis i els 
controls que, en cada cas, la mateixa autoritat determini.

4. Les anàlisis es poden dur a terme, totalment o parcialment, en un laboratori propi, 
a la mateixa planta d’envasament o en un laboratori aliè a aquesta, i en qualsevol cas ha 
de quedar assegurada la seva deguda competència tècnica i la qualitat dels resultats 
analítics, així com donar compliment als requisits de l ‘annex V.

Article 15. Control oficial.

Les autoritats competents en aquesta matèria han d’establir els controls periòdics 
escaients amb objecte de vetllar pel compliment del que estableix aquesta disposició, i en 
especial els relatius a comprovar:

a) Si les aigües s’ajusten al que disposen els annexos d’aquesta disposició.
b) Si es compleixen les disposicions relatives a la prevenció de contaminacions, i en 

particular les relatives als autocontrols que estableix l’article 14.
c) Si les aigües procedents de les captacions subterrànies, l’explotació de les quals 

hagi estat autoritzada, s’ajusten al que disposa l’article 3.

Article 16. Mètodes d’anàlisis i presa de mostres.

1. Sense perjudici del que disposa el capítol III del Reglament (CE) núm. 882/2004, 
de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del 
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compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut 
animal i benestar dels animals, els paràmetres analitzats han de complir les especificacions 
que estableix l’annex V d’aquesta disposició.

2. La realització de la presa de mostres per part dels serveis oficials de control ha de seguir 
el que estableix el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i 
sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària.

CAPÍTOL V

Règim sancionador

Article 17. Responsabilitats.

Sense perjudici del que estableixen la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, el 
text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, 
s’estableixen les responsabilitats següents:

a) L’empresa envasadora és responsable que l’aigua que es lliuri per a la distribució 
s’ajusti a les característiques acreditades en l’expedient de registre sanitari i al que disposa 
la present disposició.

b) També correspon a l’empresa envasadora, llevat de prova en contra, la 
responsabilitat inherent a la identitat, integritat, qualitat i composició del producte contingut 
en envasos tancats i no deteriorats.

c) Correspon al tenidor del producte, una vegada obert l’envàs, la responsabilitat 
inherent a la identitat i possibles deterioraments que pugui experimentar el seu contingut.

d) També correspon al tenidor del producte la responsabilitat dels deterioraments 
soferts pel contingut dels envasos tancats com a conseqüència de la seva conservació 
defectuosa o manipulació indeguda.

e) Als aparells dispensadors d’aigua (fonts d’aigua), la responsabilitat en el control i 
el manteniment d’aquests dispensadors recau en el propietari.

Article 18. Règim sancionador.

1. Sense perjudici d’altres disposicions que puguin ser aplicables, l’incompliment del 
que estableix aquest Reial decret pot ser objecte de sanció administrativa, prèvia la 
instrucció de l’oportú expedient administratiu, de conformitat amb el que preveu el capítol 
VI, del títol I, de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

En particular, l’incompliment dels preceptes que fan referència a higiene, autocontrol i tractament 
dels productes que preveu aquesta reglamentació tecnicosanitària té la consideració d’una infracció 
greu, d’acord amb el que disposa l’article 35.B).1r, de la Llei 14/1986, de 25 d’abril.

Així mateix, l’incompliment dels preceptes que fan referència a l’explotació i 
comercialització dels productes objecte d’aquesta reglamentació, que no segueixin els 
criteris de composició que especifica el capítol II, en relació amb els annexos I, II i III, té la 
consideració d’una infracció molt greu, d’acord amb el que estableix l’article 35.C).1r de la 
Llei 14/1986, de 25 d’abril.

2. És aplicable al que disposa aquest Reial decret en matèria de procediment el que 
estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, i el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i 
sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, així com 
les seves normes de desplegament.

Disposició transitòria primera. Pròrroga de comercialització.

Les aigües minerals naturals i aigües de brollador, comercialitzades o etiquetades 
conforme a la legislació vigent abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es poden 
comercialitzar fins a exhaurir-ne les existències, encara que no s’ajustin al que s’hi disposa.
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Disposició transitòria segona. Tramitació dels procediments per a la declaració i 
autorització.

Els procediments per a la declaració i autorització de les aigües que preveuen els apartats 
2 i 3 de l’annex II d’aquest Reial decret ja iniciats segons el Reial decret 1074/2002, de 18 
d’octubre, pel qual es regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda 
envasades, que ara es deroga, continuen la seva tramitació conforme al que s’hi estableix.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret i, en particular, el Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre, 
pel qual es regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda envasades, 
llevat de les disposicions relatives a les aigües preparades.

Disposició final primera. Modificació del Reglament general per al règim de la mineria, 
aprovat per Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost.

Es modifica l’article 38.1 del Reglament general per al règim de la mineria aprovat pel 
Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost, que queda de la manera següent:

«38.1 Als efectes del que disposa el present Reglament, les aigües minerals 
es classifiquen en:

a) Mineromedicinals: les que brollen naturalment o artificialment que per les 
seves característiques i qualitats siguin declarades d’utilitat pública. En funció de 
l’ús o destinació, aquestes es classifiquen en aigües mineromedicinals amb finalitats 
terapèutiques, aigües minerals naturals i aigües de brollador.

b) Mineroindustrials: les que permeten l’aprofitament racional de les substàncies 
que continguin.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.16a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació general de la sanitat. S’exceptuen els articles 3.2 i 12, que es dicten a l’empara 
de la competència que sobre sanitat exterior atribueix a l’Estat l’article 149.1.16a de la 
Constitució, i l’article 3.1 i la disposició final primera, que es dicten a l’empara del que 
estableix l’article 149.1.25a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva sobre les bases del règim miner i energètic.

Disposició final tercera. Habilitació normativa.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat perquè dicti, 
en l’àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per a l’actualització i 
modificació dels annexos d’aquest Reial decret per tal d’adaptar-los als coneixements científics 
i tècnics i, en particular, a les modificacions introduïdes per la legislació comunitària.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 30 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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ANNEX I

Característiques exigides als diferents tipus d’aigües

Les aigües a què es refereix aquest annex han de complir les especificacions 
respectives que a continuació s’indiquen:

Part A. Aigües minerals naturals

1. Característiques generals:

a) A més de les característiques indicades en l’apartat a) de l’article 2 de la present disposició, 
la composició, la temperatura i les restants característiques essencials de l’aigua mineral natural 
s’han de mantenir constants, dins dels límits imposats per les fluctuacions naturals.

b) Als efectes d’aquesta disposició, s’entén per composició constant la permanència 
del tipus de mineralització, característica determinada pels components majoritaris i, si 
s’escau, pels altres paràmetres que caracteritzin l’aigua.

c) Així mateix, s’admeten els efectes derivats de l’evolució normal de l’aigua, com ara 
la variació de temperatura, radioactivitat, gasos dissolts i precipitats de sals.

2. Especificacions de diversa naturalesa:

a) Organolèptiques: no han de presentar cap anomalia des del punt de vista 
considerat, olor, gust, color, terbolesa o sediments, aliens a les característiques pròpies de 
cada aigua.

b) Microbiològiques i parasitològiques:

1r. Als punts de naixement, el contingut total de microorganismes revivificables d’una 
aigua mineral natural s’ha d’ajustar al seu contingut normal de microbis i manifestar una 
protecció eficaç del brollador contra qualsevol contaminació. El contingut total de 
microorganismes revivificables normalment no hauria de superar, respectivament, 20 
colònies per mil·lilitre després d’incubació a 20-22ºC durant setanta-dues hores i 5 colònies 
per mil·lilitre després d’incubació a 37ºC durant vint-i-quatre hores, amb el benentès que 
aquests valors s’han de considerar dades i no concentracions màximes. El recompte s’ha 
d’efectuar en les dotze hores següents a l’envasament; durant aquest temps, l’aigua s’ha 
de mantenir a una temperatura entre 4ºC i 1ºC.

2n. Després de l’envasament, el contingut total de microorganismes no ha d’excedir 
el contingut al punt de naixement en 100 colònies per mil·lilitre després d’incubació a 
20-22ºC durant setanta-dues hores en plaques d’agar i en 20 colònies per mil·lilitre després 
d’incubació a 37ºC durant vint-i-quatre hores en plaques d’agar. El recompte s’ha d’efectuar 
en les dotze hores següents a l’envasament; durant aquest temps, l’aigua s’ha de mantenir 
a una temperatura entre 4ºC i 1ºC.

3r. Tant als punts de naixement com durant la seva comercialització una aigua mineral 
natural ha d’estar lliure de:

Paràsits i microorganismes patògens,
«Escherichia coli» i altres coliformes, i d’estreptococs fecals, en 250 mil·lilitres de la 

mostra examinada,
Anaerobis sulfitoreductors esporulats, en 50 mil·lilitres de la mostra examinada i
«Pseudomonas aeruginosa», en 250 mil·lilitres de la mostra examinada.

4t. Sense perjudici del que estableixen els anteriors apartats i l’article 4, durant la 
fase de comercialització el contingut total de microorganismes revivificables de l’aigua 
mineral natural només pot resultar de l’evolució normal del contingut en gèrmens que 
tingui als punts de naixement.

c) Químiques:

1r. Han de complir, almenys, les especificacions relatives als paràmetres químics que 
estableix la part B de l’apartat 1 de l’annex IV de la present disposició.
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2n. Quan l’autoritat sanitària competent consideri que alguna de les particularitats 
d’una aigua determinada pugui resultar contraindicada per a un sector de la població, pot 
denegar la seva autorització d’envasament o obligar a efectuar l’advertència a l’etiquetatge 
que preveu l’annex III.

d) De puresa: no han d’excedir els límits de detecció les substàncies següents: clor 
residual, compostos fenòlics, agents tensioactius, difenils clorats, olis, greixos i qualsevol 
altre producte no previst en la part B de l’apartat 1 de l’annex IV de la present disposició, 
com a indicadors de possible contaminació exògena d’origen no subterrani.

Part B. Aigües de brollador

1. Característiques generals: a més dels aspectes bàsics recollits en l’apartat b) de 
l’article 2 de la present disposició, la seva composició i restants característiques essencials 
es poden mantenir constants o no, dins dels límits imposats per les fluctuacions naturals, 
segons el que estableix la lletra b) de l’apartat 1 de la part A d’aquest annex.

2. Especificacions de diversa naturalesa:

a) Microbiològiques i parasitològiques: han de complir els criteris fixats per a les 
aigües minerals naturals en la lletra b) de l’apartat 2 de la part A d’aquest annex.

b) Restants especificacions: els són aplicables almenys les que estableixen les parts 
B i C de l’apartat 2 de l’annex IV de la present disposició.

Part C. Criteris de puresa de l’anhídrid carbònic

L’anhídrid carbònic utilitzat per reforçar o gasificar les aigües que es comercialitzin 
envasades ha de reunir les condicions que fixa el Reial decret 1466/2009, de 18 de 
setembre, pel qual s’estableixen les normes d’identitat i puresa dels additius alimentaris 
diferents dels colorants i edulcorants utilitzats en els productes alimentaris.

ANNEX II

Normes i criteris per sol·licitar la declaració i autorització d’aprofitament de les 
aigües minerals naturals i aigües de brollador, en els termes que preveu l’article 3 

d’aquest Reial decret

Per procedir a la sol·licitud de declaració i posterior autorització d’aprofitament de les 
aigües minerals naturals i de font, s’han d’efectuar les anàlisis i els estudis que s’indiquen 
a continuació per a cada tipus d’aigües, tenint en compte els respectius criteris d’interpretació 
referents al compliment de les característiques exigides:

1. Característiques generals:

1.1 Les característiques bàsiques d’aquestes aigües, definides en les lletres a) i b), 
respectivament, de l’article 2 i especificades a l’article 3, s’han d’apreciar:

a) Des dels punts de vista:

1r. geològic i hidrogeològic,
2n. físic, químic i fisicoquímic,
3r. microbiològic i
4t. farmacològic, fisiològic i clínic, si s’escau, i només per a aigües minerals naturals.

b) D’acord amb els criteris que estableix l’apartat 1.2 que figura a continuació.
c) D’acord amb mètodes científics reconeguts per les autoritats competents.

1.2 Normes i criteris per a la comprovació del compliment de les característiques 
exigides, als efectes dels reconeixements:

a) Normes aplicables als estudis geològics: s’ha d’exigir un informe geològic detallat 
sobre l’origen i la naturalesa del terreny que ha de contenir:
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1r. la situació exacta de la captació amb coordenades UTM amb indicació de la seva 
altitud, sobre un mapa d’escala no superior a 1/1.000,

2n. l’estratigrafia del jaciment hidrogeològic,
3r. mapa geològic de detall a l’escala adequada,
4t. descripció de les litologies de les diferents formacions i la seva potència,
5è. estructura de les formacions i talls geològics i
6è. anàlisis de fractura.

b) Normes aplicables als estudis hidrogeològics: s’ha d’exigir en especial:

1r. una descripció de les obres i instal·lacions de captació,
2n. un estudi que acrediti suficientment la procedència de les aigües i la protecció 

natural de l’aqüífer davant de la contaminació,
3r. el cabal del brollador o de la captació subterrània,
4t. la temperatura de l’aigua al punt de naixement i la temperatura ambient,
5è. en captacions subterrànies, realització d’un assaig de bombament per determinar 

el cabal òptim d’explotació,
6è. inventari de punts d’aigua existents a la zona,
7è. paràmetres hidrodinàmics de l’aqüífer,
8è. mapa d’isopiezes amb la direcció i sentit del flux,
9è. inventaris de focus potencials de contaminació,
10è. estudi de vulnerabilitat de l’aqüífer amb avaluació del poder autodepurador dels 

terrenys per on passa,
11è. estudi de les zones de recàrrega mitjançant la realització d’anàlisis d’isòtops 

(O18 i deuteri),
12è. determinació del temps de residència de l’aigua a l’aqüífer mitjançant anàlisis 

isotòpics (triti o el traçador que sigui més idoni),
13è. la relació existent entre la naturalesa del terreny i la naturalesa i el tipus de 

mineralització i
14è. les mesures de protecció del brollador i la zona circumdant contra la contaminació, 

necessàries per a la correcta protecció quantitativa i qualitativa del brollador o captació 
subterrània. En concret, s’ha de delimitar la poligonal que defineix el perímetre de protecció 
mitjançant coordenades UTM.

c) Normes aplicables a les anàlisis i estudis físics, químics i fisicoquímics: s’ha de 
determinar:

1r. el cabal del brollador,
2n. la temperatura de l’aigua en els punts de naixement i la temperatura ambient,
3r. la relació existent entre la naturalesa del terreny i la naturalesa i el tipus de 

mineralització,
4t. el residu sec a 180ºC i 260ºC,
5è. la conductivitat o la resistivitat elèctrica, amb la precisió de la temperatura a què 

s’hagi efectuat el mesurament,
6è. la concentració d’ions hidrogen (pH),
7è. els anions i cations,
8è. els elements no ionitzats,
9è. els oligoelements,
10è la radioactivitat als punts de naixement i
11è la toxicitat de determinats components de l’aigua, tenint en compte els límits 

fixats sobre això per a cadascun.
d) Normes aplicables a les anàlisis microbiològiques de l’aigua als punts de naixement: 

les anàlisis esmentades han d’incloure el següent:

1r. demostració de l’absència de paràsits i de microorganismes patògens,
2n. recompte total de microorganismes revivificables indicatius de contaminació 

fecal:
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absència d’«Escherichia coli» i altres coliformes en 250 mil·lilitres a 37ºC i 44,5ºC,
absència d’estreptococs fecals en 250 mil·lilitres,
absència d’anaerobis sulfitoreductors esporulats en 50 mil·lilitres i
absència de «Pseudomonas aeruginosa» en 250 mil·lilitres.

3r. recompte total de microorganismes revivificables per mil·lilitre d’aigua:

incubats entre 20ºC i 22ºC durant setanta-dues hores en plaques d’agar i
incubats a 37ºC durant vint-i-quatre hores en plaques d’agar.

e) Normes aplicables a les anàlisis clíniques i farmacològiques:

1r. Aquestes anàlisis s’han d’efectuar amb mètodes científicament reconeguts i s’han 
d’adaptar a les característiques pròpies de l’aigua mineral natural i als seus efectes en 
l’organisme humà (diüresi, funcions gastrointestinals, compensació de carència de 
substàncies minerals, etc.).

2n. La comprovació de la constància i de la concordança en gran nombre 
d’observacions clíniques pot substituir, si s’escau, les anàlisis a què fa referència el punt 
anterior. Aquestes mateixes anàlisis es poden substituir per exàmens clínics quan la 
constància i la concordança d’un gran nombre d’observacions permetin obtenir els mateixos 
resultats.

2. Característiques específiques de l’aigua mineral natural: per procedir a la sol·licitud 
de declaració i autorització d’aprofitament d’una aigua com a «mineral natural» cal presentar 
davant l’autoritat minera competent, a més del que estableix la Llei 22/1973, de 21 de juliol, 
de mines, els requisits que es detallen a continuació:

a) Declaració d’aigua mineral natural: s’ha de presentar el que estableixen el punt 1r 
de la lletra a) i el punt 2n de la lletra b) de l’apartat 1.2 d’aquest annex. Una vegada 
presentada la sol·licitud de declaració, l’autoritat minera competent ha de procedir a la 
presa de mostres corresponents a dotze mesos consecutius per a l’anàlisi completa 
fisicoquímica i microbiològica, segons el que estableix el punt 3r, lletra a), apartat 2 de 
l’article 14. També s’han de presentar si s’escau els estudis basats en les anàlisis clíniques 
i farmacològiques, segons el que estableix la lletra e) de l’apartat 1.2 d’aquest annex.

b) Autorització d’aprofitament d’aigua mineral natural: per procedir a la sol·licitud 
d’autorització d’aprofitament d’una aigua com a mineral natural s’ha de presentar davant 
l’autoritat minera competent una documentació que reuneixi els requisits que estableix 
l’apartat 1.2 d’aquest annex.

3. Característiques específiques de l’aigua de brollador: per procedir a la sol·licitud 
de declaració i autorització d’aprofitament d’una aigua com «de brollador» s’han de 
presentar davant l’autoritat minera competent, a més del que estableix la Llei 22/1973, de 
21 de juliol, de mines, els requisits que es detallen a continuació:

a) Declaració d’aigua de brollador: s’ha de presentar el que estableix el punt 1r de la 
lletra a) i en el punt 2n de la lletra b) de l’apartat 1.2 d’aquest annex. Una vegada presentada 
la sol·licitud de declaració, l’autoritat minera competent ha de procedir a la presa de mostres 
corresponents a dotze mesos consecutius per a l’anàlisi completa fisicoquímica i 
microbiològica, segons el que estableix el punt 3r, lletra b), apartat 2 de l’article 14.

b) Autorització d’aprofitament d’aigua de brollador: per procedir a la sol·licitud 
d’autorització d’aprofitament d’aigües de brollador, s’ha de presentar davant l’autoritat 
minera competent una documentació que reuneixi els requisits que estableixen les lletres 
a), b), c) i d) de l’apartat 1.2 d’aquest annex.

4. Aigües procedents d’altres països fora de la Unió Europea: les certificacions que 
estableix la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 3 de la present disposició per a aquestes 
aigües han de deixar constància del compliment de les exigències següents:
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a) La conformitat de les aigües minerals naturals amb el que disposa la part A de 
l’annex I, i la conformitat de les aigües de brollador amb la part B de l’annex I.

b) Que s’ha procedit al control permanent de l’aplicació del que disposa l’annex II.
c) Que s’han respectat els aspectes relatius a l’etiquetatge, així com a la denominació 

de venda de la legislació nacional vigent.

ANNEX III

Exigències específiques de l’etiquetatge de les aigües minerals naturals 
complementàries de les generals que estableix l’article 2 d’aquest Reial decret

S’autoritza la utilització de les mencions que figuren a continuació, sempre que 
respectin els corresponents criteris fixats i amb la condició del seu establiment sobre la 
base d’anàlisis fisicoquímiques i, si és necessari, d’exàmens farmacològics, fisiològics i 
clínics efectuats segons mètodes científicament reconeguts, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 1 de l’annex II.

Mencions Criteris per efectuar les mencions
sobre la base de continguts

De mineralització molt feble. Fins a 50 mg/l de residu sec.
Oligometàl·liques o de mineralització feble. Fins a 500 mg/l de residu sec.
De mineralització mitjana. Des de 500 mg/l fins a 1.500 mg/l de residu sec.
De mineralització forta. Més de 1.500 mg/l de residu sec.
Bicarbonatada. Més de 600 mg/l de bicarbonat.
Sulfatada. Més de 200 mg/l de sulfats.
Clorurada. Més de 200 mg/l de clorur.
Càlcica. Més de 150 mg/l de calci.
Magnèsica. Més de 50 mg/l de magnesi.
Fluorada, o que conté fluor. Més d’1 mg/l de fluor.
Ferruginosa, o que conté ferro. Més d’1 mg/l de ferro bivalent.
Acidulada. Més de 250 mg/l de CO2 lliure.
Sòdica. Més de 200 mg/l de sodi.
Indicada per a la preparació d’aliments infantils.
Indicada per a dietes pobres en sodi. Fins a 20 mg/l de sodi.
Pot tenir efectes laxants.
Pot ser diürètica.

ANNEX IV

Paràmetres i valors paramètrics

1. Aigües minerals naturals:

Part A

Paràmetres microbiològics

Paràmetre Valor
paramètric (UFC)

«Escherichia coli» (E. coli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
Estreptococs fecals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
«Pseudomonas aeruginosa» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
Recompte de colònies a 22°C/Incubació 72 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ml.
Recompte de colònies a 37°C/Incubació 24 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ml.
Anaerobis sulfitoreductors esporulats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/50 ml.
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Part B

Paràmetres fisicoquímics

Paràmetre Valor 
paramètric Unitat Notes

Antimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 µg/l
Arsènic total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l
Benzè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Benzo(a)pirè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 µg/l
Cadmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 µg/l
Crom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µg/l
Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l
Cianur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 µg/l
Fluorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 mg/l
Plom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Manganès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mg/l
Mercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 µg/l
Nitrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/l
Nitrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/l
Seleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Plaguicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 µg/l Notes 1 i 2.
Total plaguicides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 µg/l Notes 1 i 3.
Hidrocarburs policíclics aromàtics . . . . . 0,10 µg/l Suma de concentracions de compostos especificats (nota 4).

Nota 1: per «plaguicides» s’entén: insecticides orgànics, herbicides orgànics, fungicides orgànics, nematocides orgànics, acaricides orgànics, 
algicides orgànics, rodenticides orgànics, mol·lusquicides orgànics, productes relacionats (entre altres, reguladors de creixement) i els seus 
pertinents metabòlits i productes de degradació i reacció. Només cal controlar els plaguicides que sigui probable que estiguin presents en un 
subministrament donat.

Nota 2: el valor paramètric s’aplica a cadascun dels plaguicides. En el cas d’aldrín, dieldrín, heptaclor i heptacloroepòxid, el valor paramètric 
és de 0,030 µg/l.

Nota 3: per «total plaguicides» s’entén la suma de tots els plaguicides detectats i quantificats en el procediment de control.
Nota 4: els compostos especificats són: benzo(b)fluorantè, benzo(k)fluorantè, benzo(ghi)perilè i indeno(1,2,3-cd)pirè. 

2. Aigües de brollador:

Part A

Paràmetres microbiològics

Paràmetre Valor
paramètric (UFC)

«Escherichia coli» (E. coli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
Estreptococs fecals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
«Pseudomonas aeruginosa» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml.
Recompte de colònies a 22°C/Incubació 72 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ml.
Recompte de colònies a 37°C/Incubació 24 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ml.
Anaerobis sulfitoreductors esporulats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/50 ml.
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Part B

Paràmetres químics

Paràmetre Valor 
paramètric Unitat Notes

Antimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 µg/l
Arsènic total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Benzè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Benzo(a)pirè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 µg/l
Bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l
Cadmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 µg/l
Crom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µg/l Nota 1.
Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 mg/l Nota 1.
Cianur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µg/l
Fluorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mg/l
Plom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l Nota 1.
Mercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 µg/l Nota 1.
Nitrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/l
Nitrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mg/l
Plaguicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 µg/l Notes 2 i 3.
Total plaguicides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 µg/l Notes 2 i 4.
Hidrocarburs policíclics aromàtics . . . . . . . . 0,10 µg/l Suma de concentracions de compostos especificats (nota 5).
Seleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l

Nota 1: el valor s’aplica a una mostra d’aigua destinada al consum humà, obtinguda per un mètode adequat de mostreig, sempre que sigui 
representativa d’un valor mitjà setmanal ingerit pels consumidors.

Nota 2: per «plaguicides» s’entén: insecticides orgànics, herbicides orgànics, fungicides orgànics, nematocides orgànics, acaricides orgànics, 
algicides orgànics, rodenticides orgànics, mol·lusquicides orgànics, productes relacionats (entre altres, reguladors de creixement) i els seus 
pertinents metabòlits i productes de degradació i reacció. Només cal controlar els plaguicides que sigui probable que estiguin presents en un 
subministrament donat.

Nota 3: el valor paramètric s’aplica a cadascun dels plaguicides. En el cas d’aldrín, dieldrín, heptaclor i heptacloroepòxid, el valor paramètric 
és de 0,030 µg/l.

Nota 4: per «total plaguicida» s’entén la suma de tots els plaguicides detectats i quantificats en el procediment de control.
Nota 5: els compostos especificats són: benzo(b)fluorantè, benzo(k)fluorantè, benzo(ghi)perilè i indeno(1,2,3-cd)pirè. 

Part C
Paràmetres indicadors

Paràmetre Valor paramètric Unitat Notes

Alumini. 200. µg/l.
Amoni. 0,50. mg/l.
Clorur. 250. mg/l.
Color. Acceptable per als consumidors i sense canvis anòmals.
Conductivitat. 2.500. µS cm - 1 a 20ºC. Nota 1.
Concentració en ions hidrogen. ≥ 4,5 i ≤ 9,5. Unitats de pH. Nota 2.
Ferro. 200. µg/l.
Manganès. 0,05. mg/l.
Olor. Acceptable per als consumidors i sense canvis anòmals.
Sulfat. 250. mg/l.
Sodi. 200. mg/l.
Gust. Acceptable per als consumidors i sense canvis anòmals.
Terbolesa. Acceptable per als consumidors i sense canvis anòmals.
Oxidabilitat. 5. mg/l O2.
Bacteris coliformes totals. 0. Núm./250 ml.

Nota 1: no s’aplica a les aigües de brollador carbòniques en origen.
Nota 2: per a l’aigua amb gas envasada, el valor mínim pot ser inferior.
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Part D

Radioactivitat

Paràmetre Valor 
paramètric Unitat Notes

Triti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bq/l. Nota 1.
Dosi indicativa total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 mSv/any. Nota 2.

Nota 1: la periodicitat del control s’indica en la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 14.
Nota 2: exclòs el triti, el potassi-40, el radó i els productes de desintegració del radó. La periodicitat del 

control, els mètodes de control i els llocs més adequats per a la presa de mostres s’indiquen en la lletra b) de 
l’apartat 2 de l’article 14.

ANNEX V

Especificacions per a les anàlisis dels paràmetres

Els laboratoris on s’analitzin les mostres han de tenir un sistema de control de qualitat 
de les anàlisis, per a la qual cosa és aplicable la normativa vigent que correspongui en 
cada cas, i que ha de ser comprovat periòdicament per una persona independent del 
laboratori que hagi estat autoritzada a aquest efecte per l’autoritat competent.

En relació amb els paràmetres següents, els resultats característics que s’especifiquen 
suposen que el mètode d’anàlisis utilitzat ha de ser capaç, com a mínim, de mesurar 
concentracions iguals al valor del paràmetre amb l’exactitud, precisió i límit de detecció 
especificats. Sigui quina sigui la sensibilitat del mètode d’anàlisis utilitzat, el resultat s’ha 
d’expressar fent servir com a mínim la mateixa quantitat de decimals que per al valor paramètric 
considerat en la part B de l’apartat 1 i en les parts B i C de l’apartat 2 de l’annex IV.

Paràmetres

Exactitud
Percentatge en el 
valor paramètric

(nota 1)

Precisió
Percentatge en el 
valor paramètric

(nota 2)

Límit
de detecció 

Percentatge del 
valor paramètric

(nota 3)

Condicions Notes

Alumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Amoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Antimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25
Arsènic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Bari *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25
Benzo(a)pirè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25
Benzè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25
Cadmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Clorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Crom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Conductivitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Cianur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 Nota 4.
Fluorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Plom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Manganès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Mercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 20
Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Nitrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Nitrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
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Paràmetres

Exactitud
Percentatge en el 
valor paramètric

(nota 1)

Precisió
Percentatge en el 
valor paramètric

(nota 2)

Límit
de detecció 

Percentatge del 
valor paramètric

(nota 3)

Condicions Notes

Oxidabilitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 10 Nota 5.
Plaguicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25 Nota 6.
Hidrocarburs policíclics aromàtics . . . . . . . . . . . . 25 25 25 Nota 7.
Seleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Sodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10
Sulfat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10

* Només per a les aigües minerals naturals:

Nota 1 (*): per exactitud s’entén l’error sistemàtic i representa la diferència entre el valor mitjà del gran nombre de mesuraments reiterats i el 
valor exacte.

Nota 2 (*): per precisió s’entén l’error aleatori i s’expressa habitualment com la desviació típica (dins de cada lot i entre lots) de la dispersió 
de resultats al voltant de la mitjana. Es considera una precisió acceptable el doble de la desviació típica relativa.

(*) Aquests termes es defineixen amb més detall a la norma ISO 5725:

Nota 3: el límit de detecció és, ja sigui el triple de la desviació típica relativa dins del lot d’una mostra natural que contingui una baixa 
concentració del paràmetre, o bé el quíntuple de la desviació típica relativa dins del lot d’una mostra en blanc.

Nota 4: el mètode ha de determinar el cianur total en totes les formes.
Nota 5: l’oxidació s’ha d’efectuar durant deu minuts a 100°C en condicions d’acidesa utilitzant permanganat.
Nota 6: els resultats característics s’apliquen a cadascun dels plaguicides i depenen del plaguicida de què es tracti.
Nota 7: els resultats característics s’apliquen a cadascuna de les substàncies especificades al 25% del valor paramètric en l’annex IV. 

ANNEX VI

Límits màxims per als subproductes de les tècniques autoritzades per a les aigües 
minerals naturals i de les aigües de brollador

Tècnica d’aire enriquit amb ozó:

Subproductes de la tècnica Límits
màxims* (µg/l)

Ozó dissolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bromats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bromoforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

* Les autoritats competents han de controlar el compliment dels límits màxims pel que fa a l’embotellament 
o altres condicionaments destinats al consumidor final.
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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1011 Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés 

d’elaboració i comercialització d’aigües preparades envasades per al consum 
humà.

D’acord amb la normativa vigent, les aigües que actualment s’envasen per a consum 
humà són les aigües minerals naturals, les aigües de font, les aigües preparades i les 
aigües de consum públic envasades. La present disposició regula exclusivament les aigües 
preparades.

El Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre, pel qual es regula el procés d’elaboració, 
circulació i comerç d’aigües de beguda envasades, va incorporar a l’ordenament espanyol 
la Directiva 98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les 
aigües de consum humà, pel que fa a les aigües de beguda envasades.

La directiva esmentada defineix «aigües destinades al consum humà» com totes les 
aigües, ja sigui en el seu estat original, ja sigui després de tractament, per beure, cuinar, 
preparar aliments o altres usos domèstics, sigui quin sigui el seu origen i independentment 
que se subministrin a través d’una xarxa de distribució, a partir d’una cisterna o envasades 
en ampolles o altres recipients.

A més de les aigües minerals naturals i aigües de font, que es caracteritzen pel seu 
origen subterrani i pel seu contingut en minerals, oligoelements i altres components, així 
com per la seva puresa original, es fa necessari regular la resta d’aigües de beguda de 
procedència subterrània o no, amb la finalitat de garantir la seva seguretat alimentària.

Ateses les clares diferències entre les aigües minerals naturals i les de font i les 
restants, es regulen unes i altres en dues normes independents.

També es considera necessari garantir el dret d’informació del consumidor respecte de 
la qualitat i origen de l’aigua, a fi de no induir-lo a error amb les aigües minerals i de font. 
Així, s’han d’establir unes condicions d’etiquetatge que incloguin informació sobre l’origen 
de l’aigua.

Aquest Reial decret s’ha sotmès al procediment d’informació en matèria de normes i 
reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la 
informació, regulat en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, als efectes de donar 
compliment al que disposa la Directiva 98/34/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
22 de juny de 1998, modificada per la Directiva 98/48/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 20 de juliol de 1998.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic, i es dicta en virtut de les competències atribuïdes 
a l’Estat conforme al que estableix l’article 149.1.16a de la Constitució espanyola.

En la seva elaboració s’han consultat les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i 
Melilla, així com els sectors afectats, i la Comissió Interministerial per a l’Ordenació 
Alimentària n’ha emès el seu preceptiu informe.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, del 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
amb l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de ministres en la 
reunió del dia 30 de desembre de 2010,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. La present disposició té per objecte definir, a efectes legals, el que s’entén per 
aigües de beguda envasades diferents de les aigües minerals naturals i de font, i fixar les 
normes d’elaboració i comercialització i, en general, l’ordenació jurídica de tals productes.

Aquest Reial decret obliga tots els operadors d’empreses alimentàries d’aigües de 
beguda envasades diferents de les aigües minerals naturals i de font.

És aplicable, així mateix, a les aigües de beguda envasades importades.
2. Queden expressament excloses de l’àmbit d’aquesta disposició, a més de les 

aigües minerals naturals i de font, les següents aigües:

a) Les aigües mineromedicinals d’ús terapèutic.
b) Les aigües que, d’acord amb la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties d’ús 

racional dels medicaments i productes sanitaris, i la seva normativa de desplegament, es 
considerin medicaments.

c) Les aigües de consum públic envasades.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

1. Aigües preparades: Les aigües diferents a les aigües minerals naturals i de font, 
que poden tenir qualsevol tipus de procedència i se sotmeten als tractaments fisicoquímics 
autoritzats necessaris perquè reuneixin les característiques de potabilitat establertes a 
l’annex I.

Als efectes de la seva denominació, s’han de diferenciar els següents tipus:

a) Potables preparades: les que poden tenir qualsevol tipus de procedència, 
subterrània o superficial i que s’han sotmès a tractament perquè siguin potables. Totes 
aquestes aigües perdrien així, si la tinguessin, la qualificació d’aigua de font o aigua mineral 
natural, i passen a denominar-se aigües potables preparades.

b) De proveïment públic preparades: en el supòsit de tenir l’esmentada 
procedència.

Les denominacions d’aquestes aigües són les que estableix l’article 8 d’aquest Reial 
decret.

2. Aigües de consum públic envasades: les distribuïdes mitjançant xarxa de 
proveïment públic i les procedents d’aquest origen, envasades conforme a la normativa 
que regula els materials en contacte amb aliments, de forma conjuntural per a la seva 
distribució domiciliària i gratuïta, amb l’únic objecte de suplir absències o insuficiències 
accidentals de la xarxa pública, que han de complir el Reial decret 140/2003, de 7 de 
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de les aigües de consum 
humà.

Així mateix, són aplicables als efectes previstos en aquest Reial decret, en la mesura 
que sigui necessari, la resta de les definicions que conté la normativa vigent aplicable i, en 
particular, les que estableixen el Reglament (CE) núm. 178/2002, de 28 de gener de 2002, 
pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es 
crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la 
seguretat alimentària, i el Reglament (CE) núm. 852/2004, de 29 d’abril de 2004, del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
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3. Operadors d’aigües de beguda envasades: les persones naturals o jurídiques que, 
en ús de les autoritzacions concedides pels organismes oficials competents, dediquen la 
seva activitat a la manipulació dels productes definits en el present article.

CAPÍTOL II

Condicions d’explotació i comercialització

Article 3. Obligacions dels explotadors de l’empresa alimentària (empreses envasadores 
i distribuïdores).

1. Amb caràcter general, els explotadors de l’empresa alimentària s’han de cerciorar 
que en totes les etapes de la producció, la transformació i la distribució d’aliments sota el 
seu control es compleixen els requisits d’higiene pertinents que preveuen aquest Reial 
decret i la resta de normes aplicables, en especial, el Reglament (CE) núm. 178/2002, de 
28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la 
legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen 
procediments relatius a la seguretat alimentària, i el Reglament (CE) núm. 852/2004, de 29 
d’abril de 2004, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes 
alimentaris.

2. Amb caràcter específic, els explotadors de l’empresa alimentària han de complir 
les obligacions següents:

a) Relatives a les instal·lacions i equips:

1r La captació de l’aigua així com la seva conducció i els dipòsits d’emmagatzematge 
d’aigua s’han de mantenir amb les mesures preventives adequades per evitar possibles 
contaminacions.

2n Tota la conducció de l’aigua destinada a ser envasada ha de ser inspeccionable, i 
queda senyalitzada de manera clara.

3r Les instal·lacions del circuit d’envasament han d’estar adequadament disposades 
respecte de la resta de dependències i magatzems, i protegides de manera que s’eviti tota 
possibilitat de contaminació durant el procés d’ompliment.

4t Tot circuit de conducció d’aigua destinada a ser envasada, i especialment els 
dipòsits i màquines d’ompliment, tenen dispositius que permetin una eficaç neteja i 
esterilització periòdica, mitjançant vapor d’aigua o productes biocides autoritzats per al seu 
ús en aquest tipus d’empreses, d’acord amb l’Ordre SAS/1915/2009, de 8 de juliol, sobre 
substàncies per al tractament de l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum 
humà.

5è Tots els elements dels aparells dispensadors («fonts d’aigua») s’han de netejar i, 
si s’escau, desinfectar obligatòriament per personal competent amb la freqüència i mètode 
que determini l’operador en els seus plans d’autocontrol. Només es poden comercialitzar 
els aparells amb un disseny que permeti realitzar la neteja i, si s’escau, la desinfecció, de 
forma eficaç per evitar la contaminació de l’aigua que subministri.

b) Relatives als locals:

1r Tots els locals destinats a l’elaboració, manipulació i envasament han d’estar aïllats 
de qualssevol altres d’aliens a la seva comesa específica.

2n S’ha de disposar de locals o emplaçaments independents reservats per a 
emmagatzematge d’envasos i embalatges, productes per a neteja i esterilització, productes 
acabats i emmagatzematge momentani de residus i deixalles.

c) Relatives al procés d’envasament:

1r Tant la pròpia operació d’envasament i tancament com el rentat, l’esbandida i la 
higienització o esterilització prèvia dels envasos, reutilitzables o no, s’ha de fer sempre 
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mitjançant sistemes automàtics, procediments concordes amb les bones pràctiques de 
fabricació i, en el cas que sigui procedent el seu ús, amb productes autoritzats per al 
corresponent fi en l’empresa alimentària.

2n En qualsevol cas, els envasos s’han de fabricar o tractar de forma que s’eviti 
qualsevol alteració de les característiques bacteriològiques i químiques de les aigües.

3r Els envasos reutilitzables i no reutilitzables fabricats o emmagatzemats fora de la 
mateixa empresa d’envasament d’aigua s’han de sotmetre a un procés de tractament que 
garanteixi el compliment dels requisits d’higiene que estableix el Reglament (CE) núm. 
852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene 
dels productes alimentaris.

4t El nivell de tolerància del volum contingut ha de ser concorde amb el que estableix 
el Reial decret 1801/2008, de 3 de novembre, pel qual s’estableixen normes relatives a les 
quantitats nominals per a productes envasats i al control del seu contingut efectiu.

d) Relatives als envasos:

1r Tot recipient utilitzat per l’envasament d’aigües ha d’estar proveït d’un dispositiu de 
tancament dissenyat per evitar tota possibilitat de falsificació o de contaminació.

2n Els envasos han d’estar exempts de fissures, trencaments o defectes que puguin 
alterar l’aigua o presentar perill per als consumidors, i no es poden reutilitzar per a 
successius ompliments els considerats com a no recuperables.

e) Tipus d’envasos:

1r Reutilitzables o de retorn: Són els susceptibles d’una perfecta neteja i desinfecció 
industrial abans d’utilitzar-se novament.

2n No reutilitzables o perduts: Corresponen als fabricats per a un sol ús, en funció de 
les característiques específiques dels materials utilitzats.

Article 4. Distribució i venda.

1. Els productes objecte d’aquesta disposició s’han de comercialitzar en envasos 
destinats per a la seva distribució al consumidor final, a qui s’han de presentar degudament 
etiquetats i hermèticament tancats. En els locals d’hostaleria i/o restauració, els envasos 
s’han d’obrir en presència del consumidor.

2. Queda prohibit el transport o l’emmagatzematge de les aigües preparades 
juntament amb substàncies tòxiques, fitosanitaris, biocides i altres productes 
contaminants.

3. Els mitjans de transport i magatzems estan convenientment higienitzats amb la 
finalitat que no transmetin olors agressives a l’aigua durant el seu transport i 
emmagatzematge.

4. En els aparells dispensadors d’aigua (fonts d’aigua), la neteja i, si s’escau, 
desinfecció de tots els elements de l’aparell dispensador que estiguin en contacte amb 
l’aigua és obligatòria, i no es permet la utilització i venda d’aparells dispensadors d’aigua 
en els quals no es pugui realitzar aquesta neteja o desinfecció.

Article 5. Especificacions.

1. Les aigües preparades descrites a l’article 2 han de complir les especificacions 
que conté l’annex I.

2. L’anhídrid carbònic utilitzat per reforçar o gasificar les aigües a les quals es refereix 
l’article 2 ha de complir els criteris de puresa que estableix el Reial decret 1466/2009, de 
18 de setembre, pel qual s’estableixen les normes d’identitat i puresa dels additius 
alimentaris diferents dels colorants i edulcorants utilitzats en els productes alimentaris.

Article 6. Manipulacions permeses.

Estan permesos els següents tractaments o manipulacions:
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1. Els tractaments fisicoquímics pertinents, com ara decantació, floculació, filtració i 
desinfecció amb mètodes químics o físics autoritzats, com ara cloració, raigs ultraviolats, 
ozonització i osmosi inversa, sempre que els subproductes associats a les substàncies, 
materials o processos utilitzats no romanguin a l’aigua destinada al consum en 
concentracions superiors als ressenyats a l’annex I, i sempre que no suposi directament o 
indirectament un menyscabament de la salut humana.

2. Les substàncies que sigui necessari utilitzar en els diferents processos de 
tractament de l’aigua han d’estar autoritzades per als fins i en les proporcions que s’indiquen 
a la llista de substàncies per al tractament d’aigua destinada a la producció d’aigua de 
consum humà.

3. L’addició de diòxid de carboni.
4. La utilització de nitrogen com a coadjuvant tecnològic (gas d’envasament) per 

assegurar l’estabilitat dels envasos.

Article 7. Manipulacions prohibides.

Estan prohibits els següents tractaments o manipulacions:

a) Comercialitzar aigües superficials sense haver estat tractades per al seu 
consum.

b) La distribució de l’aigua al consumidor final en envasos que no siguin els destinats 
al consumidor final.

c) L’addició de sals minerals, sucres, edulcorants, aromatitzants o altres ingredients 
o additius alimentaris, sense perjudici del que estableix l’article 6 de la present disposició.

d) El contingut dels aparells dispensadors d’aigua (fonts d’aigua) no pot ser redistribuït 
en cap cas, directament o mitjançant dispositius dispensadors, en altres de menys capacitat 
destinats al consumidor final, ni s’autoritzen pràctiques d’ompliment o reposició del 
contingut, i s’ha de renovar mitjançant substitució exclusivament per altres d’íntegres i 
complets.

Article 8. Etiquetatge i publicitat.

A l’etiquetatge dels envasos d’aigua de beguda envasada li és aplicable el que disposa 
la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada 
pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, amb les següents particularitats:

1. Aigua potable preparada, procedent de font o captació: la denominació de venda 
és «aigua potable preparada», que ha de figurar de forma destacada en color i intensitat i 
en caràcters l’altura i ample dels quals siguin una vegada i mitja superiors a la marca o 
signe distintiu. Si s’ha afegit o eliminat anhídrid carbònic, s’hi ha d’incloure a més la menció: 
«gasificada», «amb gas», «carbònica», «desgasificada» o «sense gas» segons sigui 
procedent.

2. Aigua de proveïment públic preparada: la denominació de venda és «aigua de 
proveïment públic preparada», que ha de figurar en forma destacada en color i intensitat i 
en caràcters l’altura i ample dels quals siguin una vegada i mitja superiors a la marca o 
signe distintiu. Si s’hi ha afegit anhídrid carbònic, s’hi ha d’incloure la menció «gasificada», 
«amb gas» o «carbònica».

L’etiquetatge i les modalitats de realitzar-lo no han de ser de tal naturalesa que indueixin 
a error el comprador, especialment sobre les característiques de l’aigua.

Article 9. Prohibicions generals en relació amb l’etiquetatge i retolació.

Es prohibeix:

a) Inscriure les dades obligatòries únicament en precintes, càpsules, taps i altres 
parts que s’inutilitzin en obrir l’envàs.

b) La utilització d’indicacions, denominacions, marques, imatges o altres signes, 
figuratius o no, que:
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1r Estiguin prohibits expressament d’acord amb el que estableix la Llei 17/2001, de 7 
de desembre, de marques.

2n Puguin crear confusió amb una aigua mineral natural o de font i, en particular, la 
menció «aigua mineral», la paraula «mineral», o les que en deriven.

3r Atribueixin a qualsevol aigua propietats de prevenció, tractament o curació d’una 
malaltia humana.

4t Que indueixin a error respecte del seu origen.

c) La inclusió de les dades analítiques en l’etiquetatge, llevat de les relatives a 
l’etiquetatge sobre propietats nutritives.

CAPÍTOL III

Autocontrols, registres i controls oficials

Article 10. Registres administratius.

Les empreses dedicades a l’activitat regulada per aquesta disposició, instal·lades en el 
territori nacional, han de complir el que disposa el Reial decret 1712/1991, de 29 de 
novembre, sobre registre general sanitari d’aliments.

Article 11. Autocontrols.

S’han de prendre mostres que siguin representatives de la qualitat de l’aigua al llarg de 
l’any en el punt d’envasament. A més, en els casos en què la desinfecció formi part del 
procés de preparació o distribució de les aigües destinades al consum humà, s’ha de 
verificar l’eficàcia del tractament desinfectant perquè qualsevol contaminació generada 
per productes derivats de la desinfecció sigui tan baixa com sigui possible, sense posar en 
perill la desinfecció. En particular, en relació amb la naturalesa, periodicitat i incidència 
d’aquests:

a) Amb la periodicitat necessària estimada per l’envasador en atenció a les 
característiques de la indústria, i sempre que es detectin anomalies sanitàries, s’ha 
d’efectuar el corresponent estudi dels possibles punts de risc causants de contaminacions, 
sotmetent a control periòdic els factors estimats convenients per evitar-les.

b) Els corresponents controls analítics han d’incloure com a mínim les següents 
determinacions, en els períodes màxims esmentats:

1r Cada dia s’han de fer anàlisis sobre mostres de producte acabat que han de 
comprendre, almenys, els paràmetres microbiològics de la part A de l’annex I, conductivitat 
i pH.

2n S’ha de controlar l’aigua, almenys trimestralment sobre mostres de producte 
acabat, i la seva anàlisi ha de comprendre, com a mínim, els paràmetres microbiològics de 
la part A de l’annex I, els paràmetres indicadors de la part C de l’annex I, així com nitrits i 
nitrats.

3r Almenys cada cinc anys, en el producte acabat s’ha de fer una anàlisi que cobreixi 
tots els paràmetres de l’annex I.

c) Les anàlisis poden ser fetes, totalment o parcialment, en un laboratori propi, a la 
mateixa planta d’envasament o en un laboratori que en sigui aliè, i, en qualsevol cas, ha 
de quedar assegurada la seva deguda competència tècnica i la qualitat dels resultats 
analítics.

d) Així mateix, en els casos en què es porti a terme una desinfecció en el procés de 
l’aigua potable preparada, s’ha de verificar l’eficàcia del tractament desinfectant, així com 
qualsevol contaminació generada per productes derivats de la desinfecció.
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Article 12. Controls oficials.

Les autoritats competents en aquesta matèria han de procedir a efectuar els 
corresponents controls oficials concordes amb els criteris que estableix el Reglament (CE) 
núm. 882/2004, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la 
verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa 
sobre salut animal i benestar dels animals.

Article 13. Mètodes d’anàlisis i presa de mostres.

Sense perjudici del que disposa el capítol III del Reglament (CE) núm. 882/2004, de 29 
d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment 
de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar 
dels animals, els paràmetres analitzats tant per l’empresa explotadora com pels serveis de 
control oficial han de complir les especificacions que estableix l’annex II d’aquesta 
disposició.

La realització de la presa de mostres per part dels serveis oficials de control ha de 
seguir el que estableix el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les 
infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció 
agroalimentària.

En el punt d’envasament han de complir els requisits pertinents de les parts A i B de 
l’annex I.

CAPÍTOL IV

Règim sancionador

Article 14. Responsabilitats.

Sense perjudici del que estableixen la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i 
el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, s’estableixen les següents 
responsabilitats:

a) L’empresa envasadora és responsable que l’aigua que es lliuri per distribuir-la 
s’ajusti a les característiques acreditades en l’expedient de Registre general sanitari 
d’aliments i al que disposa la present disposició.

b) També correspon a l’empresa envasadora, llevat de prova en contra, la 
responsabilitat inherent a la identitat, integritat, qualitat i composició del producte contingut 
en envasos tancats i no deteriorats.

c) Correspon al tenidor del producte, una vegada obert l’envàs, la responsabilitat 
inherent a la identitat i possibles deterioraments que pugui experimentar el seu contingut.

d) També correspon al tenidor del producte la responsabilitat dels deterioraments 
soferts pel contingut dels envasos tancats com a conseqüència de la seva defectuosa 
conservació o indeguda manipulació.

e) En els aparells dispensadors d’aigua (fonts d’aigua), la responsabilitat en el control 
i el manteniment dels esmentats dispensadors recau en el propietari.

Article 15. Règim sancionador.

1. Sense perjudici d’altres disposicions que puguin ser aplicables, l’incompliment del 
que estableix aquest Reial decret pot ser objecte de sanció administrativa, amb la instrucció 
prèvia de l’oportú expedient administratiu, de conformitat amb el que preveu el capítol VI 
del títol I de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

En particular, l’incompliment dels preceptes referits a higiene, autocontrol i tractament 
dels productes que preveu aquesta reglamentació tecnicosanitària, tenen la consideració 
d’una infracció greu, d’acord amb el que disposa el paràgraf 1r de la lletra b) de l’article 35 
de la Llei 14/1986, de 25 d’abril.
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Així mateix, l’incompliment dels preceptes referits a l’explotació i comercialització dels 
productes objecte d’aquesta reglamentació, que no segueixin els criteris de composició 
especificats en el capítol II, en relació amb els annexos I i II, tenen la consideració d’una 
infracció molt greu, d’acord amb l’article 35.C)1a de la Llei 14/1986, de 25 d’abril.

2. És aplicable el que disposa aquest Reial decret en matèria de procediment el que 
estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, i el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i 
sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, com 
també les seves normes de desplegament.

Disposició addicional única. Clàusula de reconeixement mutu.

Els requisits d’aquest Reial decret no s’apliquen a les aigües preparades legalment 
fabricades o comercialitzades d’acord amb altres especificacions en els altres estats 
membres de la Unió Europea ni als productes originaris dels països de l’Associació Europea 
de Lliure Comerç (AELC), parts contractants a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
(EEE) o dels estats que tinguin un acord d’associació duanera amb la Unió Europea.

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialització.

Les aigües preparades, comercialitzades o etiquetades conforme a la legislació 
anterior, es poden seguir comercialitzant fins a sis mesos després de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableixen aquest Reial decret i, en particular, el Reial decret 1074/2002, pel qual es 
regula el procés d’elaboració, circulació i comerç d’aigües de beguda envasades.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.16a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de bases i coordinació 
general de la sanitat.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat per dictar, 
en l’àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per a l’actualització i la 
modificació dels annexos d’aquest Reial decret per adaptar-los als coneixements científics 
i tècnics.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 30 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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ANNEX I

Paràmetres i valors paramètrics

Part A

Paràmetres microbiològics

Paràmetre Valor paramètric
(UFC)

Escherichia coli (E-coli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml
Enterococs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml
Pseudomones aeruginosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/250 ml
Recompte de colònies a 22°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100/ml
Recompte de colònies a 37°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/ml

Part B

Paràmetres químics

Paràmetre Valor
paramètric Unitat Notes

Acrilamida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 µg/l Nota 1.
Antimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 µg/l
Arsènic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Benzè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Benzopirè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 µg/l
Bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/l
Bromat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l Nota 2.
Cadmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 µg/l
Crom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µg/l Nota 3.
Coure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 mg/l Nota 3.
Cianur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µg/l
1,2-dicloroetà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 µg/l
Epiclorhidrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 µg/l Nota 1.
Fluorur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mg/l
Plom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l Nota 3.
Mercuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 µg/l
Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 µg/l Nota 3.
Nitrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/l
Nitrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mg/l
Plaguicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 µg/l Notes 4 i 5.
Total plaguicides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 µg/l Nota 4 i 6.
Hidrocarburs policíclics aromàtics . . . . . 0,1 µg/l Suma de concentracions de compostos especificats (nota 7).
Seleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µg/l
Tetracloroetè i tricloroetè . . . . . . . . . . . . 10 µg/l Suma de concentracions de compostos especificats.
Total trihalometans . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µg/l Suma de concentracions de compostos especificats (nota 8).
Clorur de vinil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 µg/l Nota 1.

Nota 1: El valor del paràmetre es refereix a la concentració monomèrica residual a l’aigua, calculada d’acord 
amb les característiques de la migració màxima del polímer corresponent en contacte amb l’aigua.

Nota 2: Quan sigui possible, sense que afecti la desinfecció, s’ha de procurar obtenir un valor més baix.
Nota 3: El valor s’aplica a una mostra d’aigua destinada al consum humà, obtinguda per un mètode adequat 

de mostreig, sempre que sigui representativa d’un valor mitjà setmanal ingerit pels consumidors.
Nota 4: Per «plaguicides» s’entén: insecticides orgànics, herbicides orgànics, fungicides orgànics, 

nematocides orgànics, acaricides orgànics, algicides orgànics, rodenticides orgànics, mol·lusquicides orgànics, 
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productes relacionats (entre d’altres, reguladors de creixement) i els seus pertinents metabòlits i productes de 
degradació i reacció. Només cal controlar els plaguicides que sigui probable que estiguin presents en un 
subministrament donat.

Nota 5: El valor paramètric s’aplica a cadascun dels plaguicides. En el cas d’aldrin, dieldrín, heptaclor i 
heptacloroepòxid, el valor paramètric és de 0,030 µg/l.

Nota 6: Per «total plaguicida» s’entén la suma de tots els plaguicides detectats i quantificats en el procediment 
de control.

Nota 7: Els compostos especificats són: benzo(b)fluorantè, benzo(k)fluorantè, benzo(ghi)peril·lè i 
indeno(1,2,3-cd)pirè.

Nota 8: Quan sigui possible sense que afecti la desinfecció, s’ha d’obtenir un valor més baix. Els compostos 
especificats són: cloroform, bromoform, dibromoclorometà, bromodiclorometà.

Part C

Paràmetres indicadors

Paràmetre Valor paramètric Unitat Notes

Alumini. 200. µg/l.
Amoni. 0,5. mg/l.
Clorur. 250. mg/l. Nota 1.
Clostridium perfringens (espores incloses). 0. Núm./100 ml. Nota 2.
Color. Acceptable per als consumidors i sense canvis 

anòmals.
Conductivitat. 2.500. µS cm-1 a 20 ÈC. Nota 1.
Concentració en ions hidrogen. ≥ 4,5 i ≤ 9,5. Unitats pH. Notes 1 i 3.
Ferro. 200. µg/l.
Manganès. 0,05. mg/l.
Olor. Acceptable per als consumidors i sense canvis 

anòmals.
Oxidabilitat. 5. mg/l O2.
Sulfat. 250. mg/l. Nota 1.
Sodi. 200. mg/l.
Gust. Acceptable per als consumidors i sense canvis 

anòmals.
Bacteris coliformes. 0. núm./250 ml.
Terbolesa. Acceptable per als consumidors i sense canvis 

anòmals.

Nota 1: L’aigua no ha de contenir matèries corrosives.
Nota 2: És necessari mesurar aquest paràmetre només si l’aigua procedeix totalment o parcialment d’aigua 

superficial.
Nota 3: Per a les aigües naturalment riques en diòxid de carboni o amb addició artificial de diòxid de carboni, 

el valor mínim pot ser inferior.

Part D

Radioactivitat

Paràmetre Valor
paramètric Unitat Notes

Triti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bq/l Nota 1.
Dosi indicativa total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 mSv/any Nota 2.

Nota 1: La periodicitat del control s’indica a l’article 11.
Nota 2: Exclòs el triti, el potassi-40, el radó i els productes de desintegració del radó. La periodicitat del 

control, els mètodes de control i els llocs més adequats per a la presa de mostres s’indiquen a l’article 11.
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ANNEX II

Especificacions per a les anàlisis dels paràmetres

Els laboratoris en què s’analitzin les mostres han de tenir un sistema de control de 
qualitat de les anàlisis, per a la qual cosa li és aplicable la normativa vigent que correspongui 
en cada cas, i que s’ha de comprovar periòdicament per una persona independent del 
laboratori que hagi estat autoritzada a l’efecte per l’autoritat competent.

1. Paràmetres per als quals s’especifiquen mètodes d’assaig: per a les anàlisis dels 
paràmetres microbiològics s’ha de tenir en compte el que estableix el punt A de l’annex IV 
del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà, així com l’Ordre SCO/778/2009, de 17 de març, sobre 
mètodes alternatius per a l’anàlisi microbiològica de l’aigua de consum humà.

2. Paràmetres per als quals s’especifiquen resultats característics:

a) En relació amb els següents paràmetres, els resultats característics que 
s’especifiquen suposen que el mètode d’anàlisi utilitzat és capaç, com a mínim, de mesurar 
concentracions iguals al valor del paràmetre amb l’exactitud, precisió i límit de detecció 
especificats. Sigui quin sigui la sensibilitat del mètode d’anàlisi utilitzat, el resultat s’ha 
d’expressar utilitzant com a mínim la mateixa quantitat de decimals que per al valor 
paramètric considerat en les parts B i C de l’annex I.

Paràmetres

Exactitud
Percentatge
en el valor
paramètric
(Nota 1)

Precisió 
Percentatge
en el valor
paramètric
(Nota 2)

Límit
de detecció 
Percentatge 

del valor 
paramètric 
(Nota 3)

Condicions Notes

Acrilamida. S’ha de controlar segons l’especificació del 
producte.

Alumini. 10 10 10
Amoni. 10 10 10
Antimoni. 25 25 25
Arsènic. 10 10 10
Benzopirè. 25 25 25
Benzè. 25 25 25
Bor. 10 10 10
Bromat. 25 25 25
Cadmi. 10 10 10
Clorur. 10 10 10
Crom. 10 10 10
Conductivitat. 10 10 10
Coure. 10 10 10
Cianur. 10 10 10 Nota 4.
1,2-dicloroetà. 25 25 10
Epiclorhidrina. S’ha de controlar segons l’especificació del 

producte.
Fluorur. 10 10 10
Ferro. 10 10 10
Plom. 10 10 10
Manganès. 10 10 10
Mercuri. 20 10 20
Níquel. 10 10 10
Nitrat. 10 10 10
Nitrit. 10 10 10
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Paràmetres

Exactitud
Percentatge
en el valor
paramètric
(Nota 1)

Precisió 
Percentatge
en el valor
paramètric
(Nota 2)

Límit
de detecció 
Percentatge 

del valor 
paramètric 
(Nota 3)

Condicions Notes

Oxidabilitat. 25 25 10 Nota 5.
Plaguicides. 25 25 25 Nota 6.
Hidrocarburs policíclics aromàtics. 25 25 25 Nota 7.
Seleni. 10 10 10
Sodi. 10 10 10
Sulfat. 10 10 10
Tetracloroetè. 25 25 10 Nota 8.
Tricloroetè. 25 25 10 Nota 8.
Total THM. 25 25 10 Nota 7.
Clorur de vinil. S’ha de controlar segons l’especificació del 

producte.

Nota 1 (*): Per exactitud s’entén l’error sistemàtic i representa la diferència entre el valor mitjà del gran 
nombre de mesuraments reiterats i el valor exacte.

Nota 2 (*): Per precisió s’entén l’error aleatori i s’expressa habitualment com la desviació típica (dins de cada 
lot i entre lots) de la dispersió de resultats al voltant de la mitjana. Es considera una precisió acceptable el doble 
de la desviació típica relativa.

(*) Aquests termes es defineixen amb més detall en la norma ISO 5725
Nota 3: El límit de detecció és, ja sigui el triple de la desviació típica relativa dins del lot d’una mostra natural 

que contingui una baixa concentració del paràmetre, o bé el quíntuple de la desviació típica relativa dins del lot 
d’una mostra en blanc.

Nota 4: El mètode ha de determinar el cianur total en totes les formes.
Nota 5: L’oxidació s’ha d’efectuar durant deu minuts a 100°C en condicions d’acidesa utilitzant 

permanganat.
Nota 6: Els resultats característics s’apliquen a cadascun dels plaguicides i depenen del plaguicida que es 

tracti.
Nota 7: Els resultats característics s’apliquen a cadascuna de les substàncies especificades al 25% del valor 

paramètric a l’annex I.
Nota 8: Els resultats característics s’apliquen a cadascuna de les substàncies especificades al 50% del valor 

paramètric a l’annex I.

b) Respecte a la concentració en ió hidrogen, les característiques que s’especifiquen 
per als resultats suposen que el mètode d’anàlisi aplicat pot mesurar concentracions iguals 
al valor del paràmetre amb una exactitud de 0,2 unitats pH i una precisió de 0,2 unitats pH.

3. Paràmetres per als quals no s’especifica cap mètode d’assaig:

Color.
Olor.
Gust.
Terbolesa (per al control de la terbolesa a l’aigua superficial tractada, els resultats 

característics especificats consisteixen en què el mètode d’anàlisi utilitzat ha de poder 
mesurar, com a mínim, les concentracions iguals al valor paramètric amb un exactitud del 
25%, una precisió del 25% i un límit de detecció del 25%).
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
10580 Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece la obligación de las 
Administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

La citada ley prevé que las actividades y productos que, directa o indirectamente, 
puedan tener consecuencias negativas para la salud, sean sometidos a control por las 
administraciones públicas. Una de estas actividades es el uso recreativo del agua, en 
concreto el uso de instalaciones de piscinas, parques acuáticos, centros de hidromasaje 
o usos terapéuticos.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece la protección 
de la salud de la población como una de las obligaciones de las administraciones públicas, 
con la identificación, la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la 
salud que puedan derivarse de los condicionantes ambientales; la vigilancia de los 
factores ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones 
ambientales que afectan o pueden afectar a la salud; así como la identificación de las 
políticas de cualquier sector que reducen los riesgos ambientales para la salud.

A nivel estatal la normativa vigente sobre piscinas es la Orden de 31 de mayo de 1960 
sobre piscinas públicas. Esta orden fue modificada por la Orden de 12 de julio de 1961 
por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la Orden de 31 de mayo 
de 1960, reguladora del funcionamiento de estas piscinas de carácter público, por lo que 
este real decreto actualiza y describe los criterios sanitarios básicos y mínimos de la 
normativa de piscinas en el ámbito nacional, dada la importancia que supone el uso de 
estas piscinas para la salud humana.

Los criterios básicos que describe este real decreto, se aplicarán a todas las piscinas 
que no estén incluidas en el ámbito del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre 
la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Se fijan parámetros, valores paramétricos a cumplir en el agua de los vasos de estas 
piscinas y su frecuencia mínima de muestreo. Estos valores se basan principalmente en 
motivos de salud pública y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, aplicándose, en algunos casos, el principio de precaución para asegurar un alto 
nivel de protección de la salud de los usuarios. Ante incumplimientos de los criterios de 
calidad que señala esta disposición, será necesaria la investigación de la causa 
subyacente y garantizar que se apliquen lo antes posible las medidas correctoras y 
preventivas para la protección de la salud de los usuarios.

Pero no solo deberá ser adecuada la calidad del agua sino también la calidad del aire 
en aquellas piscinas cubiertas, incluidos centros de hidromasaje y piscinas terapéuticas, 
por lo que se fijan una serie de parámetros básicos operacionales que sirvan al titular de 
la piscina, para tener una correcta calidad del aire que no produzca riesgos para la salud.

Además, el público deberá recibir información suficiente y oportuna sobre la calidad 
del agua de la piscina, las medidas correctoras y preventivas, así como todos aquellos 
aspectos que afecten a situaciones de incidencias y que puedan implicar un riesgo para 
la salud de los usuarios o que sean de su interés.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaborará el informe nacional 
anual con los datos que una vez al año remitan las comunidades autónomas que servirán 
de instrumento para el seguimiento de la aplicación de la norma y futuras políticas 
sanitarias así como para la información pública.
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El carácter técnico y básico de la materia regulada en este real decreto hace necesario 
la adopción de esta disposición reglamentaria, como instrumento normativo idóneo para 
unificar criterios, actualizar la norma a los conocimientos científicos y técnicos y asegurar 
el cumplimiento de la regulación básica aplicable a la gestión de la calidad de las aguas 
de piscinas.

La utilización de un real decreto como instrumento legislativo viene justificada por el 
objeto y finalidad de esta norma, que no es otra que la protección de la salud de los 
usuarios de piscinas, mediante el establecimiento de criterios básicos técnico-sanitarios 
de la calidad del agua, del aire, evitando los posibles riesgos físicos, químicos o 
microbiológicos derivados del uso de las mismas, resultando un complemento necesario 
para garantizar la consecución de la finalidad objetiva a que responde la competencia 
estatal sobre las bases.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la 
sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de junio de 1998, al objeto de dar cumplimiento al artículo 12 de la 
citada directiva.

En la elaboración de este real decreto han sido oídos los sectores afectados, 
consultadas las comunidades autónomas y ha informado el Consejo de Consumidores y 
Usuarios.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva, en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 27 de septiembre de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de 
la calidad del agua y del aire de las piscinas con la finalidad de proteger la salud de los 
usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las 
mismas.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones:

1. Piscina: Instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al 
baño, al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las 
construcciones complementarias y servicios necesarios para garantizar su funcionamiento. 
Pueden ser descubiertas, cubiertas o mixtas.

2. Piscina de uso público: Aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido 
de usuarios, no destinada únicamente a la familia e invitados del propietario u ocupante, 
con independencia del pago de un precio de entrada. Podrán ser:

a) Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal, 
como en el caso de piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.

b) Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, 
como en el caso de piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, camping o terapéuticas 
en centros sanitarios, entre otras.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
10

58
0



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 244 Viernes 11 de octubre de 2013 Sec. I.   Pág. 83125

3. Piscinas de uso privado: Aquellas piscinas destinadas únicamente a la familia e 
invitados del propietario, u ocupante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler de 
casas para uso familiar.

a) Tipo 3A: Piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, 
colegios mayores o similares.

b) Tipo 3B: Piscinas unifamiliares.

4. Piscina natural: Aquella en la que el agua de alimentación del vaso es agua 
costera o continental, está ubicada junto a su medio natural, y la renovación del agua está 
asociada al movimiento natural de mareas o cursos de ríos y se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 
calidad de las aguas de baño.

5. Vaso de agua termal o mineromedicinal: Vaso cuya agua de alimentación ha sido 
declarada mineromedicinal o termal por la autoridad competente y no está tratada 
químicamente, ubicada en una estación termal y utilizada exclusivamente para 
tratamientos médico-termales.

6. Vaso: Estructura constructiva que contiene el agua destinada a los usos previstos 
en el apartado 1.

Los vasos podrán ser:

a) Polivalentes, de enseñanza, de chapoteo, de recreo o de natación.
b) Fosos de saltos.
c) De hidromasaje: Con chorros de aire o agua.
d) Terapéuticos: Para usos médicos o rehabilitación.

7. Vaso climatizado: Vaso sometido a un proceso de calentamiento, con el fin de 
regular su temperatura.

8. Titular: Persona física o jurídica, pública o privada o comunidad de propietarios 
que sea propietaria de la piscina, responsable del cumplimiento de este real decreto. En 
el caso de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica diferente del 
propietario, será titular a los efectos de la explotación en relación con este real decreto 
quien asuma dicha explotación.

9. Sistema semiautomático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los 
productos químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable sin 
medición en continuo de ningún parámetro.

10. Sistema automático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos 
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable y asociada a la 
medición en continuo de algún parámetro.

11. Autoridad competente: Órganos de las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla y de las administraciones locales en el ámbito de sus competencias.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto se aplicará a cualquier piscina de uso público instalada en el 
territorio español o bajo bandera española.

2. En el caso de las piscinas de uso privado de tipo 3A deberán cumplir, como 
mínimo, lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 10, 13 y 14.d), e) y f). La autoridad competente 
podrá exigir el cumplimiento de las restantes disposiciones de este real decreto; en tal 
caso, deberá comunicarlo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad antes 
de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto.

3. Para las piscinas de uso privado de tipo 3B deberán cumplir lo dispuesto en el 
artículo 13.

4. Se excluyen del ámbito de aplicación de este real decreto:

a) Las piscinas naturales.
b) Los vasos termales o mineromedicinales.
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Artículo 4. Actuaciones y responsabilidades.

1. El titular de la piscina deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad 
competente, antes de su entrada en funcionamiento tras las obras de construcción o 
modificación de la misma. Dicha comunicación podrá ser realizada por medios 
electrónicos.

2. Una vez iniciada la actividad, el funcionamiento de la piscina es una 
responsabilidad exclusiva del titular que deberá, por tanto, observar y cumplir las 
exigencias derivadas de esta norma y demás disposiciones vigentes sin perjuicio de que 
la administración competente establezca las medidas de vigilancia que estime pertinentes.

3. El titular de la piscina deberá registrar los datos relativos al autocontrol y 
situaciones de incidencias e incumplimiento, con las medidas correctoras adoptadas, 
preferentemente en soporte informático.

4. La autoridad competente pondrá a disposición de los titulares, una guía adecuada 
a su territorio para el diseño del programa de autocontrol de piscinas o en su defecto, un 
programa de vigilancia sanitaria de las piscinas para su ámbito territorial.

Artículo 5. Características de la piscina.

1. Todo nuevo proyecto de construcción de una piscina o de modificación 
constructiva del vaso, que se inicie a partir de la entrada en vigor de esta norma, deberá 
seguir lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación y en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Además se 
regirá por cualquier otra legislación y norma que le fuera de aplicación.

2. El titular de la piscina deberá velar para que sus instalaciones tengan los 
elementos adecuados para prevenir los riesgos para la salud y garantizar la salubridad de 
las instalaciones.

Artículo 6. Tratamiento del agua.

1. Los tratamientos previstos serán los adecuados para que la calidad del agua de 
cada vaso cumpla con lo dispuesto en este real decreto.

2. El agua de recirculación de cada vaso deberá estar, al menos, filtrada y 
desinfectada antes de entrar en el vaso, al igual que el agua de alimentación si no procede 
de la red de distribución pública.

3. Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. El agua 
deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso.

En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el 
propio vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, 
garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.

Artículo 7. Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso.

1. Las sustancias biocidas utilizadas en el tratamiento del agua del vaso, serán las 
incluidas como tipo de producto 2: Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida 
privada y de la salud pública y otros biocidas, del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas y por otra legislación o norma específica que le fuera de 
aplicación.

2. El resto de sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua de cada 
vaso, estarán afectadas por los requisitos contemplados en el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y 
preparados químicos (REACH) y por otra legislación o norma específica que le fuera de 
aplicación.

3. En el caso de nuevas piscinas o de modificación constructiva del vaso, la 
dosificación de las mezclas o sustancias señalados en el apartado 1 y 2, se realizará con cv
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sistemas automáticos o semiautomáticos de tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 6.3.

Artículo 8. Personal.

El personal para la puesta a punto, el mantenimiento y la limpieza de los equipos e 
instalaciones de las piscinas deberá contar con el certificado o título que le capacite para 
el desempeño de esta actividad mediante la superación de los contenidos formativos que 
a tal efecto establezca el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en las 
condiciones que éste determine.

Artículo 9. Laboratorios y métodos de análisis.

1. Los laboratorios donde se analicen las muestras de agua de piscina deberán 
tener implantado un sistema de garantía de calidad.

2. Los laboratorios donde se realicen las determinaciones analíticas en muestras de 
agua de piscina, y no tengan los métodos de análisis acreditados por la norma UNE EN 
ISO/IEC 17025, deberán tener al menos los procedimientos validados de cada método de 
análisis utilizado, para la cuantificación de cada uno de los parámetros en el intervalo de 
trabajo adecuado para comprobar el cumplimiento de los valores paramétricos del 
anexo I, con determinación de su incertidumbre y límites de detección y cuantificación.

3. Los kits usados en los controles del agua de la piscina, deberán cumplir con la 
norma UNE-ISO 17381 «Calidad del agua. Selección y aplicación de métodos que utilizan 
kits de ensayo listos para usar en el análisis del agua» u otra norma o estándar análoga 
que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente.

4. El titular de la piscina deberá disponer de los procedimientos escritos de los 
métodos de análisis in situ utilizados para la cuantificación de los parámetros y los límites 
de detección o de cuantificación.

Artículo 10. Criterios de calidad del agua y aire.

1. El agua del vaso deberá estar libre de organismos patógenos y de sustancias en 
una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana, y 
deberá cumplir con los requisitos que se especifican en el anexo I. El agua del vaso 
deberá contener desinfectante residual y tener poder desinfectante.

2. El aire del recinto de los vasos cubiertos o mixtos y en las salas técnicas, no 
deberá entrañar un riesgo para la salud de los usuarios y no deberá ser irritante para los 
ojos, piel o mucosas y deberá cumplir con los requisitos que se especifican en el anexo II.

Artículo 11. Control de la calidad.

1. El titular de la piscina deberá controlar en cada vaso, como mínimo, los 
parámetros establecidos en los anexos I y II.

2. Los controles a efectuar serán los siguientes:

a) Control inicial: se realizará, al menos, en aquellos vasos en los cuales el agua de 
aporte no proceda de la red de distribución pública, se controlarán los parámetros 
contemplados en los anexos I y II. Se realizará durante la quincena anterior a la apertura 
de la piscina.

Asimismo, este control inicial se llevará a cabo, en todo caso, después de tener el 
vaso cerrado más de 2 semanas o después de cierres temporales que puedan suponer 
variaciones significativas de los parámetros de control del agua o aire.

b) Control de rutina: control diario que tiene por objeto conocer la eficacia del 
tratamiento del agua de cada vaso; se controlará conforme a lo descrito en el anexo III.

c) Control periódico: control mensual que tiene por objeto conocer el cumplimiento 
del agua de cada vaso con lo dispuesto en los anexos I y II; se controlará conforme a lo 
descrito en el anexo III.
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3. En piscinas cubiertas o mixtas se asegurará una buena renovación del aire y se 
realizarán, al menos, los controles en aire que señala el anexo II conforme a lo descrito 
en el anexo III.

4. Los puntos de toma de muestra de agua serán representativos de cada vaso y 
del circuito. Al menos se deberá disponer de:

a) Uno en el circuito a la entrada del vaso o a la salida del tratamiento antes de la 
entrada al vaso. En las piscinas de nueva construcción se dispondrá de grifos adecuados 
para la toma de muestra instalados en el punto de muestreo del circuito, y

b) Uno en el propio vaso, en la zona más alejada a la entrada del agua al vaso.

5. El titular de la piscina deberá disponer de un protocolo de autocontrol específico 
de la piscina, que siempre estará en la propia piscina a disposición del personal de 
mantenimiento y de la autoridad competente, debiendo actualizarlo con la frecuencia 
necesaria en cada caso. Este protocolo de autocontrol deberá contemplar, al menos, los 
siguientes aspectos:

a) Tratamiento del agua de cada vaso.
b) Control del agua.
c) Mantenimiento de la piscina.
d) Limpieza y desinfección.
e) Seguridad y buenas prácticas.
f) Plan de control de plagas.
g) Gestión de proveedores y servicios.

6. Ante la sospecha de un riesgo para la salud de los usuarios o en función de datos 
históricos de esa piscina, la autoridad competente podrá requerir al titular de la misma 
que incluya en su protocolo de autocontrol los parámetros, puntos de muestreo, muestreos 
complementarios, y otros criterios de calidad que considere necesarios o incrementar la 
frecuencia de muestreo o establecer valores más estrictos que los señalados en este real 
decreto que crea oportunos para salvaguardar la salud de los usuarios.

Artículo 12. Situaciones de incumplimiento.

1. Las situaciones de incumplimiento serán aquellas en las que no se cumpla lo 
dispuesto en el anexo I, II o III. Una vez detectada la situación de incumplimiento, el titular 
investigará inmediatamente el motivo de la misma, adoptando las medidas correctoras 
oportunas y en su caso las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. La autoridad 
competente, si así lo dispone, será informada del incumplimiento. Dicha comunicación 
podrá ser realizada por medios electrónicos.

2. El titular realizará una comprobación de que los motivos del incumplimiento se 
han corregido correctamente. En su caso lo comunicará a los usuarios y autoridad 
competente.

3. El vaso deberá ser cerrado al baño, hasta que se normalicen sus valores, al 
menos, en las siguientes situaciones:

a) Cuando el titular o la autoridad sanitaria considere que existe de forma inminente 
un riesgo para la salud de los usuarios.

b) Tras el control de rutina y/o periódico cuando se presenten las condiciones de 
cierre del vaso contempladas en el anexo I.

c) Cuando en el agua del vaso haya presencia de heces o vómitos u otros residuos 
orgánicos visibles.

Artículo 13. Situaciones de incidencia.

1. Las situaciones de incidencia son las descritas en el apartado 7 del anexo V.
2. Una vez detectada la situación de incidencia, el titular deberá realizar las 

gestiones oportunas para conocer las causas, así como adoptar las medidas correctoras 
y preventivas. cv
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3. La autoridad competente deberá ser informada de la situación de incidencia. 
Dicha comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos.

4. La autoridad competente deberá notificarlo, en el plazo máximo de un mes, al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La notificación se realizará por 
medio electrónico o comunicación electrónica a través de la página web del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y contendrá la información descrita en el anexo V.

Artículo 14. Información al público.

El titular de la piscina pondrá a disposición de los usuarios en un lugar accesible y 
fácilmente visible, al menos, la siguiente información:

a) Los resultados de los últimos controles realizados (inicial, rutina o periódico), 
señalando el vaso al que se refieren y la fecha y hora de la toma de muestra. Estos 
análisis se expondrán al público en cuanto el titular de la piscina obtenga los resultados.

b) Información sobre situaciones de incumplimiento del anexo I o II, las medidas 
correctoras así como las recomendaciones sanitarias para los usuarios en caso de que 
hubiera un riesgo para la salud.

c) Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos 
craneoencefálicos y lesiones medulares. En el caso de las piscinas no cubiertas además 
dispondrá de material sobre protección solar.

d) Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento.
e) Información sobre la existencia o no de socorrista y las direcciones y teléfonos de 

los centros sanitarios más cercanos y de emergencias.
f) Las normas de utilización de la piscina y derechos y deberes para los usuarios de 

la misma.

Artículo 15. Remisión de Información.

1. Al menos en el caso de piscinas de uso público, la autoridad competente remitirá 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio electrónico o 
comunicación electrónica, antes del 30 de abril de cada año, la información del año 
anterior, relativa a los datos descritos en el anexo IV. En el caso de no variar la información 
de la piscina relativa a las Partes A y B del anexo IV, su notificación será, al menos, 
cada 5 años, empezando en el año de entrada en vigor de la presente norma.

2. En el seno de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud se consensuará los mecanismos para la remisión de la información 
contenida en el anexo IV.

Artículo 16. Régimen sancionador.

Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar aplicable, el incumplimiento de las 
disposiciones de este real decreto podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 33/2011, 
de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Disposición adicional primera. Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

a) Elaborará un informe técnico anual sobre la calidad de las piscinas en España, en 
base a la información remitida por cada comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y 
Melilla, que pondrá a disposición del ciudadano y las administraciones en su página web.

b) Elaborará material divulgativo sobre protección solar y prevención de 
ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares; guías sobre las 
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buenas prácticas en el mantenimiento de las piscinas; así como una guía para el diseño 
del programa de autocontrol.

c) Planificará, coordinará y evaluará programas nacionales destinados a prevenir 
riesgos específicos por el uso de piscinas y sus instalaciones.

Disposición adicional segunda. Instalaciones del Ministerio de Defensa.

Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y 
organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, serán 
aplicadas por la Inspección General de Sanidad de la Defensa, coordinando con el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las autoridades sanitarias 
autonómicas, las acciones que sean necesarias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 31 de mayo de 1960 sobre piscinas públicas y la Orden 
de 12 de julio de 1961 por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la 
de 31 de mayo de 1960, reguladora del funcionamiento de estas instalaciones de carácter 
público, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por 
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano.

El artículo 10 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, queda modificado 
como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 4 que queda redactado como sigue:

«4. Los aparatos de tratamiento de agua en edificios, según se definen en el 
artículo 2.20, no deberán transmitir al agua sustancias, gérmenes o propiedades 
indeseables o perjudiciales para la salud y debe cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 14 y garantizar que el agua cumpla con el anexo I».

Dos. Se incluye un nuevo apartado 5 con la siguiente redacción:

«5. Los fabricantes de aparatos de tratamiento de agua en instalaciones 
interiores deberán cumplir con:

a) El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación en particular, con lo señalado en la Sección HS4. 
Suministro de agua, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en la entrada 
de los edificios.

b) La norma UNE 149101. Equipo de acondicionamiento de agua en el interior 
de los edificios. Criterios básicos de aptitud de equipos utilizados en el tratamiento 
del agua de consumo humano en el interior de edificios, u otra norma o estándar 
análogo que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente, si 
los aparatos de tratamiento de agua se instalan en los grifos.

Los fabricantes tendrán un periodo de dos años para adecuarse a lo dispuesto 
en este apartado.»

Tres. Se incluye un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción:

«6. Los responsables de las instalaciones donde se instalen los aparatos de 
tratamiento de agua en la entrada de la instalación o los responsables de las 
instalaciones públicas o con actividad comercial que instalen estos aparatos en los 
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grifos, deberán estar en posesión de la documentación del fabricante conforme 
señalan los apartados 5.a) y b).»

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la 
aplicación y desarrollo de lo establecido en este real decreto, y para modificar los anexos 
del mismo según los avances de los conocimientos científicos y técnicos.

Disposición final tercera. Desarrollo del contenido formativo.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá en el plazo 
máximo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, los contenidos 
formativos para la obtención del certificado o título que capacite para la puesta a punto, el 
mantenimiento y la limpieza de los equipos e instalaciones de las piscinas previsto en el 
artículo 8.

Disposición final cuarta. Título competencial.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en 
materia de bases y coordinación general de la sanidad.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
ANA MATO ADROVER
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ANEXO I

Parámetros indicadores de calidad del agua

Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso

pH 7,2 – 8,0 Cuando los valores estén fuera del 
rango se determinará el Índice de 
Langelier que deberá estar entre 
– 0,5 y + 0,5.

Cuando los valores estén por 
debajo de 6,0 o por encima de 
9,0 se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor.

Temperatura 24-30 ºC>36  en 
hidromasaje

ºC Solo en el  caso de vasos 
climatizados.

Cuando en vasos climatizados los 
valores superen 40 ºC se 
cer ra rá  e l  vaso  has ta 
normalización del valor.

Transparencia Que sea bien visible el 
desagüe de fondo

Cuando no se pueda distinguir el 
desagüe del fondo o el disco de 
Secchi.

P o t e n c i a l 
REDOX

Entre 250 y 900 mV. Se medirá cuando los desinfectantes 
sean distintos del cloro o del bromo 
y sus derivados.

Tiempo  de 
recirculación

Tiempos según las 
especificaciones y 
necesidades de la 
piscina para cumplir 
con los parámetros 
de calidad.

(horas)

Turbidez ≤ 5 UNF Cuando los valores superen 20 
UNF se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor.

Desinfectante residual:

C lo ro  l i b re 
residual

0,5 – 2,0 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro 
o derivados del cloro como 
desinfectante.

En caso de ausencia o superación 
de 5 mg/L se cerrará el vaso 
hasta normalización del valor; 
en caso de piscinas cubiertas 
además se intensificará la 
renovación del aire.

Cloro combina-
   do residual

≤ 0,6 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro 
o derivados del cloro como 
desinfectante.

En caso de superación de 3 mg/L 
se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en 
caso de piscinas cubiertas 
además se intensificará la 
renovación del aire.

Bromo total 2 - 5 mg/L Br2 mg/L Se controlará cuando se utilice 
bromo como desinfectante.

En caso de superación de 10 
mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en 
caso de piscinas cubiertas 
además se intensificará la 
renovación del aire.

Ácido
   Isocianúrico

≤ 75 mg/L Se controlará cuando se utilicen 
d e r i v a d o s  d e l  A c . 
Tricloroisocianúrico.

En caso superación de 150 mg/L 
se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor.

Otros
   desinfectantes

Según lo dispuesto por la autoridad 
competente.

Según lo dispuesto por la 
autoridad competente.
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Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso

Indicadores microbiológicos

E s c h e r i c h i a 
coli

0 UFC o NMP 
en 100 ml

En caso de sospecha o 
constatación de incumplimiento 
del valor paramétrico, se 
cerrará el vaso y se pondrán las 
medidas correctoras oportunas 
para que no exista un riesgo 
para la salud de los bañistas.

Pseudomonas 
aeruginosa

0 UFC o NMP 
en 100 ml

Legionella spp <100 UFC / L Solo en caso de vasos con 
aerosolización y climatizados.

ANEXO II

Parámetros indicadores de calidad del aire

Se medirá en aire, en el caso de piscinas cubiertas:

Parámetro Valor paramétrico

Humedad relativa < 65%
Temperatura ambiente La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas 

climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del 
agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos

CO2 La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no 
superará más de 500 mg/m3 del CO2 del aire exterior.

ANEXO III

 Frecuencia mínima de muestreo

Controles En agua En aire Frecuencia mínima Lugar donde deben 
realizarse los controles

Inicial Todos Todos 1 vez, según lo señalado en 
el artículo 11.2.a)

En laboratorio y en los 
contadores de la 
piscina.

Rutina p H , d e s i n f e c t a n t e 
residual, turbidez, 
t r a n s p a r e n c i a , 
temperatura, tiempo 
de recirculación

Todos Al menos 1 vez por día y 
según lo señalado en el 
artículo 11.4 por la mañana 
antes de abrir las piscinas 
al público

In situ y en los 
contadores de la 
piscina.

Periódico Todos Todos Al menos una vez al mes * y 
según lo señalado en el 
artículo 11.4

En laboratorio y en los 
contadores de la 
piscina.

* El titular podrá solicitar a la autoridad competente una reducción de la frecuencia de muestreo del Control 
Periódico, cuando tras dos años de autocontrol, todos los valores del control de rutina y control periódico hayan 
cumplido siempre con los valores paramétricos del anexo I y II.
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ANEXO IV

 Información básica periódica por piscina

Parte A. Instalación

– Provincia:
– Municipio:
– Localidad:
– Código postal:
– Dirección postal:
– Coordenadas geográficas:
– Denominación de la piscina:
– Tipo de piscinas: Tipo 1, Tipo 2.
– Agua de alimentación: a) red pública, b) no de red pública, c) agua de mar.
– Tipo de vaso:

P
olivalente

E
nseñanza

C
hapoteo

R
ecreo

N
atación

Foso de saltos

H
idrom

asaje

Terapéutico

Número
Vaso descubierto
Vaso cubierto
Vaso mixto
Capacidad (m3)
Lámina (m2)

Parte B. Tratamiento del agua de los vasos de la piscina

– Filtración: Por arena, por diatomeas, por zeolitas, microfiltración, nanofiltración, 
ultrafiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis reversible, resinas, otro tipo de filtración:

– Superficie filtrante:
– Velocidad de filtración máxima:
– Desinfección: Hipoclorito sódico o cálcico, Dióxido de cloro, Cloraminas, Ácido 

Tricloroisocianúrico, Biguanidas, Bromoclorodimetilhidantoína, Ozono, Bromo, 
Ultravioleta, Electrolisis, otros:

– Floculantes:
– Corrector de pH:
– Otros tratamientos:

Parte C. Muestreos por vasos

Temporada: Apertura-cierre:
Parámetro:

Muestreos realizados (n.º):
Muestreos conformes con los valores paramétricos (n.º):
Valor medio, Valor máximo, Valor mínimo:
Unidad:
Número de días con incumplimiento en la temporada:
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ANEXO V

 Notificación de incidencias en piscinas

 1. Comunidad Autónoma:
 2. Provincia:
 3. Municipio:
 4. Tipo de piscina:

a) Tipo 1:
b) Tipo 2:
c) Tipo 3A:
d) Tipo 3B:

 5. Denominación de la piscina (*):
 6. Dirección postal (*):
 7. Tipo de incidencia:

a) Ahogamientos:
b) Ahogamientos con resultado de muerte:
c) Lesiones medulares:
d) Traumatismos craneoencefálicos:
e) Quemaduras graves:
f) Electrocución:
g) Intoxicación por productos químicos:
h) Otras:

– Especificar:

 8. Fecha de la incidencia:
 9. Número de afectados:
10. Sexo:
11. Edad:
12. Acciones:

a) Sin cierre de la piscina:
b) Con cierre temporal de la piscina:
c) Con cierre definitivo de la piscina:

13. Fecha de la notificación:
14. Organismo que notifica:

(*) No aplica a las piscinas tipo 3B
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1. Que és una xarxa de calor i fred? 



Xarxes de calor i fred 

¿Que és una xarxa de calor i fred? 

És un sistema de canonades que permet distribuir la energia tèrmica generada en un 

o varius punts (centrals) a múltiples punts de consum. 

Aquest sistema ha demostrat que és molt més eficient que les solucions individuals 

de   generació d’energia tèrmica, i a més permet la utilització d’energies residuals i/o 

renovables a gran escala. 



Xarxes de calor i fred 

La figura adjunta mostra un exemple d’un habitatge 

amb una demanda mitjana d’energia final. Es 

plantegen quines són les pèrdues energètiques en 

els diferents processos de transformació, segons si 

té les instal·lacions individuals o connectades a 

una xarxa de districte. La situació convencional de 

la instal·lació individual seria posar una caldera de 

gas i un aparell d’aire condicionat elèctric. Les 

instal·lacions centralitzades comparades serien de 

la mateixa tecnologia però amb un rendiment 

superior a causa d’una dimensió i una capacitat 

d’inversió més grans.  

Font: ICAEN 



Serveis d’energia tèrmica 

 Les xarxes, depenent del fluid utilitzat en la xarxa de distribució, pot oferir els 

següents serveis: calor, fred, vapor i fred industrial. 

 
Calor 
Aquest servei, que s’utilitza tant per a calefacció com per a la generació d’ACS, es 

pot subministrar amb aigua calenta (a deferents temperatures depenent de la 

necessitat de generació d’ACS que va des de els 45-50ºC fins al 90ºC) o amb vapor. 

 
Fred 
Aquest servei, que s’utilitza generalment per a la climatització, si bé també es pot fer 

servir en processos industrials o circuits de condensació, es dona amb aigua freda 

(normalment a 5ºC). 

 



Serveis d’energia tèrmica 

 
Vapor 
Aquest servei que es pot utilitzar tant per a calefacció i generació d’ACS (mitjançant 

bescanviadors de vapor/aigua) o en processos industrials s’ofereix utilitzant vapor (a 

diferents pressions i temperatures, i normalment sobreescalfat). 

 
Fred industrial 
Aquest servei, utilitzat generalment en processos industrials, en càmeres de 

conservació en el rang 0ºC/7ºC, en càmeres de congelació a -24ºC depenent de la 

temperatura de treball es pot subministrar amb aigua glicolada (-5ºC/-20ºC) o amb 

fluids com l’amoníac o el CO2. 

 

 



Elements d’una xarxa 

Font: Ecoenergies Barcelona 

 
Central de Producció 

 

Xarxa de Distribució 

Subestació 



Generació de l’energia 

 Les xarxes de calor i fred poden subministrar: aigua calenta, aigua freda, vapor i 

aigua glicolada o fluid tèrmic a baixa temperatura (per sota -15ºC). A continuació  

enumerem diferents opcions existents per a la generació de cada tipus de fluid 

tèrmic: 

 
Aigua calenta 
 Bombes de calor 

 Calderes de gas 

 Calderes de vapor 

 Cogeneració (amb gas, biogas, biomassa) 

 Energies residuals (plantes de valorització de residus, processos industrials,…) 

 Geotermia 

 Solar tèrmica 
 



Generació de l’energia 

 Aigua freda 
 Bombes de calor 

 Plantes refredadores 

 Màquines d’absorció 

 Processos residuals 

 Aigua de mar, llac o rius 

 

Vapor 
 Calderes de vapor (amb diferents combustibles) 

 

Aigua glicolada o fluid tèrmic a baixa temperatura 
 Equips de compressió 

 Energies residuals  

 
 



Emmagatzematge d’energia 

 Fred 
 Dipòsit d’aigua 

 Dipòsit de gel 

 

Calor 
 Dipòsit d’aigua 

 Dipòsit oli tèrmic 

 

 

Font: CRYOGEL 



Xarxes de distribució 

La formen les canonades, 2 per a cada servei (impulsió i retorn), i poden estar fetes 

d’acer preaïllat o plàstics especials. 

Normalment van soterrades, si bé en casos de parcs industrials poden anar sobre 

rack. 

Els diàmetres van des de DN50 fins a DN1000. 

 

Font: Inpal 

Font: Uponor 



Xarxa de distribució. Secció tipus. 



Subestacions 

Són els elements on es realitza l’intercanvi tèrmic entre la xarxa i les edificis. 

La subestació està formada per: 

 Bescanviador 

 Comptador d’energia 

 Quadre de control 

Font: ICESA 



Avantatges per a l’administració 

 Millora de la “marca de ciutat”.  

 Augment de la qualitat i el valor de l’espai urbà.  

 Aparells eficients que redueixen el impacte ambiental i el consum del recurs 

energètic.  

 Gestió i manteniment centralitzats que redueixen el risc sanitari (legionel·losi) i 

control d’emissions i, en general, control d’impacte ambiental més eficient.  

 Possibilitat d’ús d’energies renovables i residuals i locals que, d’altra manera, es 

malbaratarien.  

 Possibilitat de combinar la generació tèrmica amb l’elèctrica (cogeneració, 

trigeneració) per a fomentar l’eficiència i l’economia del sistema.  

 Possibilitat d’ús de refrigerants no contaminants (en el cas de subministrar fred).  



Avantatges per a l’administració 

 Millora del paisatge urbà, per eliminació de condensadors en façanes, torres de 

refrigeració, etc.  

 Reducció de l’efecte d’illa de calor urbana. S’entén com a efecte d’illa de calor 

urbana l’augment de temperatura dins els espais urbans associat a diversos factors, 

com falta d’espais verds, modificació dels corrents d’aire per la forma dels edificis, 

calor radiant de l’asfalt i de les emissions dels vehicles i, en particular, de la calor 

dissipada pels aparells d’aire condicionat.  

 Tractament més eficient del soroll i la seguretat a les centrals generadores.  

 Reducció de despeses globals (energia, manteniment i inversió).  

 Menor dependència energètica.  

 Creació de llocs de treball.  



Avantatges per als usuaris 

 Estalvi de l’espai dedicat als aparells de generació de calefacció i refrigeració; la 

reducció de l’espai emprat per a la instal·lació pot assolir un 90% a cada edifici.  

 Accés a una font d’energia de cost econòmic competitiu.  

 Reducció de la inversió en aparells, manteniment i renovació.  

 Externalització de la gestió. En general, una gestió unificada permet optimitzar els 

processos.  

 Reducció del personal de manteniment.  

 Reducció de la gestió.  

 Més seguretat d’abastiment.  

 Reducció del nivell de vibracions i de sorolls.  

 Eliminació de riscos sanitaris (legionel·losi).  

 La xarxa es pot adaptar més ràpid a nova normativa o tecnologia eficient . 



Avantatges per als promotors immobiliaris 

 Economies de construcció: estalvi en instal·lacions interiors dels edificis ja que no 

cal tenir màquines de producció.  

 Més espai útil comercialitzable ja que les dimensions de la sala tècnica són molt 

més reduïdes.  

 Millor estètica dels edificis ja que no s’inclouen ni torres de refrigeració ni 

xemeneies.  

 Edifici amb més valor afegit ja que aconsegueix una millor qualificació energètica.  



Limitacions 

 Necessitat d’espai per instal·lar una central de producció d’energia.  

 Treballs d’obra civil de magnitud considerable tenint en compte la finalitat del 

projecte. Aquest punt s’accentua en el moment en què es parla d’instal·lacions 

ubicades en àrees urbanes habitades que implica haver d’aixecar carrers i que es 

produeixin interferències amb altres serveis.  

 L’amortització d’aquestes instal·lacions es realitza en un termini de temps llarg per 

a una inversió amb capital privat i això fa que calgui disposar de subvencions o 

participacions de les entitats públiques per a poder afrontar la inversió inicial i el 

manteniment del servei fins a amortitzar les obres.  

 La incertesa del calendari de connexió dels futurs clients fa que no es puguin 

conèixer els ingressos de la societat explotadora a mitjà termini. Aquest calendari pot 

quedar afectat pels cicles econòmics.  



2. Legislació 



Legislació Europea 

 Directiva 27/2012 d’Eficiència Energètica. 

 Article 2.41: “Sistema de Districte Eficient de Calefacció y Refrigeració: Tot sistema 

de districte de calefacció o refrigeració que utilitzi al menys un 50% d’energia 

renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerat o un 50% d’una 

combinació d’aquests tipus d’energia”.  
 Article 14: “Obligacions per la promoció de la eficiència energètica”: 

 Amb data límit del 31 de desembre de 2015, “Els Estats Membre duran a 

terme i notificaran a la Comissió una avaluació completa del potencial d’ús dels 

sistemes de districte de calefacció i refrigeració eficients.” 

 “Adoptaran politiques que fomentin a escala local i regional el potencial d’ús 

de sistemes de districte de calefacció i refrigeració eficients.” 

 “Prendran les mesures adients per desenvolupar les infraestructures de 

sistemes de districte de calor i refrigeració quan l’avaluació del seu potencial 

sigui favorable”. 



Legislació espanyola 

 S’ha de fer la transposició de la Directiva 27/2012 d’Eficiència Energètica. 

 S’estan complint les dates: 

 Art. 3: “Informe Objetivo Nacional”: maig 2013.  

 Art 4: “Estrategia a Largo Plazo”: juny 2014.  

 Art. 5: “Inventario Inmuebles”: desembre 2013.  

 Art. 7: “Medidas Ahorro”: desembre 2013 i revisió juny 2014.  

 Art. 24: “Plan de Acción”: abril 2014.  
 



3. Inventari de les xarxes a Catalunya 



Cens de xarxes de districte a Espanya 

Font: ADHAC 



Anàlisi xarxes Catalunya 

Nombre xarxes Potència (MW) 

Potència (MW) per tipus client Nombre per tipus client 
Font: ADHAC 



Anàlisi xarxes Catalunya 

Segmentació xarxes per tipus clients (MW) 

Font: ADHAC 



Exemples de xarxes. Ecoenergies Barcelona 



Exemples de xarxes. Districlima 



Exemples de xarxes. Ribes de Freser 



Exemples de xarxes. Ribes de Freser 



Exemples de xarxes. Vic 



Exemples de xarxes. Vic 



4. Paràmetres de disseny d’una xarxa 



Desenvolupament d’una xarxa a un Municipi 

 Estudi preliminar. L’estudi preliminar estarà basat en ràtios per a comprovar 

l’ordre de magnitud de la rendibilitat del projecte.  

 Estudi de viabilitat. S’estudien amb prou nivell de detall els diferents aspectes del 

projecte: impacte ambiental, calendari de connexions, corbes de demanda, potències 

de generació, inversions necessàries, rendibilitats. 

 Avantprojecte tècnic. En aquest document es desenvoluparà el disseny de la 

solució tècnica resultant de l’estudi de viabilitat. El projecte tindrà prou nivell de detall 

com per a poder preparar el Plec de condicions tècniques.  

 Plec de condicions tècniques (PPT). Es tracta del document que recull la 

documentació tècnica necessària per a licitar el sistema centralitzat de districte. 

Inclou tant l’especificació dels sistemes de producció com els requisits específics dels 

diferents sistemes.  



Estudi de viabilitat 

En aquest estudi s’han de analitzar els possibles paràmetres a variar en els sistemes 

centralitzats de districte, fent un èmfasi especial en els que impliquin una millora de 

l’eficiència energètica de les xarxes i la incorporació d’energies renovables a les 

mateixes. 

 Definició de la situació de referència: càlcul del balanç energètic del sistema 

convencional.  

 Determinar l’existència de fonts d'energies renovables i/o residuals.  

 Localitzar geogràficament aquestes demandes per a poder realitzar una anàlisi del 

centre de masses de càrregues tèrmiques.  

 Definir el traçat i ubicació de la central.  

 Càlcul detallat: la longitud i el diàmetre de les canonades, les especificacions de 

detall de les bombes, el càlcul de dilatacions i els elements a instal·lar per absorbir-

les, dimensions de la central, energies a utilitzar com a fonts primàries. 



Model de desenvolupament 

Font: Energy Charter Secretariat 



Càlcul de la potència i consum 



Perfils de consum 



Perfils de consum 



Taula selecció diàmetres. 

Pot max (kW)  Pot max (kW)  

DN DEXT  V  Q j Para Delta Temp. Para Delta Temp. 

  mm  m/s  m3/h mm CE /m 7,65 25,5 

80 89                      0,84                         16,2    10,0                       143                       478    

100 114                      1,00                         32,3    10,0                       286                       954    

125 140                      1,14                         56,6    10,0                       503                    1.676    

150 168                      1,29                         93,8    10,0                       832                    2.774    

200 219                      1,54                       191,8    10,0                    1.702                    5.674    

250 273                      1,78                       347,5    10,0                    3.084                  10.279    

300 324                      1,99                       549,4    10,0                    4.875                  16.251    

350 356                      2,12                       710,6    10,0                    6.306                  21.020    

400 406                      2,31                    1.012,4    10,0                    8.984                  29.946    

450 457                      2,49                    1.392,4    10,0                  12.356                  41.188    

500 508                      2,50                    1.733,9    8,8                  15.387                  51.289    

600 610                      2,50                    2.507,9    7,0                  22.255                  74.184    

700 711                      2,50                    3.412,6    5,7                  30.283                100.944    

800 813                      2,50                    4.469,8    4,8                  39.665                132.215    

900 914                      2,50                    5.646,6    4,2                  50.108                167.026    

1000 1016                      2,50                    6.980,5    3,7                  61.945                206.482    

1200 1219                      2,50                  10.072,1    2,9                  89.380                297.933    



Exercici - Càlcul d’una xarxa de calor 



Superfícies habitatges 

Superfície m2

U1 12.535,00

U2 6.272,00

U3 10.724,00

U4 12.036,00

U5 6.307,00

U6 5.139,00

U7 12.992,00

U8 10.015,00

U9 9.529,00

U10 4.492,00

U11 24.452,00

Fred Calor

Cost (€/ml) Cost (€/ml)

DN100 800 500

DN200 900 600

DN 300 1100 750

DN 500 1300 850

DN 700 1500 1000

DN 900 1800 1200

Cost construcció xarxa 



Determinar 

a) Potència de calor necessària 

b) Disseny en planta de la xarxa de calor i fred (amb càlcul diàmetres) 

c) Proposta d’ubicació per a la central 

d) Càlcul de la inversió necessària 
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1. INTRODUCCIÓN  

Un firme está constituido por un conjunto de capas horizontales cuya función es 
transmitir a la explanada las solicitaciones del tráfico suficientemente amortiguadas 
para que puedan ser soportadas por ésta. Al mismo tiempo ha de proporcionar una 
superficie de rodadura cómoda y segura para la circulación de los vehículos.  
Aunque la estrategia de dimensionamiento de un firme urbano es diferente al de un 
firme de carretera, los firmes urbanos siguen respondiendo a la misma función y 
composición. La principal diferencia radica en la dificultad que presentan los firmes 
urbanos para poder ser reforzados (reposición de bordillos, pozos, imbornales, …), 
lo que hace que se tengan que dimensionar para aguantar su vida de servicio sin 
necesidad de refuerzo, a diferencia de los firmes de carreteras para los que 
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normalmente se intenta optimizar el coste global de construcción y conservación, 
previendo un refuerzo al cabo de un determinado número de años.   
Además, en las vías urbanas el tráfico circula a menor velocidad, lo que puede tener 
una incidencia negativa sobre la durabilidad del firme, a diferencia de las cargas 
rápidas, más propias de las carreteras; esto puede llevar a considerar un cierto 
incremento del espesor total del firme en el caso de las vías urbanas. Además, la 
mayor canalización del tráfico, especialmente en el caso de autobuses, es un factor 
desfavorable desde el punto de vista estructural. Y aunque tanto la intensidad de 
tráfico como las cargas por eje sean menores que en carreteras, las paradas y giros 
en intersecciones producen elevados esfuerzos tangenciales que afectan 
especialmente a la capa de rodadura.  
Finalmente, en el caso de los firmes urbanos, hay que tener muy en cuenta el 
proceso constructivo. En la etapa de construcción de las edificaciones en zonas de 
nueva urbanización, el firme debe soportar un tráfico intenso de camiones pesados, 
que no existirá en la etapa de servicio. Por tanto, el firme debe tener desde el 
principio una elevada capacidad estructural, siendo recomendable retrasar la 
ejecución de la capa de rodadura para que no se deteriore en exceso durante la 
primera etapa.  
Todos estos condicionantes hacen que durante el proyecto de los firmes urbanos, se 
preste mucha atención a su función estructural, asegurando que tanto la tipología de 
firme como el espesor de sus capas, permitan garantizar la vida de servicio 
dependiendo del carácter y categoría de la vía urbana en relación a la planificación 
general de la ciudad. Por otra parte, las cada vez mayores exigencias de calidad y 
bienestar de los usuarios y vecinos contiguos a las vías urbanas hacen que las 
características funcionales del pavimento tengan cada vez más importancia en su 
diseño.   
Las características o cualidades funcionales del firme residen fundamentalmente en 
su superficie. De su acabado y de los materiales que se hayan empleado en su 
construcción dependen aspectos tan interesantes y preocupantes para los usuarios, 
como:  
 - la adherencia del neumático al pavimento, 
 - el ruido en el exterior y en el interior del vehículo, 
 - las proyecciones de agua en tiempo de lluvia, 
 - la resistencia a la rodadura (consumo de carburante), 
 - las propiedades ópticas, 
 - el desgaste de los neumáticos, y 
 - el envejecimiento de los vehículos.  
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Estos aspectos funcionales del firme están principalmente asociados con la textura y 
regularidad superficial del pavimento. En la Tabla 1 puede observarse la incidencia 
de cada uno de estos factores sobre las cualidades del firme. Dentro de la textura se 
suele distinguir entre la microtextura, irregularidades superficiales del pavimento 
menores de 0.5 mm, la macrotextura, irregularidades de 0.5 a 50 mm, y la 
megatextura, irregularidades de 50 a 500 mm. La primera sirve para definir la 
aspereza del pavimento, la segunda su rugosidad y la tercera está más asociada con 
los baches o peladuras que puede haber en el firme. Por otra parte, la irregularidad 
superficial está asociada con ondulaciones de longitudes de onda mayores de 0.5 m.  

Tabla 1. Efecto de las características superficiales sobre las cualidades funcionales 
del firme (AIPCR)  

 

Como puede observarse en dicha tabla, la microtextura, la aspereza del pavimento, 
es necesaria para conseguir una buena adherencia del neumático al pavimento. La 
macrotextura es necesaria para mantener esa adherencia a altas velocidades o con 
el pavimento mojado. La macrotextura mejora también la visibilidad con pavimento 
mojado, elimina o reduce los fenómenos de reflexión de la luz, que tienen lugar en 
los pavimentos lisos mojados, y mejora la percepción de las marcas viales. Por 
contra, los pavimentos rugosos, con fuerte macrotextura, producen un mayor 
desgaste de los neumáticos y suelen resultar ruidosos.  
La megatextura y la irregularidad superficial resultan indeseables desde cualquier 
punto de vista. Inciden negativamente sobre la comodidad y aumentan el ruido de 
rodadura, los gastos de mantenimiento de los vehículos y los gastos de 
conservación de la vía.   
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De este análisis se deduce que es difícil optimizar a la vez todas las cualidades 
funcionales de los pavimentos. Así, por ejemplo, al aumentar la macrotextura del 
pavimento para mejorar la seguridad se produce como contrapartida un aumento del 
ruido de rodadura. No obstante, desde hace tiempo, los técnicos de carreteras están 
luchando por mejorar en todos los sentidos las capas de rodadura. En la década de 
los 80, fueron los aglomerados drenantes. Hoy en día se han optimizado las 
características de los materiales empleados en capa fina, microaglomerados, 
habiéndose conseguido unos materiales idóneos para su uso en pavimentación de 
firmes, con mejores prestaciones que las mezclas convencionales utilizadas como 
capas de rodadura.  

2. MEZCLAS BITUMINOSAS UTILIZADAS COMO CAPA DE RODADURA EN 
PAVIMENTOS URBANOS  

Se presentan a continuación los diferentes tipos de mezclas bituminosas más 
utilizados en la construcción de pavimentos urbanos. Se destacarán sus 
características principales, así como las ventajas e inconvenientes de su empleo.  

2.1 Lechadas bituminosas  

Las lechadas son morteros bituminosos fabricados en frío con áridos, emulsión 
bituminosa de rotura lenta (o rotura controlada), agua y, eventualmente, polvo 
mineral de aportación y adiciones, que se aplican sobre una superficie mediante una 
rastra provista de una maestra de goma, Figura 1.  
Además de su aplicación como capas de rodadura en pavimentos urbanos y 
carreras de baja intensidad de tráfico, pueden emplearse como tratamientos de 
sellado sobre pavimentos envejecidos o fisurados, y para obtener superficies de 
rodadura antideslizantes. Tienen husos granulométricos continuos, que proporcionan 
un contenido de huecos reducido, con tamaños máximos de árido que suelen ir de 
2,5 a 10 mm, donde los tamaños más pequeños están indicados para tratamientos 
de sellado y los más grandes para tratamientos antideslizantes, eficaces incluso a 
altas velocidades. 
 
 
 

  

  

  

 

Figura 1. Ejecución y aspecto de una lechada bituminosa  

 

Tradicionalmente, las lechadas se han extendido en una sola capa, pero también 
pueden extenderse en dos capas, especialmente si la superficie a tratar es de 
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textura fina y lisa. La cantidad total suele ir desde los 5 kg/m2 para tratamientos de 
sellado con lechadas finas, de espesor inferior a 5 mm, hasta los 20 kg/m2 para 
tratamientos antideslizantes con lechadas gruesas, con espesores totales del orden 
de 15 mm entre las dos capas.  
Actualmente, las lechadas bituminosas se denominan microaglomerados en frío y 
sus especificaciones están recogidas en el artículo 540 del PG-3 (OC 29/2011). Se 
recogen tres granulometrías, MICROF 11, MICROF 8 y MICROF 5 (que sustituyen a 
las antiguas LB1, LB2, LB3 y LB4), Tabla 2, con contenidos de betún residual entre 
el 5 y el 9% sobre masa de árido, que pueden utilizarse para cualquier categoría de 
tráfico (excepto para el tráfico más pesado T00).  
 

 

Tabla 2. Husos granulométricos de los microaglomerados en frío MICROF 11, MICROF 
8 y MICROF 5  

 

2.2 Mezclas densas y semidensas  

Las mezclas tipo AC (Asphalt Concrete) densas y semidensas se caracterizan por 
tener una granulometría continua, con presencia de todos los tamaños de partículas, 
desde la más gruesa a la más fina, que es el filler o polvo mineral. Cada tamaño de 
partícula rellena los huecos dejados por los áridos de tamaño superior. Por ello, las 
granulometrías de este tipo de mezclas tienen unos husos muy estrictos, con el fin 
de dejar un mínimo porcentaje de huecos en mezcla, que es rellenado en parte por 
el betún.   
En la Tabla 3 se recoge la granulometría de las mezclas densas AC16 D y AC22 D, 
y de las mezclas semidensas AC16 S y AC22 S (antiguas D12, D20, S12 y S20 
respectivamente) que, de acuerdo al artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente 
tipo hormigón bituminoso” del PG-3 (OC 24/2008) y a la norma 6.1-IC sobre 
“Secciones de Firme” (Orden FOM/3460/2003), pueden utilizarse como capas de 
rodadura, para tráficos medios y ligeros, con espesores entre 4 y 6 cm, dependiendo 
del tamaño máximo del árido.  
 

16 11,2 8 5,6 4 2 1 0,500 0,250 0,063

MICROF 11 100 90-100 77-92 64-83 55-74 35-55 25-41 15-30 9-20 3-7

MICROF 8 100 90-100 74-92 60-84 40-64 25-45 15-31 10-22 5-9

MICROF 5 100 90-100 78-93 60-80 44-64 30-48 19-33 8-14

TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
TIPO DE MEZCLA
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Tabla 3. Husos granulométricos de las mezclas densas y semidensas: AC16 D, AC22 
D, AC16 S y AC22 S  

 

Tradicionalmente, han sido las más utilizadas como capa de rodadura en pavimentos 
urbanos, Figura 2. Su bajo contenido de huecos, proporciona al firme una superficie 
impermeable que impide la penetración del agua hacia las capas inferiores.   
Sin embargo, estas mezclas presentan, en general, baja macrotextura, por lo que la 
adherencia del neumático al pavimento puede verse comprometida, especialmente 
cuando el agua presente sobre la calzada tiene un espesor suficientemente 
importante como para que el neumático no sea capaz de evacuarla. En zonas 
urbanas, el agua de escorrentía procedente de zonas más elevadas puede ser muy 
superior al agua de lluvia, por lo que pueden producirse inundaciones locales de 
mayor o menor duración.   

 

Figura 2. Aspecto de un pavimento con mezcla densa  

Además, para evitar problemas de deformaciones plásticas, especialmente en 
periodos estivales con altas temperaturas, estas mezclas se fabrican, en general, 
con bajos contenidos de betún lo que hace que, en algunos casos, presenten 
síntomas de baja resistencia a los esfuerzos tangenciales del tráfico y a las 
contracciones térmicas, lo que da lugar a la presencia de peladuras y 
descarnaduras, proceso que se va acelerando por el envejecimiento del ligante por 
efecto del aire y del sol. Esto hace que al cabo del tiempo empiecen a aparecer 
fisuras en los pavimentos asfálticos, que aparecerán más rápidamente cuanto menor 
sea la cantidad de ligante bituminoso empleado y menor sea su resistencia al 
envejecimiento.  
Aumentar el contenido de betún podría conseguir mezclas flexibles frente a 
fenómenos de retracción térmica y de los pequeños asientos y movimientos del 

32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063

AC16 D 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8

AC22 D 100 90-100 73-88 55-70 31-46 16-27 11-20 4-8

AC16 S 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7

AC22 S 100 90-100 70-88 50-66 24-38 11-21 7-15 3-7

TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

Densa

Semidensa

TIPO DE MEZCLA
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firme. Este alto contenido de betún es también necesario para aumentar la 
resistencia de la mezcla a su envejecimiento por los agentes atmosféricos, aunque 
puede disminuir la estabilidad de la mezcla, especialmente en épocas estivales. De 
aquí que la dosificación del contenido de betún de estas mezclas tenga que ser muy 
precisa, debiendo considerar mezclas ricas en betún, pero asegurando en todo 
momento un adecuado comportamiento frente a las deformaciones plásticas.  

2.3 Mezclas porosas  

Las capas de rodadura drenantes, Figura 3, constituyen un tipo particular de 
pavimento que fue inicialmente concebido para mejorar la circulación con lluvia y 
evitar el problema de aquaplaning o hidroplaneo. En esencia consiste en colocar una 
capa de mezcla porosa de 4 a 5 centímetros en la parte superior del firme; esta capa 
absorbe y elimina el agua de la superficie del firme, conduciéndola a su través hacia 
las zonas laterales fuera de la calzada. Así pues, estas mezclas cambian el concepto 
tradicional de impermeabilizar la superficie del firme, trasladando esta función a la 
capa inferior o a la interfase entre ambas.  
 
 

               

Figura 3. Capa de rodadura drenante  

 

Además, el empleo de estas capas ha puesto de manifiesto, respecto a los 
pavimentos convencionales, otra serie de ventajas tan importantes como la anterior, 
algunas de las cuales se pueden apreciar cualitativamente en la Figura 4, donde se 
recoge el aspecto con lluvia de dos tramos contiguos de carretera, pavimentado uno 
con una mezcla convencional de tipo semidenso (S-12) y el otro con una mezcla 
porosa. 

  

 
 
 

         
(a)
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                      (b) 

Figura 4. Aspecto de un pavimento (a) con mezcla densa y (b) con mezcla porosa  

 

En estas dos fotografías podemos contrastar claramente algunas de las ventajas 
que presentan las capas de rodadura drenante frente a los pavimentos 
convencionales: elimina el agua proyectada y pulverizada por el paso de los 
vehículos y evita la reflexión de la luz. Además, presenta una macrotextura elevada, 
adecuada para mantener la adherencia neumático-pavimento a altas velocidades y 
proporciona una rodadura cómoda y silenciosa.  
Las mezclas porosas o drenantes se caracterizan por tener una granulometría 
abierta, limitándose en un 9-20%, más frecuentemente entre un 10-15%, el 
contenido de árido fino. En el artículo 543 “Mezclas bituminosas para capas de 
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas” del PG-3 (OC 24/2008) se incluyen los 
husos granulométricos PA11 y PA16 usados para estas mezclas, con dos tamaños 
máximos de árido, 11 y 16 mm, y en el que puede observarse el elevado porcentaje 
de árido grueso (retenido por el tamiz 2 UNE), 83-90% y el contenido de fíller, 3-6%, 
Tabla 4.   
 
 

 

Tabla 4. Husos granulométricos de las mezclas PA11 y PA16  

El material granular a emplear en la fabricación de mezclas porosas deberá cumplir 
las exigencias habituales del PG-3 para mezclas bituminosas. El fíller, dada su 
especial importancia sobre la cohesión y adhesividad de la mezcla, será de 
aportación en su totalidad para las categorías de tráfico más pesado (T00 a T2).  
Los ligantes a emplear serán normalmente betunes modificados con polímeros, tipos 
PMB 45/80-65 y PMB 45/80-60 (antiguos BM-3c y BM-3b, respectivamente), con el 
fin de conseguir mezclas muy permeables dotadas de una alta resistencia a la 
disgregación. El contenido de ligante habitualmente utilizado para estas mezclas 
oscila entre el 4,5 y el 5,5% en peso sobre árido.  
Una de las principales preocupaciones que plantea la utilización de las mezclas 
porosas es la progresiva colmatación de sus huecos. Esta colmatación es tanto más 
lenta cuanto mayor es el porcentaje inicial de huecos en mezcla. Para conseguir una 
buena drenabilidad y que ésta se mantenga en el transcurso del tiempo es necesario 
emplear mezclas con un 20% mínimo de huecos. En España y Francia se han 
llegado a emplear mezclas con un 25-27% de huecos. Cuanto mayor es el tamaño 
del árido más grandes son los huecos y mayores los diámetros de los conductos de 
comunicación entre poros, retardando la colmatación, aunque por contra, aumenta el 

TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
22 16 11,2 8 4 2 0,5 0,063

PA11 100 90-100 50-70 13-27 10-17 5-12 3-6

PA16 100 90-100 40-60 13-27 10-17 5-12 3-6

TIPO DE MEZCLA
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ruido de rodadura. Así, al aumentar el tamaño máximo del árido empleado de 11 a 
16 mm, se produce un incremento de ruido de 2 dB(A).   
El efecto de la mezcla drenante para aminorar el ruido depende también de su grado 
de limpieza. A medida que va produciéndose su colmatación disminuye su efecto, 
llegando a comportarse como una capa densa cuando está colmatada.  
Sin embargo, aunque esta mezcla constituye una excelente rodadura para 
autopistas y autovías con alta intensidad de tráfico, su uso en pavimentos urbanos, 
sometidos a elevados esfuerzos tangenciales de los neumáticos cuando los 
vehículos circulan a baja velocidad, es limitado, ya que pueden favorecer la 
disgregación de la mezcla.  

2.3 Mezclas discontinuas  

La técnica de los microaglomerados, mezclas bituminosas con tamaño máximo de 
árido inferior a 6-11 mm, ha sido empleada desde hace años en la pavimentación de 
carreteras. En frío, constituyen las lechadas bituminosas que con tanta profusión y 
éxito se han empleado en la conservación y pavimentación de nuestras carreteras. 
También pertenecerían a este grupo las mezclas finas tipo IV-A y V-A del Instituto 
del Asfalto o las tipo D-8 del MOPU. Pero lo que realmente presenta hoy más 
interés, por su novedad y ventajas, son los microaglomerados de granulometría 
discontinua, con fuerte contenido de árido grueso y escasa presencia de árido fino, 
derivados en parte de la utilización y tecnología de las mezclas porosas.  
La utilización de microaglomerados en capas delgadas está encaminada 
fundamentalmente a proporcionar o restituir las características superficiales del 
firme, sin pretender conseguir un aumento de su capacidad estructural. No obstante, 
la aplicación de una capa fina contribuye de alguna manera a mejorar esta 
capacidad estructural, no sólo debido a su espesor (entre 1,5 y 3 cm), sino porque 
proporciona una impermeabilización al soporte que, en muchos casos, mejorará 
notablemente el comportamiento de la sección estructural.  
Los microaglomerados tradicionalmente empleados en capa fina adolecían por su 
composición de una falta de macrotextura. Eran mezclas de granulometría continua 
de tipo denso, con un elevado porcentaje de árido fino. La resistencia a la acción 
abrasiva del tráfico estaba asegurada por la buena cohesión del mortero asfáltico.  
Para conseguir una buena macrotextura con un tamaño de árido reducido, se han 
sustituido las curvas granulométricas continuas tradicionales por otras de tipo 
discontinuo. Básicamente, consisten en mezclas de granulometría 0/8 ó 0/11, con 
una discontinuidad del tipo 4/6 ó 4/8, un contenido de fíller elevado, del orden del 4 
al 9%, y un elevado porcentaje de los tamaños gruesos (65-85%). Estas mezclas se 
fabrican con un alto contenido de ligante, 5-7%, con objeto de formar con el fíller un 
buen mástico que proporcione a la mezcla una adecuada cohesión y resistencia a la 
abrasión.  
El empleo de un alto contenido de ligante podría hacer peligrar la estabilidad de la 
mezcla y provocar la exudación del ligante. Para evitar este problema se ha recurrido 
al empleo de ligantes modificados por adición de polímeros o a la incorporación de 
fibras, consiguiendo al mismo tiempo mejorar la cohesión de la mezcla.  
En definitiva, se trata de unas mezclas de granulometría muy similar a la de las 
mezclas porosas, fabricadas con ligantes modificados con polímeros o fibras al igual 
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que las mezclas porosas, y cuyo acabado presenta un aspecto idéntico al de una 
mezcla porosa, Figura 5. Se diferencian en su menor porosidad al haber quedado los 
huecos rellenos con mástico.  
 

  

Figura 5. Ejecución y aspecto de un pavimento con mezcla discontinua  

 

Al igual que las mezclas porosas, los microaglomerados discontinuos proporcionan 
capas de rodadura de altas prestaciones, con buenas características en cuanto a 
resistencia a fisuración, resistencia a deformación plástica, durabilidad, sonoridad, 
comodidad y seguridad.  
Además, proporcionan una macrotextura elevada, con valores de altura de arena 
comprendidos entre 1,2 y 2 mm, superiores a los 1,1 ó 1,5 mm exigidos en las 
especificaciones españolas, consiguiendo una elevada resistencia al deslizamiento 
para altas velocidades y/o tiempo lluvioso, ya que esta macrotextura permite una 
rápida evacuación superficial del agua, impidiendo la formación de una película 
continua en la superficie.   
El empleo de microaglomerados de granulometría discontinua que permiten obtener 
una superficie de rodadura muy lisa y de macrotextura negativa, hace que los 
mecanismos de generación de ruidos se vean amortiguados. Apenas existen 
excitaciones que produzcan vibraciones o deformaciones de los neumáticos y los 
fenómenos de compresión y expansión de bolsas de aire se ven disminuidos por la 
elevada macrotextura del pavimento. Diversas mediciones efectuadas indican 
reducciones del nivel sonoro de 1,5 a 2 dB(A) con pavimento seco, Figura 6, y de 2 a 
5 dB(A) con pavimento mojado, respecto a las mezclas habituales para capas de 
rodadura, aunque en cualquier caso, no alcanzan el nivel conseguido por las 
mezclas drenantes. 
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Figura 6. Disminución del ruido del tráfico mediante el empleo de un microaglomerado 
(II Cinturón. Ayuntamiento de Barcelona)  

 

En España, el artículo 543 del PG-3 (OC 24/2008) sobre “Mezclas bituminosas para 
capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas”, recoge dos tipos de mezclas 
diferentes: las mezclas BBTM A (antiguas F) y las BBTM B (antiguas M, más 
parecidas a las porosas, aunque con mayor contenido de mástico). Los husos 
granulométricos de estas mezclas, recogidos en la Tabla 5.  
 
 

 

La fracción de árido que pasa por el tamiz 4 mm y es retenida por el tamiz 2 mm (UNE -EN 933-2), será inferior al 8% 

Tabla 5. Husos granulométricos de las mezclas BBTM A y BBTM B  

 

Como ya se ha mencionado, con este tipo de mezclas se utilizan contenidos 
elevados de betún, superiores al 4,75% s.m. para las mezclas tipo B, y superiores al 
5,2% s.m. para las mezclas tipo A, siendo perceptivo la utilización de betunes 

TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
16 11,2 8 5,6 4 2 0,5 0,063

BBTM 8B - 100 90-100 42-62 17-27 15-25 8-16 4-6

BBTM 11B 100 90-100 60-80 17-27 15-25 8-16 4-6

BBTM 8A - 100 90-100 50-70 28-38 25-35 12-22 7-9

BBTM 11A 100 90-100 62-82 28-38 25-35 12-22 7-9

TIPO DE MEZCLA
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modificados o con adición de fibras, especialmente para tráfico pesado. Con ello se 
pretende mejorar la susceptibilidad térmica y disminuir la fragilidad del sistema, 
haciéndolo menos deformable y más resistente a la fisuración y a la acción abrasiva 
del tráfico.  

2.4 Mezclas SMA  

La primera de las mezclas discontinuas utilizadas como capa de rodadura fue el 
Stone Mastic Asphalt (SMA). El SMA, denominado inicialmente Mastimac, Tabla 6, 
fue desarrollado en Alemania a mediados de los años sesenta con objeto de resistir 
el desgaste y deterioro causado por la circulación de vehículos con neumáticos de 
clavos. Debido a su excelente comportamiento, en 1984 se estableció una norma 
nacional (Norma ZTVbit-StB 84) y desde entonces su uso se difundió por toda 
Europa y el resto del mundo.  
 

 

Tabla 6. Composición original de la mezcla Mastimac  

 

El SMA es una mezcla de granulometría discontinua, con un esqueleto mineral 
formado por partículas de áridos relativamente gruesas (en un 70% en peso 
aproximadamente), relleno con un mástico de árido fino, filler y betún. El contenido 
de betún es relativamente elevado (7-8% en peso), de aquí la necesidad de utilizar 
una carga estabilizante que evite el escurrimiento, así como las exudaciones de 
ligante en la superficie de rodadura; inicialmente se utilizó fibra de amianto, que fue 
sustituida después de su prohibición por fibras de celulosa. Los betunes más usados 
eran betunes de penetración B60 ó B80, aunque para capas de rodadura de elevada 
resistencia se requieren betunes más duros o betunes modificados. La Tabla 7 
recoge las composiciones de los SMA establecidas en Alemania en 1995.  
 

 

Tabla 7. Composición de los SMA (1995)  

 

ÁRIDO BETÚN
5/8 0/5 Fíller Fibra

Mastimac 70 10-11 1 1 7-8

TIPO DE MEZCLA

FRACCIÓN ÁRIDO (mm) BETÚN
> 11,2 > 8,0 > 5,0 > 2,0 < 0,09

SMA 0/11 < 10 > 40 60-70 75-80 9-13 > 6,5

SMA 0/8 S - < 10 > 55 75-80 10-13 > 7,0

SMA 0/8 - < 10 50-70 75-80 10-13 > 7,0

SMA 0/5 - - < 10 75-80 10-13 > 7,2

TIPO DE MEZCLA
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La diferencia principal entre el SMA y las mezclas asfálticas convencionales es que 
la discontinuidad en la curva granulométrica es más alta y más ancha, lo que permite 
obtener un mayor porcentaje de huecos en áridos. La discontinuidad se encuentra 
aproximadamente entre 1 y 2 mm (SMA 0/6), 2 y 4 mm (SMA 0/8), 3 y 6 mm (SMA 
0/11) ó 3 y 8 mm (SMA 0/16).  
Desde el punto de vista volumétrico, el SMA es similar a las mezclas drenantes, 
también constituidas por un esqueleto mineral formado por árido grueso. Sin 
embargo, en las mezclas drenantes el mástico sólo rellena los huecos hasta obtener 
una mezcla con una proporción mínima de huecos de un 20%; en cambio, en el 
esqueleto mineral del SMA, los huecos se rellenan hasta alcanzar una proporción 
final en la mezcla del 3 al 6% aproximadamente.  
El SMA ha demostrado ser una mezcla altamente duradera y resistente, sin que los 
problemas de pérdida de áridos y agrietamiento de la superficie (producido por la 
temperatura y el tráfico) fueran relevantes. La excelente duración del SMA se debe a 
la capacidad impermeable del mástico, muy rico en ligante y con muy pocos huecos; 
en consecuencia, la velocidad de deterioro del ligante es extremadamente lenta.  
En las superficies de SMA es posible diseñar diferentes niveles de textura, Figura 7. 
Este diseño es función del tamaño del árido y del porcentaje de huecos relleno por el 
mortero. Un árido más grueso (0/14, 0/16) dará una macrotextura elevada de 1.5-2.0 
mm, mientras que áridos más finos, valores considerablemente inferiores.  

     

Figura 7. Puesta en obra y textura superficial de una mezcla SMA  

 

El fuerte esqueleto mineral ofrece una alta resistencia a la formación de roderas y 
mejora la regularidad superficial del pavimento (que permanece por más tiempo 
inalterada) en comparación con una mezcla asfáltica convencional, logrando una 
mayor comodidad de conducción.  
El espesor de la capa deberá ser al menos 2.2 veces el tamaño nominal del árido. 
Así el espesor máximo de la capa puede oscilar entre los 20 mm para un SMA 0/6 
hasta los 50 mm para un SMA 0/16.  
Actualmente, las mezclas tipo SMA están recogidas en la normativa europea UNE-
EN 13108-5. Los husos granulométricos de las SMA se muestran en las Tablas 8 y 
9. Estas mezclas tienen una gama más amplia de tamaños máximos, entre 4 y 20 
mm, aunque las mezclas de 8 y 10 mm son similares a las mezclas discontinuas 
especificadas en España: un contenido de finos (inferior a 2 mm) entre el 20 y el 
35%, un porcentaje de fíller algo superior, entre el 5 y el 13%, y un contenido mínimo 
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de ligante que oscila entre el 5 y el 7.6%. El contenido de huecos de mezcla oscila 
entre el 1.5 y el 8%. Los ensayos previstos sobre la mezcla son los de escurrimiento 
de ligante, sensibilidad al agua,  resistencia a la abrasión con neumáticos 
claveteados y resistencia a las deformaciones plásticas, exigiéndose además, para 
su uso en aeropuertos, resistencia a los combustibles y a los fluidos antihielo.  
 
 

 

Tabla 8. Límites globales de la composición de referencia – serie básica más la serie 1 
(UNE EN 13108-5:2006)  

 

 

Tabla 9. Límites globales de la composición de referencia – serie básica más la serie 2 
(UNE EN 13108-5:2006)  

 

El betún utilizado en este tipo de mezclas tendría que ser suficientemente rígido para 
resistir las deformaciones plásticas durante el verano y suficientemente dúctil para 
adaptarse a las retracciones térmicas durante el invierno sin fisurarse. Parece pues 
que los betunes modificados con alto contenido de polímero (BMAP), con puntos de 
reblandecimiento superiores a 75 ºC y recuperaciones elásticas por encima del 75%, 
o los recientemente considerados betunes modificados de alta viscosidad con 
caucho (BMAVC) son los más adecuados para este tipo de mezclas.  

D
4 5 (5,6) 8 11 (11,2) 16 22 (22,4)

1,4 D ª 100 100 100 100 100 100

D 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100

2 25-45 20-40 20-40 20-35 15-30 15-30

0,063 5-14 5-14 5-14 5-13 5-12 5-12

Tamiz (mm)

D
4 6 (6,3) 8 10 12 (12,5) 14 16 20

1,4 D ª 100 100 100 100 100 100 100 100

D 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100

2 25-45 20-40 20-40 20-35 20-35 15-30 15-30 15-30

0,063 5-14 5-14 5-14 5-13 5-13 5-12 5-12 5-12

ª  Cuando el tamiz calculado como 1,4 D no sea un número exacto en la serie R 20 de la Norma Internacional ISO 565,
   entonces se debe adoptar el tamiz siguiente más próximo de la serie.

Tamiz (mm)
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3. TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DE LAS MEZCLAS 
BITUMINOSAS  

En la actualidad, todos somos conscientes de la importancia que el medio ambiente 
tiene no sólo en cualquier actividad productiva sino también en cualquier ámbito de 
la vida cotidiana. Esta sensibilidad de la propia sociedad, unida a una cada vez 
mayor presión ambiental por parte de las administraciones, está haciendo que el 
estudio de los potenciales impactos medioambientales de cualquier actividad, 
producto o servicio, adquiera un carácter prioritario.  
Consecuentemente, el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan eliminar o 
minimizar las afecciones medioambientales de determinados procesos constructivos, 
y los pavimentos constituyen un claro ejemplo de ellos, se ha convertido en una de 
las principales preocupaciones de todos los estamentos implicados.  
En este sentido, uno de los primeros objetivos considerados en el ámbito de las 
mezclas asfálticas, que ha ido adquiriendo cada vez más importancia en términos de 
eficacia medioambiental, ha sido la reducción del consumo energético y las 
emisiones a la atmósfera. Las nuevas exigencias derivadas de la entrada en vigor 
del Protocolo de Kyoto, dirigidas a aumentar la eficiencia energética y disminuir la 
emisión de gases de efecto invernadero, han hecho dirigir los esfuerzos hacia la 
fabricación de mezclas bituminosas a menor temperatura, lo que supone un menor 
consumo de combustible y, consecuentemente, una menor emisión de gases.  
Paralelamente, un segundo objetivo ha sido el reciclado o la reutilización de 
residuos, con la doble finalidad de reducir el consumo de materias primas y reducir el 
volumen de residuos y vertidos.  
La reutilización de los materiales procedentes del fresado de las capas asfálticas de 
firmes envejecidos en la fabricación de nuevas mezclas bituminosas es una de las 
primeras actuaciones de reciclado, ya que permite reducir la cantidad de materias 
primas (áridos y betún) empleadas en su fabricación, así como disminuir los vertidos 
de materiales de desecho; las grandes ventajas ecológicas y económicas que esto 
representa, han hecho que la técnica del reciclado se haya convertido en una 
alternativa de gran interés, cada vez más utilizada, no sólo en la conservación y 
rehabilitación de firmes, sino también en su construcción.  
Dentro de las técnicas de reciclado de firmes existen dos procedimientos que son los 
más empleados; por una parte, el reciclado in situ en frío con ligantes hidráulicos 
(cemento, cal, cenizas) o con ligantes hidrocarbonatos (emulsiones y espuma de 
betún); por otra, la reutilización en planta del material bituminoso fresado de los 
firmes envejecidos para la fabricación de una nueva mezcla bituminosa en caliente.   
Ambas técnicas presentan diferentes ventajas y limitaciones que, en los últimos 
años, han sido planteadas en numerosas ocasiones, introduciéndose una serie de 
mejoras en los equipos, procesos constructivos y procesos de fabricación, que han 
permitido mejorar y asegurar la calidad del producto final.  
Por tanto, y aceptando que el reciclado del material procedente del fresado de 
pavimentos está técnicamente resuelto, la tendencia actual se ha dirigido a intentar 
reciclar o reutilizar, en la fabricación de mezclas bituminosas, diversos residuos y/o 
subproductos industriales, como escorias de acería, residuos de construcción y 
demolición, cenizas de incineración, aceites usados de motor, plásticos, finos de 
catalizador, etc., cuyo volumen ha ido haciendo inviable su vertido o eliminación sin 
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consecuencias medioambientales peligrosas. Un claro ejemplo de éstos son los 
neumáticos fuera de uso, que por su particular problemática, unida a la aparición de 
unas directrices claras para su reutilización, han impulsado el desarrollo de 
diferentes tecnologías que permiten su utilización en mezclas asfálticas.  
A continuación se expondrán, precisamente, estas últimas tecnologías: en primer 
lugar, la fabricación de mezclas templadas y semicalientes, a menor temperatura 
que las mezclas convencionales, con objeto reducir el consumo de combustible y las 
emisiones de gases a la atmósfera y, en segundo lugar, la reutilización de residuos o 
subproductos (escorias de acería, residuos de construcción y demolición, polvo de 
neumáticos fuera de uso) en la fabricación de mezclas bituminosas, con objeto de 
dar un nuevo uso y reducir el volumen de estos residuos.  

3.1. Mezclas templadas y semicalientes  

En términos de eco-eficacia, el sistema más eficiente para mezclar un betún con los 
áridos sea, probablemente, la tecnología en frío. Sin embargo, desde el punto de 
vista mecánico, el comportamiento de las mezclas en frío está por debajo del de las 
mezclas en caliente. Por ello, la tendencia actual es a aproximar estas dos 
tecnologías, frío y caliente, para conseguir mezclas eficientes, tanto desde el punto 
de vista ambiental como estructural.  
En la fabricación de una mezcla bituminosa en caliente es necesario trabajar a altas 
temperaturas con objeto de secar y calentar adecuadamente el árido, así como para 
reducir la viscosidad del betún y permitir la envuelta de los áridos durante el proceso 
de mezclado. El consumo energético y, consecuentemente, la cantidad de emisiones 
a la atmósfera, dependerá de la temperatura final del proceso.  
Debe tenerse en cuenta que un incremento de la temperatura de fabricación implica 
un mayor consumo de combustible, aproximadamente 1 kg de combustible por cada 
20 ºC y tonelada de mezcla. A medida que se consume más combustible, hay más 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), en contra de lo establecido en 
el Protocolo de Kyoto. En este caso la dependencia no es lineal sino exponencial, de 
forma que un aumento de 20 ºC incrementa las emisiones en casi 9 veces, mientras 
que un aumento de 40 ºC, las multiplica por 40. Por ello, se está intentando reducir 
la temperatura de fabricación de las mezclas en caliente, lo que supondría un menor 
consumo energético, a la vez que un menor volumen de emisiones contaminantes y, 
al mismo tiempo, aproximar el comportamiento mecánico de las mezclas en frío al de 
las mezclas en caliente.  
Actualmente existen dos soluciones intermedias que consiguen estos objetivos: las 
mezclas templadas, formadas por áridos calentados a una temperatura entre 70 y 90 
ºC y una emulsión asfáltica específica para cada aplicación, y las mezclas 
semicalientes, que mediante determinados procedimientos pueden ser fabricadas a 
temperaturas 30 ó 40 ºC por debajo de lo habitual para una mezcla en caliente 
convencional, Figura 8.  
En estos últimos años, la tecnología de las mezclas templadas se ha aplicado en el 
reciclado en central del material fresado de pavimentos envejecidos, calentando éste 
hasta 90 ºC en el tambor de una central en caliente, para mezclarlo con una 
emulsión bituminosa adecuada. Esta técnica se ha denominado en España reciclado 
semicaliente.   
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Cualquiera de estas opciones constituyen una clara alternativa a las soluciones 
tradicionales, especialmente desde el punto de vista ambiental y energético, por lo 
que pueden convertirse en tecnologías de aplicación generalizada.  
 

  

Figura 8. Consumo de combustible frente a temperaturas de fabricación (Bardesi y 
Martínez, 2005)  

 

3.1.1 Mezclas templadas  

Tal como se ha indicado, las mezclas templadas son mezclas formadas por una 
combinación de áridos calentados entre 70 y 90 ºC y una emulsión asfáltica. Suelen 
fabricarse en centrales de mezcla en caliente, continuas o discontinuas, aunque 
también pueden utilizarse plantas de frío a las que se incorpora un tambor secador 
para calentar el árido hasta la temperatura de fabricación.  
Respecto las mezclas en frío tradicionales, tienen la ventaja de conseguir envueltas 
totales, con gran uniformidad en la película de ligante, ya que los áridos estarán más 
limpios después de su paso por el tambor y a una temperatura en la que el betún 
residual tendrá una viscosidad muy baja, que seguirá envolviendo al árido aunque la 
emulsión haya roto. Esto permite poder utilizar áridos que, por sus condiciones de 
calidad, granulometría y humedad, no podrían utilizarse para fabricar una mezcla en 
frío convencional.  
Además, se mejora la manejabilidad de la mezcla al realizar el extendido antes de 
que ésta se enfríe, y como alcanzan una elevada cohesión inicial, pueden abrirse al 
tráfico sin necesidad del recebo, casi obligatorio en las mezclas en frío, conservando 
las características de flexibilidad y almacenabilidad propias de las mezclas en frío.   
En ocasiones, además de calentar el árido, se calienta también la emulsión a unos 
60 ó 70 ºC. En este caso, al evaporarse parte de los fluidificantes de la emulsión, se 
acelera el curado, excesivamente lento en la mayoría de los casos.  
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La principal ventaja respecto las mezclas en caliente, es el menor consumo de 
combustible y el menor volumen de emisiones contaminantes, ya que la temperatura 
de fabricación estará muy por debajo de los 160 ºC aproximadamente requeridos 
para las mezclas convencionales. Además, no es necesario introducir ningún cambio 
en los equipos de fabricación y puesta en obra, pudiéndose almacenar siempre que 
su extendido se realice por encima de los 40 ºC. Las mezclas así fabricadas son 
más flexibles, lo que las hace muy útiles en firmes muy deformables, en los que las 
mezclas en caliente fracasan por su mayor rigidez.  
Las principales aplicaciones de las mezclas templadas han sido, por una parte, los 
reciclados en central denominados semicalientes y, por otra, las mezclas porosas 
destinadas a conservación de las rodaduras drenantes.  
El reciclado semicaliente permite reciclar el 100% del material procedente del 
fresado de capas asfálticas envejecidas, calentándolo a unos 90 ºC en el tambor de 
una central en caliente, para mezclarlo en el mezclador de la planta, caso de 
centrales discontinuas, o en el tambor en el caso de plantas TSM, con una emulsión 
asfáltica.  
El calentamiento al que se ha sometido el material bituminoso a reciclar, permite 
minimizar el periodo de maduración necesario en el reciclado en frío convencional, 
ya que la mayor parte del agua se elimina durante la fabricación. El reciclado en frío 
debía permanecer sin cubrir al menos unos 20 días, que bajo determinadas 
condiciones atmosféricas, con frío y lluvia, podía resultar crítico. Además, en este 
caso, la interacción del betún viejo con los aceites o agentes rejuvenecedores 
aportados por la emulsión, es mucho más clara y más rápida, pudiendo llegar a 
ahorros de emulsión, del orden del 20%.  
Algunas experiencias llevadas a cabo han evidenciado la posibilidad de extraer 
testigos tan sólo 24 horas después de su aplicación, lo que permite poder realizar un 
control de calidad sobre el producto final prácticamente en tiempo real.  
Las mezclas porosas realizadas con esta técnica se ajustan a los mismos husos 
utilizados tanto para mezclas en frío como en caliente y tienen idénticas 
características finales de las mezclas drenantes en caliente, con la ventaja de poder 
trabajar a temperatura ambiente.  
Su principal aplicación es en el ámbito de la conservación de rodaduras drenantes, 
para realizar reparaciones localizadas en zonas con desprendimientos de árido, con 
problemas de deslizamiento, con roturas o colmatadas. Si se utilizaran mezclas 
porosas en caliente, dado su elevado porcentaje de huecos, podría producirse un 
rápido enfriamiento, que asociado a la necesidad de sólo pequeñas cantidades, 
podría obligar a llevar a vertedero cantidades considerables de mezcla.  

3.1.2 Mezclas semicalientes  

Las mezclas semicalientes son mezclas en caliente que, mediante el empleo de 
determinados procedimientos, pueden ser fabricadas a temperaturas 30 ó 40 ºC por 
debajo de lo habitual para una mezcla convencional, con la consecuente  reducción 
de las emisiones contaminantes, de acuerdo a las directrices del Protocolo de Kyoto.  
Fundamentalmente, existen dos formas de conseguir esta reducción de la 
temperatura: espumando el betún, o incorporando algún tipo de aditivo, zeolitas o 
resinas, que reduzca artificialmente la viscosidad del betún.  



 

FMC | set-14 19 

 

El espumado del betún se consigue inyectando hasta un 2% de agua al betún 
caliente, que después se espuma y expande hasta 20 veces su volumen original, 
confiriéndole unas excelentes propiedades humectantes. Su principal aplicación es 
en el reciclado en frío, facilitando el recubrimiento de las partículas de árido ya 
envueltas por el betún envejecido. El resultado final es un material estable de mezcla 
en frío que podemos almacenar durante varias semanas antes de su colocación.  
Una variante de este procedimiento es el denominado WAM-Foam®, patentado por 
Shell y Kolo Veidekke, en el que el ligante final se obtiene a partir de dos 
componentes separados: uno blando y otro duro. El blando se mezcla con los áridos 
a la temperatura de 120ºC, mientras que el ligante duro se agrega en el estado 
espumado en la segunda etapa del proceso, uniéndose con los áridos ya pre-
cubiertos por el ligante blando. El ligante duro es pulverizado con una pequeña 
cantidad de agua fría, lo cual induce a la formación de la espuma, garantizando de 
este modo la capacidad de recubrimiento. La Figura 9 muestra un esquema de 
producción de este tipo de proceso.  
 

 
Figura 9. Comparación de los procesos de producción de una mezcla convencional y 

una semicaliente con el sistema WAM-Foam (Shell Bitumen)   

 

Esta combinación de ligantes actúa para reducir la viscosidad de la masa y así 
proporcionar la trabajabilidad necesaria que permita reducir la temperatura de 
extendido y compactado de la mezcla.  
Este procedimiento requiere algunas modificaciones de la central de fabricación, 
Figura 10, pero los ahorros de combustible llegan hasta el 30%, la reducción de la 
emisión de partículas sólidas alcanza el 50% y la de gases de efecto invernadero el 
30%.  
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Figura 10.  Planta asfáltica adaptada para el proceso WAM-Foam (Hunt Valley, BP, 

2007)  

 

En cuanto a los aditivos, un primer procedimiento, denominado ASPHA-MIN®, 
patentado por Eurovía, consiste en añadir una zeolita sintética hidratada. Las 
zeolitas son aluminosilicatos hidratados y cristalinos compuestos de sodio, potasio, 
magnesio, calcio, estroncio y bario. Tienen la habilidad de perder y absorber agua 
sin dañar su estructura cristalina. Por tanto, actúan como un sistema de entrega de 
agua al nuevo fluido siempre y cuando se utilice el calor como medio para 
expulsarla. La cantidad de agua interna en una zeolita es del 21% de su peso y se 
puede liberar en el rango de temperaturas de 85 a 183  ºC.  
Esta zeolita se incorpora al mezclador, al mismo tiempo que el betún, en una 
proporción del 0.3% sobre la masa de mezcla, con la que se puede llegar a alcanzar 
una reducción de 30 ºC con respecto a la temperatura habitual de fabricación de 
mezclas bituminosas (160 ºC). Al calentarse, libera progresivamente el agua de 
hidratación que existe en su estructura, espumando el betún y disminuyendo su 
viscosidad, que facilita el mezclado y la manejabilidad de la mezcla.  
El proceso de producción es el mismo que se utiliza para las mezclas en caliente, 
aunque necesita un equipo que dosifica e inyecta la zeolita al mezclador, el Aspha-
Min injector, Figura 11. El producto se vierte en la tolva del inyector y a través de una 
manguera pasa al mezclador de la planta.  
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   (a)            (b)  

        
       (c)      (d)  
Figura 11. (a) Aspha-Min injector, (b) Llenado del alimentador del Aspha-Min injector, 
(c) Vista general de la adición de Aspha-Min en el mezclador,                  (d) Detalle de 

la inyección de Aspha-Min en el mezclador (Hubbard Group)  

Un segundo procedimiento utiliza aditivos orgánicos de bajo punto de fusión (resinas 
parafínicas) que, mediante reacciones químicas, modifican la curva viscosidad-
temperatura del ligante. Existen dos aditivos patentados de este tipo: el SASOBIT®, 
una resina parafínica formada por cadenas alifáticas largas, totalmente soluble en el 
betún, que se incorpora a éste antes de entrar en el mezclador, en un porcentaje del 
orden del 3% sobre peso de mezcla, y el ASPHALTAN B®, una resina estérica de 
bajo peso molecular, que puede incorporarse directamente al mezclador o bien 
previamente al betún, en proporciones del 2 al 4% sobre peso de mezcla.  
Sasobit se produce a partir de la gasificación del carbón o del gas natural; para su 
producción se utiliza el proceso de Fischer-Tropsch, que se usa para la producción 
de hidrocarburos líquidos (gasolina, keroseno, gasoil y lubricantes) a partir de gas de 
síntesis.   
Sasobit se describe como un “flujo de asfalto mejorado” durante el proceso de 
mezclado y las operaciones de extendido y compactación, debido a su capacidad 
para reducir la viscosidad del ligante. El punto de fusión de Sasobit es 102 ºC y es 
completamente soluble en el ligante a temperaturas más altas de 120 ºC. Una vez 
que Sasobit se disuelve en el betún, se forma una solución homogénea y, 
posteriormente, se produce una reducción en la viscosidad del ligante. Esta 
reducción en la viscosidad permite que las temperaturas de trabajo se reduzcan en 
un rango de 18 a 54 ºC. Esto a su vez da lugar a una reducción significante de las 
emisiones de humos y de CO2 y, además, se consigue un ahorro relevante de 
energía a lo largo de las operaciones ya comentadas.  
Sasobit puede ser mezclado con el ligante caliente en la mezcladora o bien puede 
ser añadido directamente en la 
mezcla, ya sea como un sólido en 
pequeñas piezas redondas o como un 
líquido fundido que pasa a través de 
un dosificador; es decir, puede 
ser añadido tanto al ligante como a 
la mezcla. Si se añade 
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directamente a la mezcla es necesario hacer modificaciones en la planta, 
requiriéndose una máquina para inyectarlo y un alimentador para introducirlo en la 
mezcladora, Sasobit injection machine, Figura 12. En cambio, si se añade al ligante 
no es necesario ningún tipo de modificación.  
 
 

  

  

  

  

           (a)            
(b) 

 
 

Figura 12. (a) Sasobit injection machine y (b) alimentador (Sasol Wax)  
 

Sasobit está disponible en diferentes formatos: en pequeñas piezas esféricas de 5 
mm de diámetro, en pequeñas piezas esféricas de 1 mm de diámetro y en forma de 
copos de alrededor de 3mm, Figura 13.   
 

    
         (a)      (b) 

Figura 13. (a) Sasobit en copos y (b) en piezas esféricas (Sasol Wax)  

 

Y un tercer procedimiento para la fabricación de mezclas semicalientes utiliza 
aditivos químicos, que generalmente incluyen una combinación de agentes 
emulsificantes, surfactantes, polímeros y aditivos para mejorar la envuelta, la 
trabajabilidad de la mezcla y la compactación, así como promotores de adhesión. La 
reducción de temperatura se mueve en rangos que van desde los 15 - 30˚C 
conseguidos por REVIX® a los 50 ‐ 75˚C supuestos para Evotherm ET®.   
Evotherm ET es un “paquete químico” diseñado para mejorar el recubrimiento de los 
áridos y la trabajabilidad mediante promotores de la adherencia y agentes 
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emulsionantes. Inicialmente, el paquete Evotherm se comercializó en forma de 
emulsión asfáltica, con un ligante residual de alrededor del 70%. El porcentaje total 
del paquete de Evotherm necesario es, generalmente, el 0.5% del peso de la 
emulsión. Con esta concentración se consigue una reducción en la temperatura de 
producción de entre 50 a 75 ºC respecto a la de las mezclas convencionales.   
Esta nueva tecnología no requiere ningún cambio en el equipamiento, así que es 
fácil aplicarla en las plantas convencionales, Figura 14. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta el hecho de que el residuo de ligante producido por la emulsión de 
Evotherm, de aproximadamente el 70% del peso de la emulsión, es mayor de lo que 
habitualmente se obtiene en cualquier emulsión. El material se añade directamente a 
las tuberías de betún ya existentes como se haría con cualquier otro ligante. El agua 
que contiene la emulsión se libera en forma de vapor cuando ésta entra en contacto 
con los áridos que han sido calentados previamente. El producto final tiene una 
apariencia similar a la de una mezcla bituminosa convencional.  

  
Figura 14. Alimentación del Evotherm ET® (NCAT Report 06-02)  

 

El último producto comercializado por la compañía, y que sigue la misma línea de los 
anteriores, es el denominado Evotherm 3G. Se trata de una forma de Evotherm con 
ausencia de agua, apropiado para aplicar de una manera más eficiente los aditivos 
contenidos en la tecnología Evotherm en la planta. Las temperaturas de producción 
se reducen entre 33 y 45˚C. Este producto ha sido también comercializado como 
REVIX, pero actualmente recibe el nombre únicamente de MWV Evotherm 3G.  
En la Tabla 10 se presenta un resumen de las características fundamentales de 
cada uno de los procesos de elaboración de mezclas semicalientes anteriormente 
descritos.  
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Tabla 10. Resumen de las características técnicas para los distintos procesos de 
elaboración de mezclas semicalientes  

 

3.2. Reutilización de residuos y subproductos   

3.2.1 Mezclas con escorias de acería  

La escoria de acería es un subproducto generado en las acerías (en un horno de 
arco eléctrico), formado fundamentalmente por calcio, hierro y silicato de magnesio, 
obtenido tras una serie de  reacciones químicas que se producen durante la 
formación de los metales, Figura 9. Entre las principales aplicaciones se destacan su 
utilización como árido para las mezclas asfálticas, sub-bases de carreteras, 
drenajes, rellenos de áreas industriales, y también como materia prima 
en cementeras.  
La producción total de escorias de acería en España superaba las 585.000 
toneladas en el año 2005, y continuó alrededor de esta cifra durante un par de años 
más. Debido a la crisis económica esta cifra ha comenzado a descender desde el 
2008 en adelante, estando en 440.000 toneladas en el año 2009.  

 ASPHA-MIN WAM-Foam SASOBIT EVOTHERM 

Fabricante  Eurovia Services, 
Alemania 

Shell & Kolo-Veidekke, 
Noruega 

Sasol Wax, 
Alemania 

Mead Westvaco,  
EEUU 

Tecnología  Zeolita (21% agua) Proceso de 2 etapas: 
adición de ligante 

blando y adición de 
ligante duro en estado 

espumado 

Fischer-Tropsch 
ceras parafínicas 

Emulsión (70% 
de betún 

residual) con 
aditivos Adición recomendada  0,3% del peso de la 

mezcla 

Reducción de 
temperatura  

30 ºC 43 - 63 ºC 18 - 54 ºC 50 - 75 ºC 

Modificación en planta  Sí, para añadir el 
material 

Sí, para espumar Depende del 
proceso 

No 

Reducción de 
emisiones  

20% 20 - 60% No existe 
información 

40 - 60% 

Reducción de 
consumo de energía  

30% 30 - 40% 20 % 50 - 75% 
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Figura 9. Escoria de acería de horno de arco eléctrico (CEDEX, Catálogo de Residuos)  

 

En el caso de su utilización en mezclas bituminosas, estas escorias se pueden usar 
sustituyendo total o parcialmente a los áridos. Para ello, se debe confirmar que 
cumplen con los mismos parámetros exigidos en los áridos naturales usados en la 
fabricación de las mezclas, además de cumplir con los parámetros especificados 
sobre lixiviados recogidos en el Real Decreto 606/2003.  
Entre los beneficios que proporcionan las escorias a las mezclas, se destacan la 
limpieza de los áridos, la ausencia de finos plásticos, una alta resistencia al desgaste 
y al pulimento. La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas con 
escorias es similar a las de una mezcla convencional, a excepción del modo de 
dosificar la mezcla; ésta debe hacerse en volumen debido a la diferencia de 
densidades. De las experiencias realizadas se ha observado que las mezclas 
experimentan menores deformaciones plásticas y a veces menor sensibilidad al 
agua, además del beneficio ambiental que supone la utilización de un residuo.   

3.2.2 Mezclas con residuos de construcción y demolición  

Los residuos de construcción y demolición (RCD) proceden de los derribos de 
edificios o de los restos de materiales de construcción de obras de edificación 
(conocidos frecuentemente como “escombros”), Figura 10, pueden ser reciclados si 
se tratan adecuadamente. Suelen estar compuestos por cerámicos, arena, áridos, 
restos de hormigón, madera, vidrio, plásticos, metales, yeso, etc.  
Durante la década pasada España la generación de RCD experimentó un 
incremento  extraordinario hasta el año 2007, a partir del cual descendió 
nuevamente a consecuencia de la crisis del sector de la construcción. Si bien es 
difícil precisar cómo se reparte el total entre vertedero y reciclado, se estima que 
actualmente se recicla un 17% de los RCD. Esta cifra es muy baja en comparación a 
otros países europeos, que reciclan entre un 80 y un 90% de sus residuos, como es 
el caso de Alemania, Bélgica, Holanda y Dinamarca.  
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Figura 10. Residuos de hormigón y residuos cerámicos (CEDEX, Catálogo de 

Residuos)  
 

Las propiedades de estos residuos son muy variables porque dependen de sus 
componentes. Cuando se trata de una demolición de hormigón, lo más común es 
encontrar un alto contenido de los mismos componentes que tenían sus áridos, dado 
que éstos constituyen un 75% del hormigón. Entonces, si el árido era de origen 
silíceo, probablemente el residuo tendrá un alto contenido de óxido de sílice y de 
aluminio, si el árido era de origen calizo, el residuo tendrá mucho más óxido de 
calcio. En el caso de residuos de productos cerámicos, la composición puede ser 
más heterogénea, aunque generalmente suele haber un gran porcentaje de óxidos 
de calcio y sílice combinados.  
Entre las aplicaciones más conocidas de estos residuos, merece comentarse su uso 
en obras de tierra y terraplenes, su inclusión en zahorra, materiales tratados con 
cemento y hormigón magro siempre que sean adecuadamente tratados para 
garantizar las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. Actualmente, también se están 
incorporando en la fabricación de mezclas bituminosas.    

3.2.1 Mezclas con polvo de neumáticos fuera de uso  

Tradicionalmente, más del 80% de los neumáticos usados acababa en vertederos, y 
sólo un 20% sufría transformaciones para su reutilización como neumáticos 
recauchutados, recuperación energética en plantas de cemento autorizadas o 
reciclado en diversas aplicaciones de pequeño volumen.   
Sin embargo,  la Directiva Europea 99/31/CEE, a partir del tercer año de su entrada 
en vigor, el 16 de julio de 2003, prohíbe el vertido directo de neumáticos enteros a 
los vertederos y, a partir del sexto año, plantea la valorización de al menos el 65% 
de los neumáticos usados. En España, en el año 2005, el Real Decreto 1619 
estableció una serie de medidas para prevenir la generación de neumáticos fuera de 
uso (NFU), gestionando y fomentando su reducción, reutilización y reciclado para 
contribuir de este modo a la protección del medio ambiente.   
Desde entonces, los productores de neumáticos están obligados a contar con un 
sistema de recogida y de gestión que garantice los objetivos establecidos en el Plan 
Nacional de NFU. Para dar cumplimiento a esta legislación, los fabricantes de 
neumáticos crearon un sistema integrado de gestión (SIGNUS Ecovalor) que se 
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encarga de la gestión y el tratamiento de los NFU generados en España, así como la 
promoción de la reutilización y valorización de los mismos. Así, en el año 2012, en 
España se recogieron 160.213 toneladas de NFU, de las cuales un 12% se destinó a 
recauchutado o  mercado de ocasión y el 88% restante a reciclaje y otras formas de 
valorización.   
Las materias primas que se emplean para fabricar un neumático son el caucho, el 
negro de carbono, metales (alambres de acero), textil, aditivos químicos, óxido de 
zinc y azufre. El componente que se encuentra en mayor proporción es el caucho, 
que se compone de una mezcla de caucho natural y cauchos sintéticos.  
Entre sus muchas aplicaciones, se destacan la valorización energética, el relleno en 
obras de tierra y terraplenes, uso en superficies deportivas y parques infantiles. Una 
de las alternativas del reciclado de los NFU es su incorporación en la fabricación de 
mezclas bituminosas. Para ello, se debe proceder a una reducción de tamaño de los 
NFU (inferiores a 2 ó 4 mm), mediante procesamientos que pueden ser mecánicos o 
una combinación de tratamientos mecánicos con químicos o térmicos, Figura 11.  
Se parte de una primera trituración del NFU hasta llevarlo a tamaños de entre 10 y 
20 cm, usando trituradoras formadas por dos o más ejes paralelos de cuchillas que 
giran a distintas velocidades para facilitar la trituración del neumático. Seguidamente, 
para reducir aún más los trozos de neumático, se pasa a un proceso de molienda, 
para la que se puede recurrir a dos procesos diferentes: el triturado y la criogénesis.   
La utilización del polvo resultante de la trituración NFU en la fabricación de mezclas 
asfálticas constituye una solución muy interesante, Figura 12. Así, el artículo 542 del 
PG-3 sobre mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso, aprobado por 
OC 24/2008, señala que “según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de 
neumáticos fuera de uso, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de 
octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del producto resultante de la 
trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se dará 
prioridad a estos materiales”.   
 

    
Figura 11. NFU enteros y troceados (CEDEX, Catálogo de Residuos)  
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Figura 12. NFU granulado para la fabricación de mezclas bituminosas (CEDEX, 

Catálogo de Residuos)  

 

El objetivo de la modificación de mezclas bituminosas con polvo de neumáticos es 
dotarlas de mayor cohesión, resistencia a la fatiga y resistencia a las deformaciones 
plásticas, análogamente a lo que tradicionalmente se ha pretendido con los betunes 
modificados con polímeros.  
Sin embargo, dada la incompatibilidad inicial del polvo de neumáticos con el betún y 
su dificultad para mezclarse con él formando sistemas estables, ha sido necesario 
desarrollar unos métodos específicos de fabricación. Tradicionalmente existen dos 
métodos para fabricar mezclas asfálticas modificadas con polvo de neumáticos: la 
vía seca y la vía húmeda.  
En la vía seca se adiciona el polvo de neumáticos junto con el componente mineral 
de la mezcla. En la vía húmeda, el polvo de neumáticos se dispersa en el betún. 
Esta última metodología admite dos variantes: la suspensión del polvo de 
neumáticos en el betún o la incorporación del polvo de neumáticos al mismo de tal 
forma que se consiga un betún estable al almacenamiento y transportable.  
Vía seca  

El polvo de neumáticos se incorpora como un fíller a la mezcla, como si se tratara de 
una fracción más de árido. El árido se precalienta a una temperatura de 200-210 ºC 
y el polvo de neumáticos se adiciona directamente a los mismos produciéndose una 
mezcla durante unos 15 segundos.   
Una vez realizada la mezcla de los áridos con el polvo de neumáticos, se adiciona el 
betún a una temperatura entre 140 y 160 ºC, manteniéndose en agitación durante 15 
segundos.   
Posteriormente, y antes de su aplicación, la mezcla se mantiene a una temperatura 
de 180-185 ºC durante un período mínimo de una hora. Este tiempo de maceración 
se conoce como digestión.  
El contenido de polvo de neumáticos normalmente utilizado es del 1 al 2% en masa, 
sobre el peso total de los áridos. Si tenemos en cuenta que las producciones 
anuales en España de betunes y áridos para mezclas asfálticas son del orden de 
1.000.000 y 25.000.000 toneladas, respectivamente, el procedimiento de 
incorporación por vía seca podría absorber, suponiendo que emplease en la 
fabricación de todas las mezclas asfálticas, hasta 500.000 toneladas de polvo al año, 



 

FMC | set-14 29 

 

o sea, 1.000.000 de toneladas de neumáticos, más del triple de los generados en la 
actualidad.  
Vía  húmeda  

En este caso, el polvo de neumáticos se incorpora al betún inmediatamente antes de 
la fabricación de la mezcla. Esencialmente el método consiste en realizar una 
dispersión macroscópica del polvo de neumáticos en el betún utilizando diferentes 
sistemas mecánicos. El contenido de polvo de neumáticos añadido en este caso es 
del orden del 20% en masa sobre el peso del betún.   
No obstante, debido a la incompatibilidad del polvo de neumáticos con los betunes 
es necesario realizar esta mezcla a pie de planta y adicionar el betún modificado con 
polvo de neumáticos a la mezcla asfáltica en el preciso instante de su fabricación.  
El proceso suele llevarse a cabo a una temperatura cercana a los 190 ºC durante un 
período comprendido entre 60 y 240 minutos. Si se sigue este procedimiento parece 
que con la mezcla del polvo de neumáticos con el betún, los aceites de éste hinchan 
el caucho de las partículas en suspensión, lo que produce un efecto beneficioso en 
las propiedades del betún modificado ya que mejoran su cohesión y resiliencia 
(capacidad de deformación elástica).  
Más recientemente, se ha desarrollado un procedimiento de incorporación, vía 
húmeda, que consiste en la fabricación del betún/caucho en central, constituyendo 
una mezcla estable, aunque los contenidos de polvo de neumáticos adicionados son 
algo inferiores, oscilando entre el 5 y el 15%. Para ello, además de energía 
mecánica se suelen utilizar diversos sistemas compatibilizantes con lo que se logran 
dispersiones microscópicas. Este producto presenta indudables ventajas desde el 
punto de vista del usuario:  

- Posibilidad de someterlo a control de calidad. 
- Existencia de una economía de escala ya que, al fabricarse en central, una 

sola planta de fabricación puede suministrar producto a diferentes plantas 
de aglomerado.  

Cualquiera de los anteriores procedimientos supone un beneficio medioambiental 
considerable, en tanto que son capaces de reciclar un residuo bastante problemático 
hoy en día. Una cifra orientativa de consumo de este residuo es que en la 
construcción de un kilómetro de pavimento asfáltico podrían emplearse 
aproximadamente unos 2.000 neumáticos usados. Además, tras la incorporación del 
polvo de neumáticos por alguno de estos procedimientos, se obtienen mezclas de 
mayor duración, resistencia y seguridad, todo ello sin realizar grandes inversiones, 
ya que ninguna de los métodos de fabricación requiere grandes modificaciones en 
las actuales instalaciones.  
La utilización de uno u otro procedimiento presenta diferentes ventajas e 
inconvenientes. Probablemente la vía seca sea más barata, ya requiere menos 
inversión y mano de obra, aunque su principal ventaja radica en la gran cantidad 
potencial de neumáticos que pueden ser eliminados, aunque también, 
probablemente, es más difícil garantizar la homogeneidad de la mezcla. La vía sea 
aporta mayores módulos de elasticidad a la mezcla que la vía húmeda, que en 
cambio permite obtener mezclas más resistentes a la formación de grietas y al 
envejecimiento.  
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Por otra parte, los betunes modificados con polvo de neumático por dispersión 
microscópica son estables al almacenamiento y transporte, al igual que los betunes 
modificados con polímeros, y se pueden fabricar en las actuales plantas o reactores 
de betunes modificados con polímeros, sin grandes modificaciones. Además, una 
formulación adecuada de estos nuevos ligantes permite cumplir las especificaciones 
del artículo 215 del PG-3.  
Finalmente, las mezclas asfálticas con polvo de neumáticos aportan una buena 
adherencia a los neumáticos, proporcionando una mayor resistencia al deslizamiento 
que las mezclas convencionales y por tanto mejorando la seguridad vial. Además, 
tienen una mayor resistencia a las deformaciones plásticas, fatiga y fisuración que 
aquellas, y absorben en mayor medida el ruido de rodadura, siendo más cómodas 
para el usuario de la carretera.  

4. CONCLUSIONES  

Las mezclas bituminosas más utilizadas como capas de rodadura en pavimentos 
urbanos han sido mayoritariamente las de tipo denso y semidenso (AC D y S), 
evitándose el empleo de mezclas porosas (PA) dada su especial problemática, aún 
cuando existen experiencias que ponen de manifiesto su adecuado comportamiento.  
Sin embargo, son las características de las mezclas discontinuas, más ricas en 
mástico y betún, las que las hacen más adecuadas para ser empleadas en 
pavimentos urbanos. Las mezclas discontinuas (BBTM A y B) incluidas en artículo 
543 del PG-3 y las mezclas tipo SMA (Stone Mastic Asphalt), actualmente recogidas 
en la norma UNE-EN 13108-5, son mezclas impermeables, con elevada 
macrotextura, resistentes a la fisuración y resistentes a las deformaciones plásticas 
en las épocas estivales. El empleo de betunes de modificados con polímeros 
elastoméricos o con caucho, así como la adición de fibras para fijar los elevados 
contenidos de betún utilizados, confieren a estas mezclas una gran resistencia frente 
al envejecimiento por los factores ambientales y frente la acción abrasiva del tráfico.  
Los condicionantes medioambientales en la fabricación y puesta en obra de mezclas 
asfálticas van adquiriendo cada día más importancia. En este sentido, se están 
desarrollando diferentes tecnologías para conseguir minimizar los impactos 
ambientales propios de este producto.   
Las nuevas exigencias derivadas de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, 
dirigidas a aumentar la eficiencia energética y disminuir la emisión de gases de 
efecto invernadero, han hecho dirigir los esfuerzos hacia la fabricación de mezclas 
bituminosas a baja temperatura, lo que supone un menor consumo de combustible y, 
consecuentemente, una menor emisión de gases.  
Las mezclas templadas, mezclas en frío con los áridos calentados a una temperatura 
de 90 ºC, y las mezclas semicalientes, que mediante espumado o aditivos, modifican 
la viscosidad del betún y pueden fabricarse a temperaturas 30 ó 40 ºC por debajo de 
lo habitual para una mezcla en caliente convencional, constituyen las alternativas 
más eficaces desde el punto de vista ambiental y energético, con comportamientos 
mecánicos nada envidiables respecto al de las mezclas en caliente.  
Por otra parte, el reciclado de las propias mezclas asfálticas al final de su vida útil o 
la reutilización de residuos y/o subproductos industriales en la fabricación de 
mezclas nuevas, permite reducir el consumo de materias primas, áridos y betún, así 
como reducir el volumen de residuos y vertidos.   
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Especial mención merece la aparición de una normativa comunitaria específica y su 
transposición a la legislación española, que han impulsado la utilización de polvo de 
neumáticos fuera de uso en la modificación de betunes. Las diferentes metodologías 
desarrolladas para su incorporación, vía seca y vía húmeda, permiten obtener 
mezclas de adecuado comportamiento, especialmente cuando se utilizan 
compatibilizantes que consiguen dispersiones microscópicas estables del polvo de 
neumáticos en el betún.  
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CAPÍTOL 3 : CONTROL DE QUALITAT 

 

1. OBJECTE 

 
Descriure la metodologia que utilitzarà l’AMB per valorar el manteniment integral de la 
Xarxa de Parcs Metropolitans  i assegurar que en tot moment s’assoleixi el nivell de 
qualitat requerit. 
 

2. DEFINICIONS 

 
Es defineixen els següents conceptes: 
 
Àmbits de qualitat: agrupació dels diferents objectes de qualitat. 

Objectes de qualitat: elements bàsics dels parcs susceptibles a ser avaluats. 
 
Paràmetres: característiques de cada objecte que es valoren qualitativament o 
quantitativa. 

Nivells de qualitat: puntuacions obtingudes al valorar paràmetres, objectes, 
àmbits, parcs i sectors. 

Tipus d’anàlisi: mètrica, quantitativa, analítica, visual, acústica i/o olfactiva. 

Mostra: conjunt d’elements d’un mateix objecte sobre els que es mesura el 
nivell de qualitat. 

 

3. ÀMBITS I OBJECTES DE QUALITAT 

 
Es defineixen els següents àmbits i objectes de qualitat:  
 

1. JARDINERIA:  
1.1. Arbres  
1.2. Arbusts, tanques vegetals, entapissants i altres 
1.3. Gespes 
1.4. Prats regats 
1.5. Prats secs 
1.6. Vegetació singular 
1.7. Zones forestals 
 
2. MOBILIARI: 
2.1  Bancs i taules 
2.2 Papereres 
2.4 Jocs infantils 
2.5 Elements esportius  
2.6 Àrees per a gossos  
2.7 Senyalització i cartells 
2.8 Elements de mobiliari 
 
3. PAVIMENTS: 
3.1 Paviments durs 
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3.2 Paviments granulars 
3.3 Vies verdes 
3.4 Vorades 
 
4. INSTAL·LACIONS:  
 
4.1 Embornals, cunetes i canals 
4.2 Fosses sèptiques i xarxes de fecals i pluvials 
4.3 Pous de registre 
4.4 Zones drenants i pous d’absorció 
4.5 Cambres tècniques d’electricitat 
4.6 Lluminàries, columnes i suports 
4.7 Quadres, xarxes elèctriques i telegestió de l’enllumenat 
4.8 Arquetes i tapes 
4.9 Boques de reg 
4.10 Cambres tècniques d’aigua 
4.11 Escomeses, comptadors i xarxes d’aigua 
4.12 Fonts 
4.13 Làmines d’aigua i fonts ornamentals 
4.14 Programadors i telegestió del reg 
4.15 Sectors de reg 
4.16 Fauna desitjada 
 
5. EDIFICACIONS: 
5.1 Edificis 
5.2 Recintes de manteniment, magatzems i zones de contenidors 
5.3 Lavabos públics 
5.4 Baranes i tanques 
5.5 Murs 
5.6 Elements construïts 
 
6. SERVEI D’EMPRESA: 
7.1 Seguretat i salut 
7.2 Personal i recursos humans 
7.3 Equip gestor 
 

La definició dels paràmetres i dels nivells de qualitat a avaluar s’especifiquen en 
l’apartat núm. 5. 
 

4. METODOLOGIA 

 
Mensualment la DT realitzarà una Valoració de la qualitat de tots els objectes dels 
parcs metropolitans en base a les mides de mostra i nivells de qualitat fixats en el 
present model (apartat 5). La valoració dels objectes comportarà la puntuació de tots 
els paràmetres que el composin.  
 
La valoració de qualitat de cada parc s’obtindrà mitjançant la fórmula de l’Índex de 
Qualitat del parc (IQ). Aquesta fórmula varia segons es tracti dels Espais Singulars  o 
la resta de sectors, tal com s’indica a continuació: 
- Sector dels Espais singulars: 

IQ = 35% Jardineria + 15% Mobiliari + 10% Paviments + 15% Instal·lacions 

+ 20% Edificacions + 5% Servei Empresa  
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- Sectors Besòs i Llobregat: 

IQ = 25% Jardineria + 20% Mobiliari + 15% Paviments + 20% Instal·lacions 

+15% Edificacions + 5% Servei Empresa 

 
La valoració de qualitat de cada parc vindrà donada per la següent classificació: 
  

Acceptable:   x  40 

Inacceptable: 20 < x < 40 

Crític:   x  20 

 
Les puntuacions de cada àmbit s’obtindran per l’agregació de les dels objectes que 
l’integren, i les puntuacions de cada objecte vindran donades per la composició de les 
dels paràmetres que el formen.  
 
Els paràmetres de qualitat poden adoptar els següents valors: 
  

Acceptable:  50 

Inacceptable: 30 

Crític:   10  

 
La valoració de qualitat de cadascun dels objectes d’un parc s’obtindrà mensualment 
calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions dels seus paràmetres durant el mes. 
Així mateix, la mitjana aritmètica mensual dels objectes de qualitat de cada àmbit 
s’utilitzarà com el seu indicador de qualitat. No obstant això, es contemplen les 
següents excepcions: 
 

- Si 1 paràmetre té una puntuació de crític (10), tot l’objecte a que fa referència es 
considerarà com a  crític (10). 

 
- Si 2 paràmetres d’un mateix objecte tenen una puntuació d’inacceptable (30), 

tot l’objecte a que fan referència es considerarà com a inacceptable (30).  
 
- Si 1 objecte obté una valoració de crític (10), tot l’àmbit a què pertany es 

considerarà crític (10). 
 
- Si 2 objectes d’un mateix àmbit obtenen una valoració d’inacceptable (30), tot 

l’àmbit al qual pertany es considerarà com a  inacceptable (30). 
 
- Si 2 objectes d’àmbits diferents obtenen la valoració de crític (10), tot el parc és 

crític (10). 
 
- Si 1 objecte de l’àmbit de Servei d’empresa obté la valoració de crític (10), tot el 

parc és crític (10). 
 
 
La valoració de qualitat de cada sector de manteniment es mesurarà també per la 
mitjana aritmètica dels índex de qualitat dels parcs que l’integren, exceptuant els 
següents casos:  
 
Als Espais Singulars, si 2 parcs o més es considera crítics, tot el sector es 
considerarà crític.         
 
Al Sector Besòs, si 3 parcs o més es consideren crítics, tot el sector es 
considerarà crític.        
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Al Sector Llobregat, si 4 parcs o més es consideren crítics, tot el sector es 
considerarà crític.         
     
Les incidències amb un nivell de qualitat no admissible (inacceptable o crític) són 
detectades en les inspeccions mensuals, a partir de les quals la DT genera l’Informe 
d’inacceptables de cada parc on es detallen aquestes incidències amb el seu 
corresponent nivell de qualitat. El contractista haurà de resoldre les incidències atenent 
les instruccions de la DT i les ordres de treball (OT), les quals tindran un termini 
d’execució. La no solució de les incidències detectades el mes anterior i la no execució 
de les Ordres de Treball en el termini fixat seran puntuades en la valoració de qualitat 
baixant el seu valor mensualment. 
 
En el cas que el contractista detecti desperfectes o danys produïts per vandalisme, mal 
ús, o altres causes no atribuïbles a un mal servei de manteniment, ho comunicarà a la 
DT, la qual podrà apartar el paràmetre o objecte afectat de la valoració i donarà 
instruccions al respecte.  
 
La Valoració de qualitat no inclourà les puntuacions dels paràmetres que estiguin en 
un dels estats següents ja que no són imputables al contractista: 
 
MANTENIMENT CONDUCTIU: 
 

- COMUNICAT: Incidència detectada i comunicada pel contractista. Si no s’ha 
resolt, al mes següent es tractarà com un inacceptable. Habitualment són 
incidències de vandalisme. 

 
- EN CURS: Incidència que s’està solvatant dintre de termini i durant el mes en 

curs.  
 
- INC: Incidència inspeccionada i valorada al mes anterior i que no ha estat 

verificada la seva resolució per la DT. 
 
- OT- ISB: Estat d’un paràmetre inspeccionat que no arriba al lot per tal de poder 

ser valorat amb inacceptable però que interessa que surti als informes ja que si 
no està resolta la incidència a la següent inspecció, es penalitzarà amb valoració 
inacceptable per tractar-se d’una incidència reiterativa. 

 
- PENDENT EMP: Incidència lligada al manteniment conductiu en espera de ser 

resolta pel contractista en un termini fixat. 
 

MANTENIMENT CORRECTIU: 
 

- OT: Ordre  donada per la DT a realitzar pel contractista en un termini d’execució 
fixat. El contractista factura el material utilitzat. 

 
- OT- MO: Ordre de treball donada per la DT amb un  termini d’execució fixat en la 

qual el contractista facturarà la mà d’obra utilitzada, el material i els mitjans 
auxiliars. 

 
- PRESSUPOST: Actuació tramitada amb un pressupost aprovat per la DT i que 

s’executa per les empreses contractistes en un termini establert. 

- EXPEDIENT: Actuació tramitada amb un expedient administratiu i que s’executa 
per les empreses contractistes (o altres) en un termini establert. 
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NO RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA: 
 

- PENDENT: Incidència en espera de ser resolta per part de tercers.  
 
- PENDENT AMB: Incidència que abans de ser resolta resta a la espera 

d’instruccions per part de la DT. 
 
- PENDENT PRJ: Incidència que es troba a l’espera de ser resolta i està vinculada 

a la realització d’un projecte per part de la DT. 
 
- PENDENT AJT: Incidència en espera de ser resolta per part de l’Ajuntament del 

municipi corresponent. 
 

5. PARÀMETRES I NIVELLS DE QUALITAT 

5.1  JARDINERIA 

Arbres 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels arbres i les palmeres es consideraran 
lots de 50 unitats. 

 
 Neteja i Estat d’escocell i entutorat: 

Definició: presència de males herbes, fulles o objectes en l’escocell. Estat dels tutors i 
dels suports i crosses, així com les seves subjeccions. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Definicions prèvies: 

- Objecte perillós: qualsevol objecte o substància que per la seva naturalesa pugui 
produir danys en els usuaris, com són vidres, xeringues, etc. 

- Objecte no perillós: qualsevol objecte o substància no perillosa que embruti i doni 
un aspecte descuidat, com són llaunes, papers, plàstics, excrements, etc. 

- Restes vegetals: fruits i fulles. 
 
 Puntuació:  

- Acceptable (50): quan el 90% o més dels escocells del lot compleixen les 
següents condicions: escocells nets de restes vegetals, males herbes i qualsevol 
tipus d’objecte, sòl descompactat, les peces de delimitació en bon estat i els 
tutors - en cas necessari - ben col·locats i en perfecte estat de conservació; tronc 
d’arbre sense grafits; escocell perfilat (i si escau, amb aportació de triturat). 

- Inacceptable (30):  més del 10% dels escocells del lot coberts amb un gruix 
menor als 5 cm de fulles; o males herbes en menys del 50% de la seva 
superfície o de menys de 20 cm d’alçada; o amb objectes no perillosos; o sòl 
compactat; o manca alguna peça de delimitació però sense perill per l’usuari; o 
tutors mal fixats, amb goma trencada o mal col·locats o sense utilitat perquè 
l’arbre ja no el necessita; o presència de nius de mig volum amb perill de caure 
en una zona de pas. 

- Crític (10): algun escocell cobert amb més de  5 cm de fulles; o males herbes en 
més del 50% de la seva superfície; o de més de 20 cm d’alçada; o 
concentracions d’objectes no perillosos en la majoria d’escocells de la mostra; o 
presència d’algun objecte perillós; o alguna de les peces de delimitació 
comportant perill per l’usuari;  o algun tutor provocant una ferida al tronc; o 
presència de nius de gran volum amb perill de caure en una zona de pas.
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 Esporga i formació:

Definició: arbres ben formats i sense branques seques. Es contemplen també els 
arbres que presenten deficiències que impliquen risc. 
Tipus d’anàlisi: visual. 
Puntuació:  
Pel que fa a l’esporga i formació es valorarà segons l’espècie, varietat i propòsit, 
seguint les especificacions dels plans de treball mensuals i dels criteris marcats per la 
DT. 
 
Aquest paràmetre també valora la perillositat del brancatge segons el següent criteri 
de puntuació: 

- Acceptable (50): quan el 90% o més dels arbres del lot no presenten brancatge 
mort o sec i sempre i quan no comporti perill per als usuaris. 

- Inacceptable (30): més del 10 % dels arbres del lot amb presència de brancatge 
mort o sec (sempre i quan no comporti perill per als usuaris); o més del 10% amb 
branques excessivament baixes però que permeten el pas dels usuaris. 

- Crític (10): presència de brancatge que comporti perill per als usuari; o arbres 
sense refaldar en zones de pas, voreres, àrees de jocs infantils, etc. 

 
La detecció de podes incorrectes serà valorada en l’àmbit de Servei d’empresa (veure 
5.6) 

 
 Estat fitosanitari: 

Definició: arbres sense plagues ni malalties  
Tipus d’anàlisi: visual i, segons el cas, analític. 
Puntuació: 

- Acceptable (50): cap presència d’afecció. 
- Inacceptable (30): menys del 10% del lot amb presència d’afecció; o plagues que 

causen molèsties als usuaris (Ex. Presència de melassa); o tractaments 
ineficaços; o realització de tractament en hores d’afluència d’usuaris. 

- Crític (10): més del 10% del lot amb presència afecció; o realització de 
tractaments en hores de molta afluència o hores no convingudes; o detecció 
d’erugues de processionària accessibles pels usuaris.  

 
La proliferació de plagues i malures atribuïble a una incorrecta gestió dels tractaments 
fitosanitaris per part del contractista sense una causa externa justificable es valorarà 
en l’àmbit de Servei d’empresa (veure 5.6) 
 
(Nota: es tindrà en compte la naturalesa i la gravetat de les afeccions per valorar l’estat 
fitosanitari) 

 
 Falles:

Definició: nombre d’arbres per reposar o falles. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): cap falla o arbre per reposar.  
- Inacceptable (30): menys del 10% d’arbres per reposar i sense justificar o menys 

del 2% de falles. 
- Crític (10): més del 10% d’arbres per reposar i sense justificar o més del 2% de 

falles. 
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Arbusts tanques vegetals, entapissants i altres 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels arbusts (inclou tanques vegetals, 
entapissants, enfiladisses, vivaces, aquàtiques i parterres de flor) es consideraran lots 
de 20 m2 de superfície. 

 
 Neteja:

Valoració idèntica a la definida en l’apartat núm. 5.1. Gespa/Neteja, considerant el 
paquet de mostra format per 20 m2 d’arbusts. 

 
 Esporga i retall:

Definició: masses arbustives ben formades, sense brancatge sec, i tanques vegetals 
retallades. També es contemplen les deficiències que impliquen risc per l’usuari 
Tipus d’anàlisi: visual. 
Puntuació:  
Valoració idèntica a la definida en l’apartat núm. 5.1. Arbres/Esporga i formació, 
considerant el paquet de mostra format per 20 m2 d’arbusts. 

 
 Estat fitosanitari: 

Definició: arbusts sense plagues ni malalties  
Tipus d’anàlisi: visual i, segons el cas, analític. 
Puntuació: 

- Acceptable (50): cap presència d’afecció. 
- Inacceptable (30): ≤4 m2 amb presència d’afecció; o tractaments ineficaços; o 

realització de tractament en hores d’afluència d’usuaris. 
- Crític (10): més del 10% del lot amb presència afecció; o realització de 

tractaments en hores de molta afluència o hores no convingudes. 
 
La proliferació de plagues i malures atribuïble a una incorrecta gestió dels tractaments 
fitosanitaris per part del contractista sense una causa externa justificable es valorarà 
en l’àmbit de Servei d’empresa (veure 5.6) 
 
(Nota: es tindrà en compte la naturalesa i la gravetat de les afeccions per valorar l’estat 
fitosanitari) 

 
 Falles i recobriment: 

Definició: número d’unitats inexistents, arbusts morts i/o percentatge de superfície 
sense coberta arbustiva.  
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): quan ≥95% de la superfície del lot està coberta i sense plantes 
mortes. 

- Inacceptable (30): entre el 5% i el 10% de la superfície del lot descoberta o amb 
arbusts morts. 

- Crític (10): ≥10% de superfície descoberta o amb arbusts morts. 
 

 Males herbes: 

Definició: superfície amb males herbes.  
Tipus d’anàlisi: visual i mètric 
Puntuació:  

- Acceptable (50): menys del 10% de la superfície amb males herbes d’alçada 
inferior a la meitat de l’alçada dels arbusts. 

- Inacceptable (30): entre el 10 i 25% de la superfície amb males herbes; o males 
herbes d’alçada inferior a la l’alçada dels arbusts. 
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- Crític (10): més del 25% de superfície amb males herbes; o males herbes 
d’alçada superior a l’alçada dels arbusts. 

 
 Uniformitat del terreny: 

Definició: regularitat del terreny. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació: 

- Acceptable (50): terreny uniforme o amb presència de petites erosions. 
- Inacceptable (30): erosió perceptible; o presència de xaragalls originats per 

mancances en el manteniment conductiu; o presència d’elements grollers. 
- Crític (10): erosions importants; presència de xaragalls o falta d’anivellat del 

terreny de forma reiterada. 

Gespes

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de la gespa, tractant-les com a gespes de 
categoria C segons NTJ, es consideraran lots de 50 m2 de superfície. 

 
 Neteja:

Definició: presència de restes vegetals o d’altres objectes. 
Tipus d’anàlisi: visual i quantitatiu. 
Puntuació:

- Acceptable (50): absència d’objectes perillosos i no perillosos i quan el 95% o 
més de la superfície del lot està neta de fulles o altres restes vegetals. 

- Inacceptable (30): presència de fins a 5 objectes no perillosos o entre el 5 i el 
20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals. 

- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos o  més de 5 objectes no 
perillosos o més del 20 % de la superfície totalment coberta per fulles o altres 
restes vegetals. 

 
 Estat fitosanitari: 

Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm. 5.1. Arbres/Estat fitosanitari, 
considerant el paquet de mostra format per 50 m2 de gespa. 

 
 Males herbes: 

Definició: presència i alçada de males herbes 
Tipus d’anàlisi: visual i mètric 
Puntuació: 

- Acceptable (50): males herbes inapreciables. 
- Inacceptable (30): menys del 10% de superfície amb males herbes o males 

herbes de menys de 20 cm d’alçada. 
- Crític (10): més del 20% de superfície amb males herbes o males herbes de més 

de 20 cm d’alçada o presència de males herbes amb punxes o espines.

 Recobriment, homogeneïtat i regularitat: 

Definició: superfície sense coberta gespitosa, homogeneïtat de la coberta i regularitat 
del terreny. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): superfície homogènia, totalment coberta i terreny regular. 
- Inacceptable (30): menys del 10% d’heterogeneïtat en la seva composició, 

menys del 5% de la superfície sense coberta o irregularitats en el terreny sense 
comportar perill per l’usuari. 
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- Crític (10): més del 10% d’heterogeneïtat en la seva composició, més del 5% de 
la superfície sense coberta o irregularitats en el terreny comportant perill per 
l’usuari. 

 
 Alçada i Contorn: 

Definició: alçada mitjana de la gespa i regularitat del seu contorn. 
Tipus d’anàlisi: visual i mètric 
Puntuació: 

- Acceptable (50): de 3 a 7 cm d’alçada i tot el contorn retallat i uniforme. 
- Inacceptable (30): de 7 a 10 cm d’alçada o contorn irregular o sense retallar, amb 

invasió dels paviments propers menor a 15 cm en tots els punts. 
- Crític (10): menys de 3 cm o més de 10 cm d’alçada o contorn irregular o sense 

retallar, amb invasió dels paviments propers major a 15 cm en algun punt. 
 
La falta de continuïtat (sense justificar) entre les feines de sega i retall de contorns es 
valorarà en l’àmbit de Servei d’empresa (veure 5.6). 

 

Prats regats 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels prats regats, tractant-se com a prats 
de categoria D segons NTJ,  es consideraran lots de 50 m2 de superfície. 

 
 Neteja:

Valoració idèntica a la definida a l’apartat núm. 6.1. Neteja de Gespa, amb la mateixa 
mida de lot. 

 
 Recobriment i uniformitat: 

Definició: superfície sense coberta vegetal o amb falta d’uniformitat i amb manca de 
regularitat del terreny. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): menys del 5% de la superfície amb manca de recobriment o 
terreny regular. 

- Inacceptable (30): entre el 5 i 20% de la superfície amb manca de recobriment o 
irregularitats en el terreny sense comportar perill per l’usuari. Menys del 20% de 
superfície amb males herbes de fulla ample o de més de 20 cm d’alçada. 

- Crític (10): més del 20% de la superfície amb manca de recobriment o 
irregularitats en el terreny comportant perill per l’usuari. Més del 30% de 
superfície amb males herbes de fulla ample o de més de 30 cm d’alçada. 

 
 Alçada i contorn: 

Definició: alçada mitjana del prat regat i regularitat del seu contorn. 
Tipus d’anàlisi: visual i mètric 
Puntuació: 

- Acceptable (50): de 5 a 10 cm d’alçada i tots els contorn retallat i uniforme. 
- Inacceptable (30): de 10 a 20 cm d’alçada o contorn irregular o sense retallar, 

amb invasió dels paviments propers menor a 15 cm en tots els punts. 
- Crític (10): menys de 5 cm o més de 20 cm d’alçada o contorn irregular o sense 

retallar, amb invasió dels paviments propers major a 15 cm en algun punt. 
 
La falta de continuïtat (sense justificar) entre les feines de sega i retall de contorns es 
valorarà en l’àmbit de Servei d’empresa (veure 5.6). 
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 Estat fitosanitari: 

Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm. 5.1. Arbres/Estat fitosanitari, 
considerant el paquet de mostra format per 50 m2 de prat regat. 

Prats secs 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels prats secs, tractant-se com a prats de 
categoria E segons NTJ,  es consideraran lots de 50 m2 de superfície. 

 
 Neteja:

Valoració idèntica a la definida a l’apartat núm. 5.1. Gespa/Neteja, amb la mateixa 
mida de lot.  

 
 Recobriment i uniformitat: 

Definició: superfície sense coberta vegetal i regularitat del terreny. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): menys del 10% de la superfície amb manca de recobriment i 
terreny regular. 

- Inacceptable (30): entre el 10 i 25% de superfície amb manca de recobriment o 
irregularitats en el terreny amb sense comportar perill per l’usuari. 

- Crític (10): més del 25% de superfície amb manca de recobriment o irregularitats 
en el terreny comportant perill per l’usuari. 

 
(Nota: es tindran presents els canvis estacionals i les directrius marcades per la DT. La 
valoració del recobriment no contempla els camins generats pels usuaris) 

 
 Alçada i Contorn: 

Definició: alçada del prat sec. 
Tipus d’anàlisi: mètric 
Puntuació:  

- Acceptable (50): de 5 a 20 cm d’alçada. 
- Inacceptable (30): de 20 a 30 cm d’alçada; manca de sega en marges de 

camins, zones de pas i àrees amb mobiliari. 
- Crític (10): menys de 5 cm o més de 30 cm d’alçada; o superfície sense segar 

abans de la època amb elevat risc d’incendis.  
 
(Nota: es tindrà present el valor florístic de cada prat, podent la DT donar directrius 
específiques per a cada prat sec, deixant més marge d’alçada en èpoques de floració) 

 

Vegetació singular 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels elements singulars es considerarà 
com a lot una unitat. Segons l’espècie i varietat, i el propòsit pel que ha estat 
individualitzat, la DT definirà puntualment especificacions per la seva conservació i 
manteniment. 

 Neteja i estat de la base: 

Definició: presència de males herbes, fulles o objectes en la base de l’exemplar i 
l’uniformitat del terreny al seu voltant. 
 
Puntuació:  

- Acceptable (50): escocells nets de fulles, males herbes i qualsevol tipus 
d’objecte, sòl descompactat i amb les peces de delimitació en bon estat.  
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- Crític (10): escocells bruts de fulles, males herbes i qualsevol tipus d’objecte, sòl 
compactat i amb les peces de delimitació en mal estat. 

 
S’inclou la valoració del paràmetre de Uniformitat del terreny (5.1. Arbusts/Uniformitat 
del terreny) 

 Esporga:

Definició: Elements ben formats, equilibrats, sense parts seques i sense deficiències 
que impliquin risc físic o pèrdua de valor paisatgístic.  
Puntuació:  

- Acceptable (50): arbre ben format, sense cap possibilitat de perill i amb absència 
de brancatge sec. 

- Crític (10): Arbre mal format, amb possibilitat de perill i amb brancatge sec. 
 

 Estat fitosanitari: 

La valoració d’aquest paràmetre es basa en l’apartat 5.1.Arbres/Estat fitosanitari, amb 
dos úniques possibles puntuacions: 

- Acceptable (50): Cap presència d’afectació. 
- Crític (10): Presència d’afectació no controlada. 
 

 Falles:

La valoració d’aquest paràmetre es basa en l’apartat 5.1. Arbres/Falles, amb dos 
úniques possibles puntuacions: 

- Acceptable (50): Unitat en bon estat. 
- Crític (10): Falla del peu per una manca de manteniment.  

 
La pèrdua d’un element vegetal singular atribuïble al contractista sense una causa 
externa justificada es valorarà en l’àmbit de Servei d’empresa (veure 5.6). 

 
 Senyalització: 

Definició: quantitat de marques, brutícia o grafits a la senyalització o cartell. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació: 

- Acceptable (50): sense marques, brutícia o grafits en la superfície. 
- Inacceptable (30): amb marques, brutícia; o grafits en menys del 10 % de la 

superfície; o falta de senyalització específica. 
- Crític (10): marques, brutícia o grafits en més del 10% de la superfície. 
 

Zones forestals 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de la zona forestal es consideraran lots de 
100 m2 de superfície. Els paràmetres a contemplar són: 

 
 Neteja:  

Definició: nivell de brutícia (sobretot antròpica) en el sotabosc. 
Tipus d’anàlisi: visual i quantitatiu. 
Puntuació:

- Acceptable (50): absència d’objectes perillosos o menys de 5 objectes no 
perillosos. 

- Inacceptable (30): entre 5 i 20 objectes no perillosos. 
- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos o més de 20 objectes no 

perillosos. 
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 Esporga i Perillositat:  
Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm. 5.1. Arbres/Esporga, formació i 
perillositat. 

 
 Estat fitosanitari:  

Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm. 5.1. Arbres/Estat fitosanitari. 
 

 Manteniment del sotabosc:  

Definició: sotabosc retallat/desbroçat permetent l’accessibilitat a través dels camins 
existents. També es contemplen les deficiències que impliquen risc per l’usuari. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació: segons espècie, varietat i propòsit, seguint les especificacions dels plans 
de treball mensuals i dels criteris marcats per la DT.  

- Acceptable (50): marges desbroçats. Camins transitables. 
- Inacceptable (30): marges amb més de 40 cm d’alçada; o contorn sense retallar 

amb invasió de més de 20 cm sobre els camins. 
- Crític (10): camins intransitables. 
 

5.2  MOBILIARI

Bancs i taules

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels bancs i taules (inclou cadires i 
qualsevol tipologia de seient) es considerarà com a lot el 20% dels bancs i taules del 
parc a valorar. 

 
 Neteja, pintura i envernissat: 

Definició: estat de la pintura o vernís i quantitat de marques, brutícia o grafits.  
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): El 90% o més dels elements del lot amb la pintura o vernís en 
bon estat i sense marques, brutícia o grafits, i la resta amb les característiques 
exposades a Inacceptable. 

- Inacceptable (30): més del 10% dels elements del lot amb la pintura o vernís 
escrostonats o amb marques, brutícia o grafits. 

- Crític (10): algun element amb més del 10% de la pintura o vernís escrostonats o 
marques, brutícia o grafits en més del 20% de la superfície. 

 
 Estat i ús: 

Definició: elements trencats, desfixats o amb pèrdua de la funcionalitat de l’element. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació: 

- Acceptable (50): el 90% o més dels bancs i taules del lot sense cap element 
trencat i la resta algun element trencat però que no suposa perill ni pèrdua de 
funcionalitat. 

- Inacceptable (30): més del 10% dels bancs i taules del lot amb algun element 
trencat, però no suposa perill ni pèrdua de funcionalitat 

- Crític (10): algun element trencat que suposa un perill important per l’usuari; o 
pèrdua de funcionalitat. 

 

Papereres 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de les papereres es considerà com a lot el 
20% de les papereres del parc a valorar. 
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 Neteja i pintura: 

Definició: contingut de residus, quantitat de marques, brutícia o grafits en l’estructura i 
estat de la pintura.  
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): el 90% o més de les papereres del lot amb l’estructura neta, 
bossa ben col·locada, nivell de residus dins dels límits i pintura en bon estat; o 
element sense punts d’oxidació, i la resta amb les característiques definides com 
inacceptables. 

- Inacceptable (30): més del 10% de les papereres del lot amb l’estructura bruta; o 
bossa mal col·locada o inexistent; o alt nivell de residus sense sobreeixir; o 
menys del 10% de la pintura escrostonada; o inicis de oxidació o grafits. 

- Crític (10): alguna paperera amb l’estructura molt bruta; o nivell de residus 
totalment sobreeixint amb bastants elements pel terra; o presència important de 
lixiviats; o més del 10% de la pintura escrostonada o oxidació amb pèrdua de 
secció o grafits; o bosses apilades al costat de les papereres més tard de les 11h 
sense causa justificada. 

 
 Estat i ús: 

Valoració idèntica a la definida en el apartat núm. 5.2. Banc i taula/Estat i ús, 
considerant el lot format pel 20% de les papereres del parc. 

 

Jocs infantils

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels jocs infantils es considerarà com a lot 
de mostra tot un conjunt de jocs infantils.  

 
 Neteja i Pintura: 

Definició: estat de la pintura o vernís i quantitat de marques, brutícia o grafits. Inclou la 
neteja del sorral 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): marques, brutícia o grafits inapreciables i pintura en bon estat. 
Sorral amb absència de qualsevol tipus d’objecte. 

- Inacceptable (30): marques, brutícia o grafits que ocupen menys del 15% de la 
superfície però pintura en bon estat. Sorral amb menys de 5 sòlids no perillosos. 

- Crític (10): marques, brutícia o grafits que ocupen més del 15% de la superfície o 
pintura deficient. Sorral antihigiènic, amb més de 5 sòlids no perillosos; o un o 
més objectes perillosos, incloent excrements i burilles de cigarretes. 

 
 Estat i ús: 

Definició: elements trencats i pèrdua de funcionalitat del joc i el sorral 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació: 

- Acceptable (50): joc en bon estat i sense elements trencats, amb l’espai lliure i 
l’espai de caiguda lliure correctes. Sorral descompactat i rasclonat o paviment de 
seguretat en bon estat. 

- Inacceptable (30): algun element trencat  o inexistent que impedeix el seu ús 
sense comportar perill. Sorral mínimament compactat a la zona de caiguda;  o 
paviment de seguretat amb fissures; o manca de peces sense comportar perill 
per l’usuari; la falta de lliurament o deficiències en informes específics d’aquest 
objecte; o la falta de la senyalització corresponent.  
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- Crític (10): algun element trencat que pot provocar atrapament (esquerdes, 
cargols...), sent perillós. Sorral compactat o amb manca de material provocant 
afloraments; o paviment de seguretat en mal estat comportant perill per l’usuari. 

 

Elements esportius 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels elements esportius es considerarà 
com a lot de mostra els elements esportius directament associats o, en el seu defecte, 
una unitat independent. Aquest objecte inclou cistelles de bàsquet, porteries de futbol, 
els recorreguts de jocs esportius i les taules de ping-pong. 

 
 Neteja i pintura: 

Valoració idèntica a la definida en el apartat núm. 5.2. Jocs infantils/Neteja i pintura, 
considerant el lot format un conjunt d’elements esportius associats o una unitat 
independent. 

 
 Estat i ús: 

Valoració idèntica a la definida en el apartat núm. 5.2. Jocs infantils/Neteja i pintura, 
considerant el lot format per un conjunt d’elements esportius associats o una unitat 
independent. 

 

Àrees per a gossos 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de les àrees per gossos es considerarà 
com a lot de mostra tota la superfície de l’àrea per gossos.  

 
 Neteja i Estat: 

Definició: quantitat d’objectes existents i estat del seu paviment. 
Tipus d’anàlisi: visual i quantitatiu
Puntuacions: 

- Acceptable (50): cap objecte perillós, menys de 5 no perillosos. Terreny regular. 
- Inacceptable (30): Presència de 5 a 10 no perillosos; o terreny amb irregularitats 

sense comportar perill a l’usuari; o deficiències lleus en el tancament; o 
mancances en la reposició de les bosses de recollida d’excrements en els 
dispensadors. 

- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos, o més de 10 no perillosos; o 
percepció d’olors fortes; o terreny amb importants irregularitat comportant perill 
pels usuaris; o deficiències en el tancament permetent que s’escapin els gossos; 
o la no reposició diària de les bosses de recollida d’excrements en els 
dispensadors. 

 
Observació: No serà responsabilitat de l’empresa contractista la neteja dels 
excrements però sí de la resta d’objectes que hi pugui haver en l’àrea per gossos. 

Senyalització i cartells 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de senyalitzacions i cartells es 
consideraran lots formats pel 20% de les senyals i cartells d’un parc. 

 
 Neteja i Estat: 

Definició: estat de l’element i quantitat de marques, brutícia i grafits. 
Tipus d’anàlisi: visual i quantitatiu.
Puntuacions: 

- Acceptable (50): el 90% o més dels elements del lot en bon estat, sense 
marques, brutícia ni grafits.  
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- Inacceptable (30): entre el 10 i el 20% dels elements del lot, amb marques, 
brutícia o grafits; o algun element trencat però mantenint la seva funció sense 
suposar perill. 

- Crític (10): Més del 20% dels elements del lot amb marques, brutícia o grafits; o 
senyal no llegible; o element trencat que anul·la la seva funció; o suposa perill 
per l’usuari; o la no utilització de cartells amb cantó arrodonit en les àrees de 
jocs. 

Elements de mobiliari 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels elements de mobiliari (màstils, 
aparcaments per bicicletes, pilons, cadenats, expenedors de bosses de les àrees per 
gossos, etc o qualsevol element sense necessitat de muntatge i de fàcil substitució) es 
considerarà com a lot el 20% dels elements presents en un parc. 

 
 Neteja:

Valoració idèntica a la definida en el apartat 5.2. Senyalització i cartell/Neteja i estat, 
considerant el lot format pel 20% dels elements d’un parc. 

 Estat:

Valoració idèntica a la definida en el apartat 5.2. Senyalització i cartell/Neteja i estat, 
considerant el lot format pel 20% dels elements d’un parc. 
 

5.3  PAVIMENTS 

Paviments durs 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels paviments durs es consideraran lots 
de 20 m2 de superfície. Aquest objecte també inclou les superfícies de paviment dur 
esglaonat o escales amb continuïtat respecte el paviment i les peces que delimiten els 
escocells. 

 
 Neteja:

Definició: presència de restes de vegetals, d’objectes o de marques, brutícia o grafits.  
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació: 

- Acceptable (50): cap objecte perillós, menys de 5 objectes no perillosos, 
absència de restes vegetals, menys del 5% de les juntes amb males herbes de 
menys de 5cm d’alçada; i cap marca, brutícia o grafit en la seva superfície.  

- Inacceptable (30): cap objecte perillós; o de 5 a 10 objectes no perillosos; o 
presència de concentracions de restes vegetals; o marques, brutícia o grafits 
ocupant menys del 20% de la superfície; o entre el 5 i 20% de les juntes amb 
males herbes o males herbes de 5 a 15 cm. 

- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos; o més de 10 objectes no 
perillosos; o superfície totalment coberta per restes vegetals; o marques, brutícia 
o grafits ocupant més del 20% de la superfície; o més del 20% de les juntes amb 
males o males herbes de més de 15  cm d’alçada. 

 
 Estat:

Definició: estat del material o de les peces que formen en paviment.
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): sense manca de peces o amb esquerdes no estructurals ni 
perilloses menors a 1 mm d’amplada. 

- Inacceptable (30): esquerdes, desnivells o manca de peces en menys del 10 % 
de la superfície o menors de 2cm, sense comportar perill per l’usuari. 
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- Crític (10): manca de peces en més del 10% de la superfície; o esquerdes o 
desnivells d’un mínim de 2cm comportant perill per l’usuari. 

Paviments granulars 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels paviments granulars es consideraran 
lots de 20 m2 de superfície. 

 
 Neteja:

Valoració idèntica a la definida en l’apartat núm. 5.3. Paviment dur/Neteja. 
 

 Estat:

Definició: uniformitat i anivellament del material que el conforma. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació: 

- Acceptable (50): cap erosió visible, superfície uniforme i a nivell. 
- Inacceptable (30): presència d’erosions; o superfície per sota del nivell sense 

comportar perill per l’usuari;  
- Crític (10): erosions importants provocant xaragalls; o superfície 2cm per sota del 

nivell comportant perill per l’usuari. 
 

 Males herbes: 

Definició: presència de males herbes. 
Tipus d’anàlisi: visual i mètric. 
Puntuació:  

- Acceptable (50): menys del 5% de la mostra amb males herbes de menys de 5 
cm d’alçada. 

- Inacceptable (30): entre el 5 i 20% de la mostra amb males herbes; o males 
herbes de menys de 20 cm. 

- Crític (10): més del 20% de la mostra amb males, o males herbes de més de 20 
cm d’alçada. 

 

Vies verdes 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de la via verda es consideraran lots de 20 
m2 de superfície. 

 
 Neteja:

Valoració idèntica a la definida en l’apartat núm. 5.3. Paviment dur/Neteja, considerant 
la mateixa mida de mostra.

 Recobriment: 

Definició: cobertura vegetal de les juntes. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació: 

- Acceptable (50): el 90% o més de les juntes cobertes. 
- Inacceptable (30): entre el 10 i el 20% les juntes sense recobriment.
- Crític (10): més del 20% de les juntes sense recobriment.

(Nota: es tindran presents els canvis estacionals i les directrius marcades per la DT) 

 Alçada:

Valoració idèntica a la definida en l’apartat núm.5.1. Gespa/Alçada i contorn, 
considerant la mateixa mida de mostra.
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 Estat:

Definició: estat de les peces de la via verda. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  
Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm. 5.3. Paviment dur/Estat, considerant 
la mateixa mida de mostra. 

 
 Nivell de substrat: 

Definició: nivell de substrat de les juntes verdes. 
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:  

- Acceptable (50): substrat ben anivellat respecte el paviment dur. 
- Inacceptable (30): substrat en excés; o fins a 1,5 cm per sota de les peces, 

sense comportar perill per l’usuari.
- Crític (10): substrat a més de 1,5 cm per sota de les peces, provocant moviment 

de les peces o comportant perill per l’usuari.
 

Vorades

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de les vorades es consideraran lots de 10 
ml. Aquest objecte engloba vorades, esglaons, grades o elements lineals valorables 
independentment del tipus de paviment on es trobin. 

 
 Neteja:

Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm. 5.3. Paviment dur/Neteja, considerant 
lots de 10ml. 

 Estat de conservació: 

Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm. 5.3. Paviment dur/Estat, considerant 
lots de 10 ml. 
 

5.4  INSTAL·LACIONS 

Embornals, cunetes i canals 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es considerarà com a lot 
el 10% de les unitats del parc. Aquest objecte engloba embornals d’una sola reixa o 
més d’una de forma allargada, cunetes d’obra vista, canals amb reixes, interceptors de 
més d’una reixa allargada, cunetes de terres i cunetes drenants amb graves. 

 
 Neteja:

Definició: nivell de brutícia en embornals, cunetes i canals. 
Tipus d’anàlisi: visual. 
Puntuació:  

- Acceptable (50): embornals amb menys del 10% de les sorreres ocupades o de 
les reixes obturades, canalets sense herbes i amb les reixes menys del 10% 
obturades, cunetes amb herbes de menys de 5 cm d’alçada, cunetes drenants 
amb graves lleugerament brutes o amb una pèrdua de capacitat menor del 5%. 

- Inacceptable (30): embornals amb el 10-40% de les sorreres ocupades; o 
canalets amb herbes o reixes obturades entre el 10 i 40%; o cunetes amb herbes 
entre 5 i 20 cm d’alçada; o cunetes drenants amb graves obturades fins el 25% 
amb pèrdua d’entre el 5-30% de la seva capacitat; o existeixen objectes i 
obstruccions en el seu interior; o detecció d’acumulacions d’aigua. 

- Crític (10): embornals amb més del 40% de les sorreres ocupades; o reixes o  
canalets amb reixes més del 40% obturades; o cunetes amb herbes de més de 
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20 cm d’alçada; o cunetes drenants amb graves obturades més del 25% amb 
pèrdua de més del 30% de la seva capacitat; o existeixen en el seu interior 
objectes que obstrueixen clarament; o detecció d’acumulacions d’aigua amb 
larves de mosquit. 

 
 Estat:

Definició: estat d’embornals, cunetes i canals. 
Tipus d’anàlisi: visual. 
Puntuació:  

- Acceptable (50): embornals, canals i cunetes amb presència de fissures o 
esquerdes però amb absència de filtracions i totalment funcionals. 

- Inacceptable (30): presència de petites fissures i/o despreniments que provoquen 
filtracions però no afecten a la seva funció; o marcs despresos sense perill per 
als usuaris o reixes trencades i/o amb  deformacions sense perill pels usuaris; o  
canals o cunetes amb esquerdes o deformacions que en cas de pluja 
provocarien desbordaments sense ocasionar desperfectes; o cunetes drenants 
amb dispersió o manca de graves o amb geotèxtil visible. 

- Crític (10): presència d’esquerdes i despreniments que afecten a la seva funció; 
o un marc desprès amb perill pels usuaris; o una reixa trencada i/o amb 
deformacions amb perill pels usuaris; o una reixa destapada; o cunetes drenants 
amb tubs visibles. 

 

Fosses sèptiques i xarxes fecals i pluvials 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es considerarà com a lot 
cada unitat d’aquesta i/o tota la xarxa del parc. 

 
 Neteja:

Definició: nivell de brutícia en la fossa sèptica i les xarxes fecals i pluvials. 
Tipus d’anàlisi: visual i olfactiu 
Puntuació:  

- Acceptable (50): no hi ha restes visibles ni es perceben olors. 
- Inacceptable (30): es perceben olors de manera clara, existeix un embús que 

dificulta l’evacuació o una sedimentació màxima del 20% de la secció de la 
xarxa. 

- Crític (10): hi ha restes visibles sobreeixint, es perceben clarament olors fortes, hi 
ha un embús que impedeix l’evacuació o una sedimentació superior al 20% de la 
secció de la xarxa. 

 
 Estat:

Definició: estat de conservació de les canonades de la xarxa de fecals i pluvials. 
Tipus d’anàlisi: visual. 
Puntuació:  

- Acceptable (50): canonades sense fissures ni arrels. Xarxa totalment funcional. 
- Inacceptable (30): esquerdes o ruptures amb lleugera pèrdua d’aigua; o arrels 

que obstrueixen menys del 30% de la secció de la canonada. 
- Crític (10): esquerdes o ruptures amb important pèrdua d’aigua; o arrels que 

obstrueixen més del 30% de la seva  secció. 

Pous de registre o sorrenc 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat del pou de registre es considerarà com a 
lot cadascuna de les unitats del parc. Aquest objecte engloba els pous de connexió a 
la xarxa i/o pous específics de decantació. 
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 Neteja:

Definició: nivell de brutícia en el pou de registre. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): sorreres ocupades en menys del 10%. 
- Greu (30): sorreres fins un 30% d’obturació. 
- Crític (10): sorreres amb més d’un 30 d’obturació. 
 

 Estat:

Definició: estat del pou de registre. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): marcs ben fixats i tapes assegurades. 
- Inacceptable (30): marcs despresos; o tapes mal col·locades o sense assegurar 

però sense comportar perill per l’usuari. 
- Crític (10): un marc desprès; tapes mal col·locades o pou destapat comportant 

perill per  l’usuari. 

Zones drenants o pous d’absorció 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de la zona drenant i/o pou d’absorció es 
considerarà com a lot una unitat. Aquest objecte engloba tota zona coberta per graves 
que permet l’acumulació i absorció de l’aigua cap al subsòl. 

 
 Neteja:

Definició: nivell de brutícia en la zona drenant i/o pou d’absorció. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): brutícia o llots poc visibles en superfície i geotèxtils, filtres i 
canonades sense obturacions ni brutícia. 

- Inacceptable (30): brutícia o llots visibles en superfície; o graves interiors 
lleugerament brutes; o geotèxtils i filtres negats; o canonades de distribució 
obturades menys del 15% de la seva secció; o presència de males herbes fins a 
10 cm d’alçada; o presència de males herbes en menys del 30% de la superfície. 

- Crític (10): graves interiors brutes; o canonades de distribució obturades més del 
15%; o presència de males herbes de més de 10 cm d’alçada; o presència de 
males herbes en més del 30% de la superfície. 

 
 Estat:

Definició: estat de la zona drenant i/o pou d’absorció. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): petites variacions de cota de les graves 
- Inacceptable (30): dispersió de graves en l’entorn o barreja de graves en 

superfície. 
- Crític (10): dimensions incorrectes de les graves. 

Cambres tècniques d’electricitat 

Per la valoració dels paràmetres de la cambra tècnica d’electricitat es considerarà com 
a lot una unitat. Aquest objecte fa referència els recintes que contenen quadres 
elèctrics o qualsevol altre element de la instal·lació elèctrica. En el cas de que estiguin 
dins d’un magatzem, es considerarà com a volum lliure 2m al voltant de l’element i 
com a volum d’inflamables 5m. 
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 Neteja i estat: 

Definició: neteja i estat de la cambra tècnica d’electricitat.  
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): paviment i elements nets. Portes ben tancades. 
- Inacceptable (30): paviment i elements bruts; o menys del 30% del volum ocupat 

per elements no perillosos que no obstaculitzen el pas ni la ventilació; o portes o 
panys deteriorats o amb dificultat per obrir o tancar; o l’enllumenat no funciona; o 
extintor amb revisió caducada o mal col·locat. 

- Crític (10): paviment amb aigua i llots; més del 30% del volum ocupat per 
elements no perillosos amb el pas o la ventilació obturats; o la ventilació forçada 
no funciona; o presència de productes inflamables; o l’enllumenat d’emergència 
no funciona; o extintor inadequat, inexistent o sense revisar. 

 

Lluminàries, columnes i suport 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es considerarà com a lot 
el 5% de les unitats del parc. Aquest objecte engloba tot element que contingui en el 
seu interior un emissor de llum i les columnes, bàculs, braços o suports no estructurals 
d’un punt de llum, incloent les balises. 

 Neteja:

Definició: neteja de lluminàries i columnes o suports (fins a una alçada de 2,5 m). 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): absència de marques, brutícia o grafits.  
- Inacceptable (30): marques, brutícia o grafits en menys del 10% de la superfície 

de la lluminària i menys del 30% de superfície de la columna; o presència de 
brutícia. 

- Crític (10): marques, brutícia o grafits en més del 10% de la superfície de la 
lluminària; o més del 30% de la columna amb molta brutícia. 

 
 Estat:

Definició: estat de lluminàries i columnes o suports. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): despreniment mínim de la pintura, globus o vidre en bon estat i 
cops que no modifiquin la verticalitat d’una columna. 

- Inacceptable (30): despreniment de la pintura inferior al 10% de la superfície; 
globus o vidres trencats; o falta d’estanqueïtat; o lleugera corrosió en general; o 
lleugera corrosió a la base de la columna amb pèrdua d’espessor; o inclinació 
clara d’una columna; o cops que modifiquen l’aparença; o falta de funcionalitat 
de lluminàries causant sensació d’inseguretat als usuaris (en aquest cas, 
independentment del lot); o tapes de registre mal col·locades; o tonalitat de 
làmpada incorrecte. 

- Crític (10): despreniment de la pintura superior al 10% de la superfície; o vidres 
trencats amb perill de caiguda; o presència d’aigua dins de la lluminària; o 
corrosió amb pèrdua de l’espessor; o amb perforació de la planxa base; o cops 
que inutilitzen la seva funcionalitat; o inclinació important d’una columna 
comportant perill pel usuaris; o una columna caiguda; o una tapa de registre 
inexistent deixant el cablejat visible. 

 



Plec de Condicions Tècniques                                                                                                               
 

 70

Quadres, xarxes elèctriques i telegestió de l’enllumenat 

Per la valoració dels paràmetres de quadre elèctric es considerarà com a lot una 
unitat. Aquest objecte engloba quadres elèctrics (de mesura, comandament o 
protecció), l’escomesa, la xarxa de distribució, la documentació de la instal·lació i 
qualsevol element elèctric no especificat en altres objectes. 

 
 Neteja:

Definició: neteja de quadre i xarxa elèctrica. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): absència de pintades o brutícia. 
- Inacceptable (30): pintades que ocupen menys del 20% de la superfície o 

presència de brutícia. 
- Crític (10): pintades que ocupen més del 20% de la superfície o molta brutícia. 
 

 Estat:

Definició: estat del quadre i xarxa elèctrica. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): plànol de la instal·lació elèctrica present i ben desat, circuits ben 
connectats, mecanismes retolats, tapes de protecció dels borns ben fixades, 
portes tancades i pintura en bon estat. 

- Inacceptable (30): No hi ha documentació del projecte elèctric sinó només 
d’esquemes i plànols fiables d’una altra procedència o documentació mal 
guardada i deteriorada, menys del 30% dels circuits desconnectats, prova de test 
de dos diferencials de línia fora de funcionament, manca més del 20% de la 
retolació dels mecanismes, no es distingeixen les característiques d’algun 
mecanisme, mancança o mala fixació de les tapes de protecció dels borns sense 
possibilitat de contacte directe, portes o panys amb dificultat d’obrir i/o tancar,  
despreniment de la pintura fins el 10% de la superfície o corrosió amb pèrdua 
d’espessor. 

- Crític (10): No existeix cap documentació vàlida o està en mal estat i inservible, 
més del 30% dels circuits desconnectats, prova de test de més de dos 
diferencials de línia fora de funcionament, la prova test diferencial general no 
funciona, manca total de la retolació dels mecanismes, no es distingeixen les 
característiques de més d’un mecanisme, manquen les tapes de protecció dels 
borns amb perill de contactes directes, portes o panys sense possibilitat 
d’obertura i/o tancament, més del 10% de la pintura despresa o corrosió amb 
perforació. 

 

Arquetes i tapes 

Per la valoració dels paràmetres d’arqueta i tapa es considerarà com a lot una unitat 
del parc.  

 
 Neteja:

Definició: nivell de brutícia d’arqueta i tapa. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): arqueta amb el fons lliure de llots i aigua i tapa visible. 
- Inacceptable (30): arqueta amb llots, aigua al fons o objectes estranys en el seu 

interior; o tapa no visible però localitzable. 
- Crític (10): tapa coberta no sent visible ni localitzable. 
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 Estat:

Definició: estat d’arqueta i tapa. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): marc i tapa en bon estat i amb cargols, si s’escau, i a nivell amb 
el paviment. 

- Inacceptable (30): marcs despresos; o tapes mal col·locades o sense assegurar 
amb cargols, punt de soldadura o pany però sense comportar perill per l’usuari; o 
tapa clarament enfonsada o aixecada respecte al paviment. 

- Crític (10): marc desprès; o tapa oberta sense senyalitzar comportant perill per 
l’usuari. 

 

Boques de reg 

Per la valoració dels paràmetres de boca de reg es considerarà com a lot totes les 
unitats del parc.

 
 Neteja i estat: 

Definició: nivell de brutícia i estat de la boca de reg. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): boca sense acumulació d’aigua i mínima presència de llots.  
Boques de reg visibles, amb les tapes presents i ajustades, sense pèrdues 
d’aigua i a nivell respecte al paviment. 

- Inacceptable (30): boca amb llots, aigua al fons o objectes estranys al seu 
interior; boca de reg coberta però localitzada; o menys del 25% de les boques 
tenen la tapa trencada o mal ajustada; o menys del 5% de les boques no tenen 
tapa sense comportar perill per l’usuari; o menys del 5% de les boques perden 
aigua lleugerament; o no s’utilitzen claus apropiades per l’obertura de les 
boques; o una boca de reg està mal fixada, clarament enfonsada o aixecada 
respecte al paviment sense comportar perill per l’usuari. 

- Crític (10): impossibilitat d’obrir la boca degut al nivell de brutícia acumulat a les 
juntes de la tapa o dins d’aquesta; o boca de reg coberta i no localitzada; o més 
del 25% de les boques tenen la tapa trencada o mal ajustada; o més del 5% de 
les boques no tenen tapa; o més del 5% de les boques perden aigua 
lleugerament; o una boca de reg (independentment del lot) perd aigua clarament 
o està molt enfonsada o aixecada respecte al paviment comportant perill per 
usuari; o una boca de reg de freàtic sense la corresponent xapeta d’identificació 
d’aigua no potable. 

Cambres tècniques d’aigua 

Per la valoració dels paràmetres de cambra tècnica d’aigua es considerarà com a lot 
una unitat del parc. Aquest objecte considera els locals que contenen maquinària, 
quadres elèctrics o qualsevol element de la instal·lació hidràulica. 

 
 Neteja:

Definició: nivell de brutícia de la cambra tècnica d’aigua. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): paviments i elements nets i reixes de desguàs sense cap tipus 
d’obturació. 

- Inacceptable (30): paviment brut o humit, elements bruts o reixes de desguàs 
obturades menys del 25%; o menys del 30% del volum ocupat per elements no 
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perillosos que no obstaculitzen l’accés als quadres elèctrics ni la ventilació de la 
maquinària; o guèiser amb horaris no adequats a la temporada. 

- Crític (10): paviments amb llots i aigua o reixes de desguàs obturades més del 
25; o més del 30% del volum ocupat per elements no perillosos que 
obstaculitzen l’accés als quadres elèctrics i a la maquinària. 

 
 Estat:

Definició: estat de la cambra tècnica d’aigua. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): absència o mínima presència d’elements no perillosos i portes 
tancades. 

- Inacceptable (30): portes o panys deteriorats o amb dificultat per obrir i/o tancar; 
o existència de petits escapaments d’aigua a les instal·lacions; o l’enllumenat no 
funciona; o l’extintor està mal col·locat o amb data de revisió caducada. 

- Crític (10): la ventilació de la maquinària està obstruïda; o la ventilació o 
l’extracció d’aigua forçades de la cambra no funcionen; o portes o panys 
deteriorats o amb impossibilitat per obrir i/o tancar; o existència d’escapaments 
d’aigua a les instal·lacions; o l’enllumenat d’emergència no funciona; o presència 
de productes inflamables; o extintor inadequat, inexistent o no revisat. 

Escomeses, comptadors i xarxes d‘aigua 

Per la valoració dels paràmetres de l’escomesa i el comptador d’aigua es considerarà 
com a lot una unitat. Aquest objecte fa referència a l’escomesa, a les tapes, al 
comptador i la seva arqueta i la xarxa de canonades generals d’aigua potable o de reg. 

 
 Neteja:

Definició: nivell de brutícia en l’arqueta del comptador d’aigua. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): arqueta sense acumulació d’aigua i mínima presència de llots. 
- Inacceptable (30): arqueta del comptador amb llots, aigua al fons o objectes 

estranys al seu interior. 
- Crític (10): impossibilitat d’obrir l’arqueta del comptador degut al nivell de brutícia 

acumulat a les juntes de la tapa o dins d’aquesta. 
 

 Estat:

Definició: estat d’escomesa, comptador i xarxa d’aigua. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): drenatge, marc i tapa d’arqueta i comptador en bon estat i les 
portes o panys de la portella obren i tanquen fàcilment. 

- Inacceptable (30): mal funcionament del drenatge amb arqueta anegada; o marc 
desprès, oxidat o trencat sense comportar perill per l’usuari; o tapa d’arqueta o 
porta de la portella rovellada amb disminució de la seva secció, o frontisses de 
les portes o panys de la portella deteriorats o trencats; o tapa trencada, 
deformada o mal col·locada sense comportar perill per l’usuari; o petites pèrdues 
a les unions; o manòmetre trencat, mal instal·lat o de funcionament incorrecte; o 
el comptador no funciona correctament; o falta de comunicació d’averies. 

- Crític (10): fuites en qualsevol dels elements; o pèrdues sense detectar en la 
xarxa principal; o no existeix manòmetre; o marc desprès; o tapa trencada o 
deformada comportant perill per l’usuari. 
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Fonts

Per la valoració dels paràmetres de font d’aigua potable es considerarà com a lot el 
10% de les unitats del parc.

 
 Neteja:

Definició: marques, brutícia i grafits de les fonts. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): absència de marques, brutícia i grafits, vas i decantador nets i 
reixa amb menys del 10% d’obturació. 

- Inacceptable (30): marques, brutícia i grafits en menys del 30% de la superfície, 
vas brut, decantador ocupat menys del 50%, o reixa obturada menys del 40% de 
la superfície; o presència d’una font (independentment del lot) amb verdet al 
broquet. 

- Crític (10): marques, brutícia i grafits que ocupen més del 30% de la superfície; o 
reixa obturada més del 40%; o decantador ocupat més del 50%. 

 Estat: 
Definició: estat de la font. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): l’aigua surt sense esquitxar ni formar bassal a peu de font i cos 
en bon estat. 

- Inacceptable (30): l’aigua esquitxa o surt amb dificultat; o zones rovellades al cos 
de la font, l’aixeta no tanca correctament i goteja, es necessita molt esforç per tal 
d’obrir la font, es forma un bassal a peu de font que impedeix l’accés, el vas està 
trencat o reixa trencada i/o deformada sense comportar perill per l’usuari. 

- Crític (10): zones oxidades prop de la sortida d’aigua (perill de contaminació), el 
mecanisme de la font no funcionen, l’aigua no surt o raja contínuament, 
existència d’una fuita a l’interior de la font o reixa destapada, trencada i/o 
deformada comportant perill per l’usuari. 

 

Làmines d’aigua i fonts ornamentals 

Per la valoració dels paràmetres de làmines d’aigua i fonts ornamentals( inclou: llacs, 
estanys, basses, cascades, rierols, guèisers, brolladors i elements de recirculació i 
desaigua) es considerarà com a lot una unitat i la seva instal·lació. 

 
 Neteja:

Definició: nivell de brutícia dels elements de la instal·lació. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): absència de grafits, vas i decantador nets i reixes i/o filtres 
sense obturació, aigua transparent amb absència d’elements en superfície, filtres 
sense variació de pressió. 

- Inacceptable (30): aigua tèrbola i/o verdosa (sense causa justificada); o fulles i/o 
objectes flotant a la superfície; o vas brut amb restes i fulles al fons de l’aigua; o 
reixes i/o filtres d’aspiració obturats menys del 50%; o reixes i/o difusors 
d’impulsió bruts o absents provocant bombolles a la superfície; o grafits que 
ocupen menys del 30% de la superfície; o decantador ocupat menys del 50%.  

- Crític (10): el vas està molt brut amb restes i fulles en descomposició (males 
olors); o reixes i/o filtres d’aspiració obturats més del 50%; o grafits que ocupen 
més del 30% de la superfície; reixes o filtres obturats més del 30%; o decantador 
ocupat més del 50%. 
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 Estat:

Definició: estat dels elements de la instal·lació. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): vas sense cap tipus de filtracions i reixes i/o filtres ben col·locats 
amb mínim deteriorament, brollador i guèiser amb horaris, alçada i angle regulats 
segons disseny, amb reixes i filtres ben col·locats i en bon estat. 

- Inacceptable (30): vas amb petites pèrdues d’aigua; o reixes i/o filtres d’aspiració 
mal col·locats i/o deteriorats podent incomplir la seva funció; o nivell de la làmina 
incorrecte; o brolladors i, alçada o angles diferents a les del disseny; o l’aigua 
surt amb dificultat esquitxant i formant bassals al voltant de la instal·lació; o el 
vas presenta petites pèrdues d’aigua o reixes i/o filtres mal col·locats, deteriorats, 
trencats o deformats podent incomplir la seva funció. 

- Crític (10): vas amb importants pèrdues d’aigua; reixes i/o filtres d’aspiració trets; 
o desbordament del vas (sense causa justificada); o la instal·lació no funciona; o 
es supera el lot en qualsevol dels punts de l’apartat anterior.  

 
(Nota: Al realitzar el buidat de les làmines, la DT valorarà la població de peixos en 
base als mateixos criteris) 

 

Programadors i telegestió del reg 

Per la valoració dels paràmetres de programador de reg es considerarà com a lot una 
unitat. Aquest objecte engloba els elements que permeten el control de les estacions 
de reg, ja sigui centralitzat amb subministrament elèctric o localitzat amb programador 
autònom. 

 
 Neteja i estat: 

Definició: nivell de brutícia en el programador de reg. Programació i control del reg i 
programador correctes per part de l’encarregat. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:

- Acceptable (50): elements del programador nets. 
- Inacceptable (30): elements del programador bruts sense dificultar el seu ús; o 

indicis de manca de control del programador per part del responsable de parc; o 
l’hora del programador no és correcta; o manca la fulla de la programació de reg; 
o el programa introduït no correspon amb l’especificat a la fulla de programació; 
o no funciona correctament una estació del programador central; o la bateria de 
manteniment de memòria del programador central; o la d’alimentació d’un 
programador autònom està esgotada; o el programador autònom no està fixat i 
es mulla. 

- Crític (10): brutícia que dificulta l’ús adequat del programador; o el programa 
introduït al programador no correspon amb l’època de l’any; o no funciona el 
programador central o alguna de les seves estacions; o no funciona o no existeix 
un programador autònom; o la bateria d’alimentació de més d’un programador 
autònom està esgotada; o la programació no s’ajusta a les necessitats hídriques 
de l’espècie regada. 

 

Sectors de reg: estacions i emissors 

Per la valoració dels paràmetres de sector de reg es considerarà com a lot una unitat. 
En aquest objecte es valora el capçal de reg, el volum que conté l’arqueta, la xarxa 
secundària i els emissors d’un sector. 
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 Neteja i estat: 

Definició: nivell de brutícia i estat de la xarxa de reg. 
Tipus d’anàlisi: visual  
Puntuació:  

- Acceptable (50): arqueta sense acumulació d’aigua i mínima presència de llots, 
marc fixat, programador autònom regulat, unions sense pèrdues, filtres en goters 
nets, emissors amb el broquet adequat en bon estat i goteig enterrat. 

- Inacceptable (30): arqueta amb llots; o aigua al fons; o objectes estranys al seu 
interior; o filtre lleugerament brut en estacions de goters; o marc desprès; o 
petites fuites a les unions posteriors de l’electrovàlvula; les connexions 
elèctriques no estan aïllades correctament; o manca el manòmetre o altres 
elements a les estacions de goters; o menys del 10% dels emissors estan 
trencats, falta algun element o identificació de l’origen de l’aigua de reg; o menys 
del 5% dels emissors no tenen el broquet adequat al sector que cobreixen;  o 
presència de pocs trams de goters descoberts i sense fixació. 

- Crític (10): impossibilitat d’obrir l’arqueta del comptador degut al nivell de brutícia 
acumulat a les juntes de la tapa o dins d’aquesta; o marc desprès amb perill pels 
usuaris; o fuites en unions anteriors a l’electrovàlvula; o les connexions 
elèctriques no estan aïllades, o vàlvula tancada sense coneixement previ o 
sense cap causa aparent; o més del 10% dels emissors estan trencats, els falta 
algun element o la identificació de l’origen de l’aigua de reg; o més del 5% dels 
emissors no tenen el broquet adequat al sector que cobreixen; o molts trams de 
goters descoberts. 

 

Fauna desitjada 

Definició: gestió i control de fauna desitjada als parcs; com poden ser els ànecs 
silvestres, peixos i amfibis. 
Tipus d’anàlisi: visual i quantitatiu. 
Puntuació: 

- Acceptable (50): animals en bon estat sanitari. El contractista segueix 
rigorosament les instruccions donades per DT en tot moment. 

- Inacceptable (30): presència d’animals en mal estat sanitari sense causa 
justificada; o el contractista incompleix les instruccions donades per la DT; o no 
es realitza el seguiment semestral per part d’un veterinari. 

- Crític (10): presència d’animals morts sense causa justificada; o manca de 
control sanitari per part d’un veterinari. 

 
 

5.5  EDIFICACIONS 

Edificis

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’edifici es consideraran lots d’una unitat. 
Aquest objecte fa referència a construccions amb coberta no destinats específicament 
a l’ús del personal del servei.

 Neteja:

Definició: estat de la pintura i quantitat de marques, brutícia o grafits. Neteja de  
cobertes i claraboies. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): El 90% de la superfície amb la pintura en bon estat i sense 
marques, brutícia o grafits, cobertes totalment netes. 



Plec de Condicions Tècniques                                                                                                               
 

 76

- Inacceptable (30): menys del 20% de la superfície amb marques, brutícia o 
grafits; o cobertes brutes que permeten l’evacuació de l’aigua de pluja; o 
claraboies tapades en menys d’un 20%. 

- Crític (10): més del 20% de la superfície amb marques, brutícia o grafits; o falta 
reiterada de neteja de la coberta que  impedeix la correcte evacuació d’aigua de 
pluja; o claraboies tapades en més del 20%. 

 
 Estat i ús: 

Definició: elements trencats i pèrdua de la funcionalitat de l’element. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació: 

- Acceptable (50): Edifici sense cap element trencat i funcional. 
- Inacceptable (30): armat visible en algun punt però sense comportar perill per 

l’usuari; o presència de fissures o esquerdes que no afecten estructuralment; o 
mal estat dels elements de canalització de l’aigua de pluja. 

- Crític (10): armat visible i perillós per l’usuari; o elements sortints perillosos; o 
esquerdes, fissures o assentaments que afecten a l’estructura. 

 

Recintes de manteniment, magatzems i zones de contenidors  

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquests equipaments es consideraran 
com a unitat. Aquest objecte fa referència a construccions destinades a l’ús del 
personal de servei. 

 Neteja:

Definició: neteja del recinte de manteniment, magatzem i zona de contenidors. Nivell 
de residus existents i control d’apilaments de material.  
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): nivell de residus dins dels límits i cap apilament provisional 
visible que impedeixi l’accés o ús. Contenidors nets exteriorment i correctament 
pintats. Recinte de manteniment endreçat i net. 

- Inacceptable (30): apilaments de restes provisionals dintre dels límits, visibles i 
dificultant l’accés o ús (sense encintar o sense causa justificada); presència de 
material aliè al manteniment del parc; gestió incorrecte de residus; o 
incompliment del check-list medi ambiental; o contenidors exteriorment bruts o 
amb grafits en menys del 20 % de la superfície o amb algun element trencat 
sense pèrdua de funcionalitat.  

- Crític (10): apilaments de restes perilloses en zones visibles o apilaments en 
zones no permeses del parc; incompliment reiterat del check-list mediambiental; 
o emmagatzematge incorrecte dins del recinte; o contenidors exteriorment bruts 
o amb grafits en mes del 20 % de la superfície o incorrectament pintats o amb 
pèrdua de funcionalitat. 

 
 Estat i ús: 

Definició: Estat dels contenidors i del recinte. 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): Contenidors i recinte en bon estat. 
- Inacceptable (30): Contenidors amb algun element trencat sense pèrdua de 

funcionalitat; o incompliment d’algun aspecte del chek-list mediambiental; 
contenidors amb aigua entollada; o deficiències en alguns dels equipaments 
(inclou vestuaris). 
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- Crític (10): contenidors amb pèrdua de funcionalitat; o contenidors amb lixiviats o 
males olors; incompliment reiterat del check-list mediambiental; incompliment en 
qualsevol aspecte relacionat amb la seguretat i salut dels operaris. 

 

Lavabos públics 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels lavabos públics es consideraran lots 
d’una unitat. Aquest objecte fa referència als lavabos destinats als usuaris dels parcs. 

 
 Estat i ús: 

Definició: estat dels tancaments i elements interiors dels lavabos 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  

- Acceptable (50): element en bon estat i portes que tanquen correctament.  
- Inacceptable (30): algun element trencat però que no suposa perill; o portes 

deteriorades amb dificultat per obrir i tancar; o falta d’algun element (mirall, porta 
rotllos, pica, etc) sense causa justificada; petites deficiències en el subministra i 
xarxa de sanejament però que no afecta a la funcionalitat dels elements. 

- Crític (10): algun element trencat que suposa un perill important per l’usuari; o 
portes en mal estat, dificultant el tancament; o deficiències en el subministra o 
xarxa de sanejament que afecten al funcionament dels elements. 

 

Baranes i tanques 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es consideraran lots de 
10 ml. Aquest objecte fa referència a baranes i tancaments de recintes (incloses les 
portes).

 
 Neteja i pintura: 

Valoració idèntica a la definida en l’apartat núm.5.2.A Banc i Taula/Neteja i pintura, 
considerant el lot format per 10 ml de tanca. 

 Estat i ús: 

Valoració idèntica a la definida en l’apartat núm. 5.2. Banc i Taula/Estat i ús, 
considerant el lot format per 10 ml de tanca. 
 

Murs 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es consideraran lots de 
10 ml.  

 
 Neteja:

Valoració idèntica a la definida en l’apartat núm.5.5. Edificis/Neteja, considerant el lot 
format per 10 ml de mur. 

 
 Estat: 

Valoració idèntica a la definida en l’apartat núm.5.5. Edificis/Estat i ús, considerant el 
lot format per 10 ml de mur. 

 

Elements construïts 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es considerarà com a lot 
una unitat. Aquest objecte fa referència a pèrgoles, escenaris, barbacoes, escultures, 



Plec de Condicions Tècniques                                                                                                               
 

 78

estructures per emparrar, ponts, grans portes, conjunt d’esglaons no associat a cap 
paviment dur, etc.

 
 Neteja:

Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm.5.5. Edificis/Neteja, considerant la 
mida de lot formada per una unitat. 

 
 Estat i ús: 

Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm.5.5. Edificis/Estat i ús, considerant la 
mida de lot formada per una unitat. 
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5.6  SERVEI D’EMPRESA 

Per la valoració d’aquest àmbit de qualitat es consideraran totes les gestions i feines 
de manteniment realitzades pel contractista en el parc a valorar. 
 

Seguretat i salut 

 Compliment:

Definició:  
- Presència d’elements indesitjables en el conjunt del parc que suposin perill per a 

la salubritat pública general.  
- Realització de feines de manteniment sense mesures de protecció adequades 

pels operaris o pels usuaris del parc. 
- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut 
- Incompliment d’alguns aspectes que contempla el check-list mediambiental 

 
Tipus d’anàlisi: visual 
Puntuació:  
En cas de detectar qualsevol de les deficiències definides anteriorment, la valoració 
d’aquest paràmetre serà directament greu (30), descendint a crític (10) en cas de ser 
reiteratives o comportar perill. 
 

 Fauna no desitjada 

Definició: gestió i control de fauna no desitjada als parcs; com poden ser els 
rosegadors, larves de mosquit tigre, ànecs domèstics, cotorres, coloms, tortugues 
exòtiques, vespes i abelles. 
Tipus d’anàlisi: visual i quantitatiu 
Puntuació: 

- Acceptable (50): No hi ha presència de fauna no desitjada. L’empresa 
contractista segueix rigorosament les indicacions donades per la DT. 

- Inacceptable (30): presència puntual de fauna no desitjada sense causa 
justificada; o el contractista incompleix les instruccions donades per la DT.  

- Crític (10): presència reiterada de fauna no desitjada sense causa justificada; o 
manca de control per part de l’empresa contractista; o molèsties als usuaris. 

 

Personal i recursos humans 

 Uniformitat, aspecte i tracte: 

Definició:  
- Uniforme i aspecte dels operaris. 
- Aspecte i retolació dels vehicles de manteniment. 
- Queixes o reclamacions dels usuaris o ajuntament respecte al personal del 

servei. 
 
Tipus d’anàlisi: visual i reclamacions del públic o ajuntament 
Puntuació: la valoració d’aquest paràmetre anirà descendint gradualment, de 
acceptable a crític, a mida que es detectin mancances no justificables o reiteratives. 

 
 Professionalitat:

Definició: grau de professionalitat i coneixement dels criteris tècnics necessaris pel 
correcte manteniment dels parcs, sent el principal responsable el personal. 

- Deficiències en l’execució i/o acabat de les feines de manteniment, tan d’ordinari 
com de correctiu i millores. 
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- Realització d’actuacions contràries a la qualitat de la vegetació agrupada formant 
grups, alineacions, pantalles, etc. tenint present un tractament associatiu entre 
els diferents objectes a mantenir. Serà la DT qui definirà especificacions de 
forma puntual. 

- Incompliment del Plec de Condicions Tècniques o de les directrius i criteris 
marcats per la DT en vers al manteniment. 

 
Tipus d’anàlisi: segons el resultat de les observacions realitzades per la DT. 
Puntuació:  
En cas de detectar qualsevol de les deficiències definides anteriorment, la valoració 
d’aquest paràmetre serà directament greu (30), descendint a crític (10) en cas de ser 
reiteratives o de comportar perill per l’usuari o operari. 

 

Equip gestor

 Rigor i fiabilitat: 

Definició: avaluació del nivell de fiabilitat de l’empresa en el compliment dels 
programes i compromisos, sent el principal responsable l’equip gestor. 

- Compliment de les Ordres de Treball  
- Lliurament i/o execució de pressuposts 
- Lliurament de documentació sol·licitada per la DT. 
- Comunicació d’incidències a la DT. 
- Capacitat de reacció de l’empresa davant situacions d’emergència. 
- Control i seguiment exhaustiu de la telegestió. 
- Introducció de dades en l’aplicacions informàtiques específiques (ex. Consums). 

 
Tipus d’anàlisi: segons el resultat de les observacions realitzades per la DT. 
Puntuació: la valoració es determinarà en funció de la desviació del compliment del 
programes de manera sistemàtica i dependrà de la transcendència de les mateixes i 
de la magnitud dels retards. 
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CAPÍTOL 4 : FACTURACIÓ

 

1. GENERALITATS 

La facturació del servei de manteniment integral dels parcs metropolitans serà 
mensual i es decomposarà en els següents conceptes: 
 
- Treballs de conductiu, reflectits en el Pla Mensual de Manteniment Conductiu 
Executat i retribuïts en base a la mensualitat corresponent al pressupost anual aprovat  
estant subjectes a possibles deduccions segons els resultats obtinguts en el Control de 
Qualitat (capítol 3).  
 
- Treballs de correctiu, reflectits en el Pla Mensual del Correctiu Executat o en el Llistat 
d’incidències diàries. Per cada treball el contractista emplenarà un Comunicat de 
treball o albarà on especificarà cada feina realitzada i lliurarà còpia d’albarans de 
subministrament de materail, maquinària i recursos emprats. En el cas dels materials, 
no seran objecte de facturació els materials inclosos en el Llistat de Materials (annex 
6), considerats màterials a càrrec del contractista.  
 
Totes aquelles feines que siguin executades en concepte de manteniment correctiu 
s’amidaran a obra i es valoraran aplicant els preus del banc ITEC (gener 2014) per a 
l’àmbit territorial de l’AMB per un volum d’obra d’urbanització de 405.000€ de PEM, 
considerant els preus del banc com a base imposable abans de l’IVA (annex 6). Els 
preus s’actualitzaràn anualment segons índex IPC. 
 
Serà condició imprescindible per a poder facturar les feines la presentació de les altes 
a la Seguretat Social dels treballadors, els TC2 dels treballadors i el Resum dels 
Comunicats de Treball que es presentaran mensualment junt amb la proposta de 
facturació. No serà susceptible de facturació cap feina que no estigui reflectida en els 
documents ja esmentats.  
 
Es destinarà un 1% del pressupost corresponent a Control de Qualitat del servei i un 
2% a la Promoció dels parcs metropolitans, aplicats sobre la base imposable dels 
imports acumulats de conductiu i correctiu. 
 
El contractista estarà obligat al control documental de les seves subcontractes i l’AMB 
podrà demanar aquesta documentació. Al principi de cada any i en cas de modificació 
el contractista presentarà a la DT el ‘Llistat d’empreses subcontractistes’ actualitzat 
fent constar el nom de la empresa i la seva participació dins del contracte (%). 
 
L’incorporació de nous parcs o la baixa d’algun dels existents, així com l’ampliació o 
reducció de les seves superfície de manteniment, donarà lloc a l’ampliació o reducció 
proporcional del pressupost adjudicat total per al sector. Aquesta ampliació o reducció 
s’efectuarà proporcionalment a la superfície i a la data en que tingui lloc, en base a la 
ràtio Euros/m²*any. Amb motiu d’aquestes incorporacions o baixes de parcs i 
ampliacions o reduccions de superfície s’efectuaran les modificacions que s’escaiguin 
a la facturació i als Plans Anuals i Mensuals corresponents.   
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2. PROCEDIMENT 

 
Es facturarà amb una periodicitat mensual: 
 
1) El manteniment conductiu, en base a la mensualitat del pressupost aprovat pel  
Pla Anual i sobre el qual s’aplicaran les deduccions econòmiques descrites a 
continuació, en base a l’índex obtingut en la valoració de qualitat de cada parc (IQ), 
calculat d’acord amb les fórmules descrites al capítol 3 Control de Qualitat, punt 4, 
Metodologia.
 
La facturació del manteniment conductiu es desglossarà en:  

- Treballs de neteja,  aplicant un IVA del 10% 
- Treballs de manteniment, aplicant un IVA del 21% 

 
2) El manteniment correctiu, consistirà en dues parts:  

- Variable, contempla les OT, OT-MO o incidències detectades a parc i 
comunicades i justificades a través dels Comunicats de Treball (annex 4.2) 

- Pressupostos prèviament aprovats i validats per la DT i que hagin estat 
realitzats satisfactòriament al darrer període entre facturacions.   

 
L’estructura material de les facturacions serà definida per la DT i haurà de contenir 
necessàriament les dades que a continuació es relacionen, per cada parc i pel global 
del sector: 

- Import del Manteniment Conductiu i, si s’escau, les deduccions sobre el 
mateix. 

- Import del Manteniment Correctiu, inclosa la relació valorada que s’adjuntarà. 

- Import dels pressupostos i la seva denominació. 

- La suma dels anteriors imports, com a Base Imposable. 

- Si s’escau, la revisió de preus, aplicada sobre la Base Imposable  

- L’IVA aplicat.  

- Les deduccions per Promoció i Gestió (2%) i per Control de Qualitat (1%) que 
s’efectuaran sobre la Base Imposable. 

- La Suma total a facturar, l’import líquid del sector.  
 
Totes les facturacions s’entenen com realitzades a compte de la liquidació final i 
podran esmenar-se errors de les mateixes a qualsevol facturació posterior. 
 

3. DEDUCCIONS PER MANCA DE QUALITAT 

 
Mensualment s’avaluarà la qualitat (IQ) del manteniment integral realitzat a cada parc  
segons el Model de Control de Qualitat contingut en aquest Plec (capítol 3).  
  
Si un parc obté IQ  40, es considerarà que el nivell de qualitat és ACCEPTABLE. En 
aquest cas, es facturarà la totalitat del manteniment Conductiu del mes valorat.  
 
Si un parc obté 40  IQ, es considerarà que el nivell de qualitat és INACCEPTABLE o 
CRÍTIC. En aquest cas, s’aplicarà un barem de deduccions d’acord amb els següents 
criteris:  
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 Si 40  IQ ≥ 20 (inacceptable), s’aplicarà una deducció del 0,5% de la 
facturació de seu conductiu per cada punt de desviament negatiu respecte el 
IQ mínim (40).  

 
 Si 20  IQ > 0 (crític), es procedirà al descompte del 10% del import total del 

conductiu a facturar. 
 

 En el cas en que un mateix parc obtingui puntuacions crítiques en mesos 
consecutius, el descompte aplicat a la facturació del conductiu del parc 
augmentarà en un 10% més per cada mes consecutiu: 20% al segon mes, 30% 
al tercer mes... i així consecutivament.  

 
 En el cas en que un mateix parc obtingui puntuacions crítiques reiterades no 

consecutives en el període d’un any (pel càlcul d’aquest descompte es 
consideraran els darrers 12 mesos incloent el mes en curs), el descompte 
aplicat a la facturació del seu conductiu augmentarà en un 5% més per cada 
mes reiteratiu no consecutiu: 15% el segon mes, 20% el tercer mes, 25% el 
quart... i així consecutivament.   

 
 En el cas de que un parc acumuli puntuacions crítiques, siguin consecutives o 

reiterades no consecutives, les deduccions a aplicar a la facturació del seu 
conductiu seran acumulatives. 

 
A continuació es calcularà la valoració de qualitat del sector com la mitjana aritmètica 
de les puntuacions obtingudes en cadascun del parcs que l’integren o atenent a allò 
establert al capítol 3 punt 4 d’aquest Plec. En el cas de que la valoració de qualitat del 
sector sigui inacceptable o crítica, els descomptes detallats anteriorment a nivell de 
parc no seran d’aplicació i únicament es tindrà en compte el següent descomptes: 
 

 Si la valoració global del sector és inacceptable de forma reiterada durant 
tres mesos consecutius, es procedirà al descompte del 10% del import total 
previst en el conductiu del sector. 

 
 Si la puntuació global del sector és crítica, es procedirà al descompte del 

10% del import total previst en el conductiu del sector. 
 
Las deduccions s’aplicaran sempre sobre els preus de contracte abans d’IVA.  
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1.- DOCUMENTACIÓ QUE INTEGRA UN PLA URBANÍSTIC. L’INFORME AMBIENTAL 

Un pla urbanístic està conformat per un conjunt de documents, determinats en funció de la 
naturalesa i finalitat del pla, els quals han de mantenir una coherència entre ells. A tall d'exemple, 
s'ha d'integrar de la memòria informativa i justificativa, la normativa urbanística, els plànols 
d'informació i d'ordenació, l'avaluació econòmica i financera, entre altres. Entre aquesta 
documentació es troba, en la majoria de plans, el que el Text refós de la Llei d'urbanisme 
anomena l'informe mediambiental o la documentació mediambiental adequada. 
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A grans trets, es pot definir l'informe ambiental com el document d'un pla urbanístic que té per 
objecte l'anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en el desenvolupament de la 
proposta plantejada.  

Relacionat amb l'anterior, cal assenyalar que si bé la valoració ambiental es plasma en aquesta 
documentació, el procediment que s'haurà de seguir per efectuar aquesta anàlisi variarà en funció 
dels efectes ambientals que comportarà el desenvolupament de la proposta. D'aquesta manera, 
es poden distingir dos supòsits: 

a) Els plans urbanístics als quals no li és d'aplicació cap procediment ambiental específic. En 
aquest cas, la tramitació per a la seva elaboració i aprovació seguirà el procediment "estàndard" 
previst pel Text refós de la Llei d'urbanisme; i entre la seva documentació caldrà incorporar, en la 
majoria de casos, l'anomenat informe ambiental.  

b) El planejament urbanístic que, atès que es considera que pot tenir efectes significatius sobre el 
medi ambient, els hi és d'aplicació un procediment ambiental específic, en concret, l'avaluació 
ambiental estratègica. En aquest cas, el document ambiental del pla s'anomena informe de 
sostenibilitat ambiental.  

 

2.- PLANS URBANÍSTICS NO SOTMESOS A AVALUACIÓ AMBIENTAL. L’INFORME 

AMBIENTAL 

Com a qüestió prèvia, cal destacar que el fet que un pla urbanístic no sigui objecte d'aquest 
procediment ambiental específic, no significa que no hagi d'incorporar una anàlisi ambiental del 
seu àmbit d'actuació, una valoració dels efectes ambientals de la proposta sobre aquest, i 
l'adopció de les mesures corresponents.  

En aquest sentit, és necessari examinar els preceptes del Text refós de la Llei d'urbanisme i del 
seu Reglament per poder determinar l'exigència d'incorporar un informe ambiental en els 
instruments de planejament no sotmesos a avaluació ambiental, els quals es relacionen a 
continuació: 

 a) Plans parcials urbanístics: tal i com es requereix en l'article 85 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, els plans parcials urbanístics 
hauran d'incorporar, en tot cas, un informe ambiental amb el contingut que determina l'article 
100 del Decret esmentat.  

 b) Plans de millora urbana: amb caràcter general, en l'article 91 del Reglament de la Llei 
d'urbanisme s'estableix que els plans de millora urbana contenen els documents requerits per als 
plans parcials urbanístics, llevat que algun d'ells sigui innecessari ateses les finalitats del pla i la 
naturalesa de les actuacions previstes. Pel que fa a la documentació ambiental, precisa que en el 
cas que l'àmbit d'actuació resti classificat de sòl urbà no consolidat, ha d'incloure l'informe 
ambiental previst en l'article 100, el contingut del qual ha de ser congruent i adequat a les seves 
finalitats i determinacions. No obstant això, s'estableix la possibilitat que no s'incorpori en el cas 
que es justifiqui que és innecessari,  atenent aquestes finalitats i naturalesa, justificació que 
s'haurà de concretar en el contingut del pla. 

 c) Plans especials urbanístics: la normativa urbanística preveu, de manera genèrica i 
tenint en compte la pluralitat d'objectes dels plans especials, que aquests estan integrats per la 
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documentació escrita i gràfica adequada a la seva naturalesa i finalitat (article 94.1 del Reglament 
de la Llei d'urbanisme).  

Per tant, no es precisa en quins casos serà requerit l'informe ambiental, de manera que caldrà 
valorar-ho cas a cas. Un dels supòsits de plans especials en què es considera necessari, si bé no és 
exigit ni especificat per la legislació, és si el seu àmbit d'actuació resta classificat de sòl no 
urbanitzable, ateses les seves característiques i la necessitat de preservar les seus valors i garantir 
la integració ambiental de les actuacions que s'hi proposen. 

 d) Modificacions de plans urbanístics: Tal i com determina l'article 118.4 del Reglament 
esmentat, aquestes han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut 
i abast de la modificació. Així mateix, es concreta que han d'incorporar l'informe ambiental 
corresponent, per una banda, les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació 
ambiental; i per altra banda, aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental.  

Respecte aquest darrer supòsit, i en sentit contrari, es pot entendre que aquelles modificacions 
que no produeixin cap efecte ambiental no els hi serà exigida la documentació ambiental. No 
obstant això, cal tenir en compte que la majoria de plantejaments urbanístics, al suposar una 
intervenció en el territori, comportaran algun tipus d'efecte ambiental que haurà de ser analitzat, 
i en conseqüència, es recomana incorporar en tots els casos un informe adequat a l'abast i 
característiques de la proposta. En qualsevol cas, si aquest es considera innecessari, caldrà 
incloure en la modificació que es tramiti la justificació de la seva manca d'efectes ambientals. 

Com s'ha esmentat anteriorment, la tramitació per a l'elaboració i aprovació d'aquests plans 
urbanístics seguirà el procediment previst en els articles 83 i següents del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, de manera que un cop aprovat inicialment el Pla, es sotmetrà a informació pública 
pel termini d'un mes i simultàniament es sol·licitarà informe als organisme afectats per raó de les 
seves competències sectorials, entre ells, l'òrgan ambiental (Oficines Territorials d'Acció i 
Avaluació Ambiental), qui valorarà l'informe ambiental i l'adequació ambiental de la proposta. 

3.- PLANS URBANÍSTICS SOTMESOS A AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

3.1 CONCEPTE I TRETS GENÈRICS DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

L’avaluació ambiental de plans i programes es pot definir com un instrument de prevenció 
ambiental que s’aplica a aquells plans i programes que poden tenir efectes significatius sobre el 
medi ambient, amb la finalitat d’integrar els aspectes ambientals en la seva elaboració i 
aprovació. 

D’aquesta definició es pot extreure un dels seus trets característics, el seu caràcter preventiu, atès 
que caldrà analitzar prèviament els efectes ambientals que poden comportar determinades 
actuacions sobre el medi ambient.  

Una altra de les característiques a assenyalar és que s’efectua una avaluació en cascada per tal 
d’evitar duplicitats d’avaluacions. És a dir, en cada pla o programa es valoren solament els efectes 
propis del nivell de decisió que li correspon, si bé s’integren els resultats de les avaluacions 
d’altres instruments anteriors, i alhora, s’estableixen mesures ambientals per orientar la 
formulació i l’avaluació dels plans, programes i projectes derivats de la seva aplicació. En aquest 
mateix sentit, caldrà prendre en consideració els aspectes rellevants del medi ambient i els 
impactes significatius dels plans i programes. 
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S’ha d’afegir que aquesta anàlisi ambiental no es produeix en un moment determinat, com en els 
anteriors supòsits, si no que s’efectua durant tota la formulació del pla, fins i tot, durant la seva 
execució. Aquest caràcter continuat comporta que s’articuli a través d’un procediment 
administratiu específic. En aquest sentit es pronuncia la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, que defineix l’avaluació ambiental com un procés d’integració de 
les consideracions ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans que poden 
tenir efectes significatius sobre el medi ambient, tot determinant les diferents fases d’aquest 
procediment: preparació de l’informe de sostenibilitat ambiental, la realització de consultes i el 
tràmit d’informació pública, la consideració d’aquests aspectes en la memòria ambiental i el 
seguiment dels efectes de l’execució sobre el medi ambient.  

Tot i així, cal especificar que, en el cas del planejament urbanístic, aquest procediment ambiental 
específic s’integra en la tramitació a seguir per a l’aprovació d’aquell pla, de manera que no es 
realitzen dos procediments independents i per separat. Així ho estableix l’article 86 bis del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer: l’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic 
que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans 
s’integra en el procediment d’elaboració dels plans urbanístics.  

3.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

3.2.1 Legislació en matèria d’avaluació ambiental 

En primer lloc, cal fer referència, des d’un punt de vista cronològic i competencial, a la normativa 
sectorial que regula l’avaluació ambiental de plans i programes.  

Aquesta sorgeix amb la Directiva 2001/42/CE, del Parlament i el Consell, de 27 de juny de 2001, 
relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.  

Prèviament a aquesta directiva, i en aplicació de la política comunitària en matèria de medi 
ambient, es va dictar la Directiva 85/337/CE, relativa a l’avaluació de les repercussions de 
determinats projectes públics o privats sobre el medi ambient, modificada per la Directiva 
97/11/CE, de 3 de març, la qual únicament era d’aplicació a projectes (avaluació d’impacte 
ambiental). D’aquesta manera, amb la Directiva 2001/42/CE es va estendre l’avaluació ambiental 
a plans i programes (avaluació ambiental estratègica).  

Aquesta directiva havia de ser transposada pels estats membres abans del 21 de juliol de 2004, 
però no va ser fins a la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes en el medi ambient, que s’incorporà en el dret intern aquesta directiva, i que 
constituïa la normativa que  regulà a nivell estatal aquesta matèria.  

Tot i així, la llei esmentada va ser derogada arran de l'aprovació per part de l'Estat de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Aquesta recull en un text únic el règim 
jurídic l’avaluació de plans, programes i projectes, dictada en virtut de la competència de l’Estat 
en legislació bàsica de protecció de medi ambient, si bé, a nivell tècnic, té un caràcter plenament 
reglamentari.  

A nivell autonòmic català, és d’aplicació, a data d’avui, la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, la qual té per objecte establir el marc normatiu adequat de 
l’avaluació ambiental a Catalunya dels plans i programes que tenen incidència ambiental tenint en 
compte les determinacions establertes tant per la normativa comunitària com estatal, però també 
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introduint singularitats pròpies per tal de millorar la seva aplicació, tal i com s’estableix en el seu 
preàmbul.  

Cal fer esment a les modificacions introduïdes en aquesta Llei amb posterioritat a la seva 
aprovació. Per una banda, la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa, que modificà els articles 14, 15, 16 i l’annex I; i per altra banda, la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la qual derogà la seva disposició addicional 5ª.  

Així mateix, és d’assenyalar que a partir del 12 de desembre del 2014 aquesta llei ja no serà 
vigent, al menys en els seus termes inicials, arran de l’aprovació de l’anteriorment esmentada Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Aquesta normativa estatal va entrar en vigor a l’endemà de la seva publicació, el 12 de desembre 
del 2013, però estableix una peculiaritat en la seva disposició final 11ª al preveure que les 
Comunitats Autònomes que disposin de legislació pròpia en matèria d'avaluació ambiental hauran 
d'adaptar-la a allò disposat en aquesta Llei en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor, 
moment en el què seran aplicables els articles d'aquesta Llei, llevat dels no bàsics, a totes les 
Comunitats Autònomes.  

D'aquesta manera, atès que Catalunya disposa de normativa pròpia en matèria d’avaluació 
ambiental de plans i programes, encara no li és d’aplicació aquesta legislació bàsica. En qualsevol 
cas, en l'actualitat s’està treballant en la modificació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, així com de 
determinats preceptes del Text refós de la Llei d'urbanisme que regulen aspectes en aquesta 
matèria, per adaptar-los a la nova normativa estatal.  

3.2.2 Legislació en matèria d’avaluació ambiental dels plans urbanístics 

A més a més d’aquesta legislació que regula pròpiament l’avaluació ambiental, genèrica per a 
plans i programes, s’ha dictat legislació sectorial que preveu que determinats plans i programes 
en una determinada matèria han de ser objecte d’aquest procediment, i una d’aquestes matèries 
ha estat l’urbanisme. 

En aquest sentit, és de recordar que fou la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la 
Llei 2/2002, de 24 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, la que va preveure un règim transitori (disposició 
transitòria 10ª) pel qual es requerí l’avaluació ambiental a determinats instruments de 
planejament urbanístic, tenint en compte l’aplicació directa de la Directiva 2001/42/CE ( a partir 
del 21 de juliol de 2004).  Aquesta disposició transitòria es va refondre en el Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’urbanisme, com a disposició 
transitòria 6ª, mantenint la seva redacció. 

Posteriorment, i davant la necessitat d’adaptar la normativa catalana en matèria urbanística a les 
determinacions establertes per la llei estatal bàsica d’avaluació ambiental de plans i programes, 
s’aprofità l’aprovació del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme per introduir determinats aspectes relatius al procediment d’avaluació 
ambiental (article 115), i al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental (articles 70 i 100), 
entre d’altres. 

Actualment, la legislació vigent en matèria urbanística a Catalunya es correspon, a més del 
Reglament de la Llei d’urbanisme ja citat, al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, si bé ha sofert nombroses modificacions, de les 
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quals cal destacar la produïda per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós 
de la Llei d’urbanisme. En concret, derogà la disposició addicional 5ª de la Llei 6/2009, del 28 
d’abril, tal i com s’ha esmentat anteriorment, i introduí l’article 86 bis i la disposició transitòria 
18ª, els quals s’analitzaran posteriorment.   

3.2.3 Legislació d’aplicació 

Un cop relacionades les normatives en matèria d’avaluació ambiental i en matèria urbanística, és 
necessari concretar l’aplicació de cadascuna d’elles en els supòsits objecte d’estudi.  

La resposta es troba en l’article 14.4 de la Llei 6/2009, en la redacció donada per la Llei 10/2011, 
de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, relatiu als tipus de 
procediments a què es sotmeten els plans i programes objecte de la Llei. Així, es precisa que 
l’avaluació ambiental del planejament urbanístic es regula per mitjà de la legislació urbanística en 
els aspectes relatius al procediment i al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental.  

Per tant, per una banda seran d’aplicació en aquests dos aspectes els preceptes següents: 

- pel que fa al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental, els articles 70 i 100 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, per al planejament general i derivat respectivament, i l’article 
106 en relació amb el contingut de l’avanç de pla, el qual ha d’incorporar l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar.  

- el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics va determinat en l’article 115 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, tot i que també és d’aplicació l’article 86 bis del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, incorporat per la Llei 3/2012, relatiu al procediment d’avaluació ambiental dels 
instruments de planejament urbanístic. Aquest precepte repeteix que l’avaluació ambiental dels 
instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en 
matèria d’avaluació ambiental s’integra en el procediment d’elaboració dels plans urbanístics. 
D’aquesta manera, es dóna cobertura legal al procediment establert en l’article 115 del 
Reglament esmentat, tot establint un seguit d’especificitats.  

Així mateix, és d’aplicació la disposició transitòria 18ª del Text refós de la Llei d’urbanisme, també 
introduïda per la Llei 3/2012, la qual determina les disposicions aplicables fins a l’adaptació del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. En el seu apartat b), s’especifica que la integració del procés 
d’avaluació ambiental en els procediments d’elaboració i aprovació dels plans urbanístics es 
continua regint per l’article 115 del Reglament, tot i que afegeix que caldrà tenir en compte, amb 
caràcter supletori, el compliment d’un seguit d’aspectes. 

Cal destacar que aquestes actuacions i aspectes que recull la legislació urbanística ja venien 
establerts en l’anterior disposició addicional 5ª de la Llei d’avaluació ambiental, a excepció de 
l’informe urbanístic i territorial sobre els aspectes de legalitat i qüestions d’oportunitat d’interès 
supramunicipal, a emetre per part del departament competent en matèria d’urbanisme en el 
tràmit de la memòria ambiental. 

Per altra banda, i atès que únicament es regulen per la legislació urbanística els aspectes relatius 
al procediment i al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental, cal entendre que, per a la 
resta d’aspectes de l’avaluació ambiental del planejament urbanístic, serà d’aplicació la legislació 
en matèria d’avaluació ambiental. 
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3.3 SUPÒSITS 

És la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, i mentre no es 
produeixi la seva modificació, la que determina quins plans i programes, no només urbanístics, 
són objecte d’avaluació ambiental. En concret, resten establerts en l’article 5 de la Llei 6/2009, del 
28 d'abril: 

 a) els plans i programes relacionats a l’annex I. 

 b) els plans i programes que compleixin els requisits de l’article 6: segons aquest precepte, 
estan sotmesos a aquest procediment els plans que poden tenir efectes significatius sobre el medi 
ambient, si aquests són exigits per una disposició legal o reglamentària o per acord del govern; 
entenent-se que tenen efectes significatius aquells que estableixen el marc per a l’autorització de 
projectes sotmesos a avaluació d’impacte en diversos àmbits sectorials, entre ells l'urbanístic. 

 c) les modificacions dels anteriors (lletres a) i b)) en els termes establerts per l’article 7. 

 d) els plans i programes a què fa referència l’article 8 si així ho resol l’òrgan ambiental en 
la decisió prèvia. 

Analitzant els preceptes esmentats, es llisten a continuació els principals supòsits de planejament 
urbanístic objecte d’avaluació ambiental:  

 -3.3.1 Plans d’ordenació urbanística municipal (annex I). 

 -3.3.2 Modificacions de planejament general que alterin la classificació del sòl no 
urbanitzable, o la qualificació ( del sòl no urbanitzable) si les noves qualificacions comporten 
l’admissió de nous usos o de més intensitat d’ús (article 7.1.c).  

A la pràctica, aquest supòsit genera un seguit de problemàtiques, algunes de les quals s'han resolt 
amb determinats mecanismes previstos per la Llei 6/2009, del 28 d'abril. 

En aquest sentit, cal posar de manifest la dificultat que es genera a l'hora de plantejar alternatives 
en el cas de les modificacions puntuals. Una de les característiques de l'avaluació ambiental és la 
proposta de diverses alternatives a considerar, respecte les quals s'analitzen els seus efectes 
ambientals en funció dels objectius i criteris ambientals assumits, per finalment justificar 
ambientalment l'escollida. Si bé aquest procés presenta dificultats de per se, en el cas de les 
modificacions puntuals dels plans urbanístics la problemàtica s'agreuja ja que normalment el 
procés és a la inversa: des d'un inici, ja s'ha definit la proposta que es vol assolir, l'alternativa 
seleccionada, la qual cosa genera una dificultat en el plantejament de les alternatives, fins i tot, 
una fal·làcia, i en conseqüència, una manca d'eficàcia de l’avaluació ambiental. 

En relació amb l'anterior, cal tenir en compte que determinades sentències han declarat la 
nul·litat d'un pla urbanístic per manca d'anàlisi d'alternatives, o bé perquè aquestes no són 
tècnicament viables. Un exemple és la sentència del Tribunal Suprem, de 9 d’octubre de 2013, per 
la qual es desestima el recurs de cassació interposat contra la sentència de la Secció 3ª de la Sala 
Contenciós – Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 23 de març de 
2010, per la qual es declarà la nul·litat d’una Modificació puntual de Pla general d’ordenació i del 
Pla parcial urbanístic de desenvolupament. Al cas analitzat, el fonament jurídic tercer recorda el 
següent: 

 “(...) las propuestas presentadas no son de verdaderas alternativas, porque la evaluación 
estratégica exige un marco comparativo entre alternativas válidas que permita poner en 
perspectiva la valoración ambiental, de modo que, si se reduce el ámbito de aplicación geográfico 
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hasta asimilarlo con una ubicación, ello comporta suprimir una de las finalidades que justifican la 
realización de esta clase de evaluación.” 

Un altre dubte que sorgeix arran d'aquest supòsit és si s'han de considerar sotmeses a avaluació 
ambiental les modificacions que únicament afecten a la normativa del planejament general 
relativa al sòl no urbanitzable, i en especial, en el cas que aquesta nova regulació impliqui 
l’admissió de nous usos, ja que no hi ha un acord unànime sobre si aquestes comporten un canvi 
en la qualificació del sòl. Segons la posició majoritària, i criteri de l'òrgan ambiental, aquests nous 
usos suposen un canvi en la qualificació, i en conseqüència, són objecte d'avaluació ambiental. 
Tot i així, depenent de l’abast i característiques de la modificació puntual, és possible sol·licitar la 
resolució de no subjecció a aquest procediment. En qualsevol cas, caldrà analitzar si la 
documentació aportada acredita que no es produeix aquesta alteració de qualificació del sòl no 
urbanitzable. 

Una altra problemàtica, si bé menor a nivell quantitatiu, es deriva dels ajustos, previstos per 
determinats plans generals, que es poden efectuar en la delimitació d'un sector de sòl urbà o 
urbanitzable mitjançant el planejament derivat (normalment 5%), els quals poden afectar sòls 
classificats de no urbanitzable. Malgrat implica un canvi en la seva classificació, aquest supòsit no 
es troba regulat en la legislació ambiental, de manera que no seria objecte d'avaluació ambiental.  

 -3.3.3 Plans parcials de delimitació (annex I), els quals tenen per objecte el 
desenvolupament de sectors urbanitzables no delimitats. S’ha d’ssenyalar que, si bé no 
s'especifica en la Llei 6/2009, es considera que també estan sotmeses a avaluació ambiental les 
modificacions puntuals de planejament general que comportin la delimitació d’un sector, atès que 
el seu objecte coincideix amb el dels plans parcials de delimitació, i tenint en compte que al sòl 
urbanitzable no delimitat li és d'aplicació el règim del sòl no urbanitzable fins que no es produeix 
la seva transformació. 

 -3.3.4 Plans i modificacions de plans que estableixin el marc de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental ( articles 6, 7.1.b i annex I). Cal recordar que l’article 6 
de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, defineix els plans que poden tenir efectes significatius en el medi 
ambient com aquells plans que estableixen el marc per a l’autorització de projectes sotmesos a 
avaluació d’impacte ambiental en determinats supòsits, entre els quals preveu el planejament 
urbanístic.  

 -3.3.5 Planejament urbanístic derivat (és a dir, plans especials) per a la implantació en 
sòl no urbanitzable de construccions destinades a les activitats de càmping, equipaments i 
serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, instal·lacions i obres necessaris per a 
la prestació de serveis tècnics, estacions de carburants i altres serveis de la xarxa viària. 

Aquest supòsit, establert en l’annex I i que va ser modificat per la Llei 10/2011, de 29 de 
desembre, és el que, a la pràctica, ha comportat més dificultats per determinar la possible 
aplicació del procediment d'avaluació ambiental.  

No obstant l'anterior, cal dir que aquests supòsits han quedat força desvirtuats amb l’aprovació 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. Malgrat en el seu títol no es faci esment, aquest Decret també regula els 
procediments d’autorització de determinades actuacions en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable 
no delimitat, i d’obres i usos provisionals.  

La seva entrada en vigor ( el 4 de juny de 2014) ha comportat la derogació dels corresponents 
preceptes del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
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d’urbanisme, el qual  preveia, amb caràcter general, que per a l'autorització de les actuacions 
permeses en sòl no urbanitzable la persona interessada podia promoure o bé l'aprovació del 
corresponent projecte mitjançant el procediment previst en l'article 48 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, o bé la tramitació d'un pla especial urbanístic, llevat dels casos en què aquest fos 
preceptiu, o si el planejament general així ho requerís.   

La nova regulació ha fet un gir, i únicament exigeix la tramitació d’un pla especial urbanístic en 3 
supòsits: 

 a) Les noves construccions destinades a les activitats de càmping i aparcament de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstes expressament pel pla d’ordenació urbanística 
municipal. Precisar que en l'anterior regulació ja era exigible la tramitació d'un pla especial 
urbanístic per a la implantació de les activitats de càmping, i únicament s'ha incorporat 
l'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda, per tal de recollir aquestes actuacions 
introduïdes mitjançant la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 
d'urbanisme.  

 b) La implantació d’infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic 
relatives als sistemes urbanístics generals de comunicacions o d’equipament comunitari, quan no 
estan emparades en un projecte sectorial executiu vinculant per al planejament urbanístic. En 
altres paraules, recull el supòsit ja previst pel Text refós de la Llei d'urbanisme relatiu als plans 
especials urbanístics autònoms. 

 c) Altres actes, quan el pla especial urbanístic és necessari per desenvolupar les 
determinacions del planejament territorial o del planejament urbanístic general. 

En la resta d’actuacions en sòl no urbanitzable, es determina la tramitació d’un projecte pel 
procediment de l’article 48, si bé deixa la porta oberta establint que en els casos en què no és 
preceptiva l’aprovació d’un pla especial urbanístic, la persona interessada, optativament, pot 
promoure la seva aprovació. 

En conseqüència, l'aprovació d'aquest nou Decret ha comportat que, dels quatre supòsits de 
plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que són objecte d’avaluació ambiental segons la 
Llei 6/2009, del 28 d'abril, únicament la implantació d'activitats de càmping haurà de ser 
tramitada mitjançant un pla especial, i per tant, objecte d'aquest procediment; la resta 
d'actuacions s'articularan mitjançant un projecte tramitat pel procediment de l'article 48, i en 
conseqüència, ja no els hi serà d'aplicació. A més a més, cal recordar que, entre les 
determinacions que ha d'incloure un projecte en sòl no urbanitzable, no es troba cap tipus 
d'informe ambiental. 

Aquest fet posa de manifest que la regulació actual de la Llei 6/2009 d'avaluació ambiental, al 
menys en els supòsits d'aplicació als plans urbanístics, ha quedat desfasada. Un altre exemple que 
ho palesa són els nous tipus de plans especials urbanístics que poden tenir efectes significatius 
sobre el medi ambient, previstos per la legislació urbanística posterior a l'ambiental, i que per 
tant, no estan previstos en aquesta, com els plans especials urbanístics autònoms, o els plans 
especials urbanístics per a l’ampliació d’indústries existents en sòl no urbanitzable.  En aquest 
darrer cas, podria ser d'aplicació el procediment d'avaluació ambiental si l’activitat que s’hi 
desenvolupa o amb l’ampliació prevista és objecte d'avaluació d'impacte ambiental per la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Al marge de les consideracions anteriors, els supòsits de plans especials en sòl no urbanitzable 
previstos per la legislació ambiental plantegen la problemàtica del seu caràcter i abast, en el sentit 
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que en determinats casos preveuen actuacions executables directament sense requerir el 
desenvolupament d’obres posteriors, de manera que el seu caràcter s'assimila més a un projecte 
que a un pla. Enfront aquesta problemàtica, en primer lloc s'haurà d'analitzar si l'actuació prevista 
es troba inclosa en els supòsits d’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental, i en cas afirmatiu, 
només serà d’aplicació aquest darrer procediment, d'acord amb la disposició addicional 3ª de la 
Llei 6/2009. 

En el cas contrari, si no és objecte d'avaluació d'impacte ambiental, es preveu la possibilitat que 
l'òrgan promotor del pla sol·liciti la resolució de no subjecció a avaluació ambiental, sempre i 
quan, a més a més d'establir actuacions executables directament sense requerir el 
desenvolupament de projectes d’obres posteriors, el pla no qualifiqui sòl, tal i com comentarà 
posteriorment. 

 -3.3.6 Modificacions dels plans de l’article 6 i annex I ( plans marc de projectes 
d’impacte, plans d'ordenació urbanística municipal, plans parcials delimitació i determinats plans 
especials en sòl no urbanitzable) que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, 
directrius i propostes o de la cronologia dels plans, si produeixen diferències apreciables en les 
característiques dels efectes sobre el medi ambient, excepte en modificacions de plans 
d'ordenació urbanística municipal en sòl urbà. 

 -3.3.7 Plans urbanístics objecte de decisió prèvia si el promotor considera que s’han de 
sotmetre a avaluació ambiental. Aquest supòsit venia establert en l'article 14.4 de la Llei 6/2009, 
del 28 d'abril, en la seva redacció original, tot i que es va suprimir mitjançant la seva modificació 
per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. 
En qualsevol cas, ha quedat recollit en l’article 86 bis del Text refós de la Llei d'urbanisme. 

3.4. RESOLUCIÓ DE NO SUBJECCIÓ A AVALUACIÓ AMBIENTAL 

Es tracta d'un mecanisme que va introduir la Llei 6/2009, del 28 d'abril, per a determinats plans 
que, si bé són objecte d’avaluació ambiental, per les seves característiques i la seva poca entitat 
es constata, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes 
significatius en el medi ambient.  

Cal assenyalar que aquest instrument no es troba previst en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
com tampoc en l'anterior normativa estatal, de manera que caldrà valorar la seva adequació a la 
legislació bàsica estatal.  

Aquest instrument no és d'aplicació a tots els plans objecte d'avaluació ambiental, únicament es 
possibilita per als plans urbanístics següents: 

 .  Modificacions de planejament general que alterin la classificació del sòl no urbanitzable 
o la qualificació, si les noves qualificacions comporten l’admissió de nous usos o de més intensitat 
d’ús.  

 . Planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de 
construccions destinades a les activitats de càmping, equipaments i serveis comunitaris no 
compatibles amb els usos urbans, instal·lacions i obres necessaris per a la prestació de serveis 
tècnics, estacions de carburants i altres serveis de la xarxa viària.  

Per aquests plans especials urbanístics, es podrà sol·licitar la resolució esmentada en dos supòsits: 

  - aquells que, per les seves característiques o poca entitat es constati, sense necessitat de 
treballs o estudis addicionals, que no produiran efectes ambientals significatius.  
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 - que no siguin objecte d’impacte ambiental, que siguin executables directament i que no 
qualifiquin sòl. 

Si es dóna algun d'aquests casos, és necessari que el promotor sol·liciti a l’òrgan ambiental la 
resolució sobre la subjecció a avaluació ambiental en la fase preliminar d’elaboració del pla, és a 
dir, amb anterioritat a la seva aprovació inicial. La legislació no concreta la documentació que s’ha 
de trametre per a la seva emissió, tot i que, tenint en compte la fase de tramitació, es considera 
suficient l’aportació d’un avanç de Pla, el qual haurà d’incorporar una justificació de la manca 
d’efectes significatius de la proposta en el medi ambient.  

L’òrgan ambiental disposa del termini d’un mes per a emetre aquesta resolució motivada. 
Recordar que aquest instrument permet establir una excepcionalitat, de manera que en el cas 
que no es disposi de la corresponent resolució que declari la no subjecció, el pla corresponent és 
objecte d’avaluació ambiental (silenci negatiu).  

3.5. DECISIÓ PRÈVIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

3.5.1 Supòsits 

La legislació ambiental preveu determinats plans i programes la submissió dels quals a aquest 
procediment ambiental es determina amb una decisió prèvia adoptada per l’òrgan ambiental en 
base a un seguit de criteris. Aquests supòsits vénen establerts en l’article 8 de la Llei 6/2009, del 
28 d’abril, dels quals es destaquen, a nivell urbanístic, els següents:  

 a) Plans previstos en l’article 6 de la Llei esmentada, és a dir, que fixin el marc de projectes 
i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, i que estableixin l’ús de zones d’àmbit 
territorial reduït. Cal recordar que la Llei defineix les zones d’àmbit territorial reduït com aquell 
àmbit territorial en el qual, per les escasses dimensions, el nivell de protecció del medi ambient i 
la integració de les consideracions ambientals es poden aconseguir, de manera anàloga, tant per 
mitjà de l'aplicació de l'avaluació ambiental del pla com per mitjà de l'aplicació de l'avaluació 
d'impacte ambiental dels projectes que s'hi desenvolupin.  

 b) Plans directors urbanístics 

 c) Plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament general no avaluat.  

A tenor d’aquest supòsit, cal palesar que l’avaluació ambiental estratègica es va implantar en el 
planejament urbanístic català a través de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la 
Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. En concret, el seu article 4 va incorporar la 
disposició transitòria 10ª a la Llei 2/2002, en la què es va preveure el règim d'avaluació ambiental 
aplicable a determinades figures de planejament urbanístic no resoltes definitivament en el 
moment de l'entrada en vigor de la modificació de la Llei, mentre no es transposés la Directiva 
2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes sobre el medi ambient.  

En conseqüència, es considera que el planejament urbanístic general aprovat definitivament a 
partir del 31 de desembre de 2004 (entrada en vigor de la modificació de la Llei esmentada) ha 
estat objecte d’avaluació ambiental, encara que no hagi realitzat el procediment actualment 
establert, de manera que els plans parcials urbanístics que desenvolupin les seves determinacions 
no són objecte de decisió prèvia a avaluació ambiental.  
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 d) Modificacions dels supòsits anteriors que comportin una modificació substancial de les 
estratègies, directrius i propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències apreciables 
en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 

 e) Qualsevol altre pla si el promotor ho sol·licita atenent les circumstàncies especials de 
risc ambiental o de repercussions per al medi. 

3.5.2 Documentació i procediment 

Tal i com preveu l’article 86 bis.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, el procediment de decisió 
prèvia d’avaluació ambiental dels plans urbanístics que hi estiguin sotmesos d’acord amb article 8 
de la Llei 6/2009, es regeix pel que estableixen els seus articles 15 i 16, llevat que el promotor 
consideri que el pla s’ha de sotmetre a avaluació ambiental, ja que en aquest cas es segueix 
directament el procediment d’avaluació ambiental.  

Els preceptes citats, en la redacció donada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa, concreten la documentació a aportar i el 
procediment a seguir. 

“Article 15.2. La documentació ha de contenir, en tots els casos: 

a) Una descripció general de l'àmbit territorial del futur pla o programa. 

b) Els trets bàsics del pla o programa, o de la modificació, en l'estadi d'elaboració en què es troba, 
amb una indicació dels objectius que es pretenen assolir. S'ha d'especificar si el pla o programa 
desenvolupa altres plans o programes i, si s'escau, el contingut de les avaluacions ambientals 
dutes a terme. També cal indicar els instruments que es preveuen per al seu desenvolupament 
posterior. 

c) Una síntesi dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient. 

d) Una estimació preliminar dels efectes ambientalment significatius que es poden derivar de 
l'execució dels plans i programes, inclosos els relatius als riscos de protecció civil. 

e) Les conclusions amb relació a la necessitat de dur a terme o no dur a terme l'avaluació 
ambiental del pla o programa. En el supòsit que, atesa la manca justificada d'efectes 
ambientalment significatius, es consideri innecessària l'avaluació ambiental, s'ha d'incloure una 
proposta de línies d'actuació que s'han d'incorporar per tal de prevenir i de corregir les 
repercussions ambientals.” 

Cal afegir que l’apartat 3r d’aquest precepte permet que el promotor substitueixi la 
documentació que s’ha relacionat anteriorment per l’informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar, per tal que, si s’escau, l’òrgan ambiental procedeixi a emetre el document de 
referència.  

Un cop l’òrgan ambiental rep la documentació completa, moment a partir del qual comença a 
comptar el termini per resoldre, consulta a les administracions públiques afectades i al públic 
interessat sobre els possibles efectes sobre el medi ambient que pot comportar el pla, així com 
sobre l’abast i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental, en el cas que aquest 
pertoqui. Aquests disposen d’un mes per emetre les consideracions que estimin oportunes.   

Posteriorment, en el termini d’un mes des de la finalització de les consultes, l’òrgan ambiental ha 
de decidir sobre la necessitat de sotmetre el pla al procediment d’avaluació ambiental i emet la 
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decisió prèvia, que ha de ser motivada i en base a l’aplicació dels criteris fixats en l’annex II de la 
Llei 6/2009, relatius a les característiques del pla i dels seus efectes: 

“Per tal d'adoptar la decisió prèvia d'avaluació ambiental de plans i programes, cal tenir en 
consideració: 

1. Les característiques dels plans i programes, tenint en compte, especialment, els aspectes 
següents: 

a) Si constitueixen un marc per a projectes i altres activitats respecte a la ubicació, les 
característiques, les dimensions, les condicions de funcionament o l'assignació de recursos. 

b) Si influeixen en altres plans o programes, inclosos els que estan jerarquitzats. 

c) L'adequació del pla o programa per a la integració d'aspectes ambientals, amb l'objectiu 
fonamental de promoure el desenvolupament sostenible. 

d) Els problemes ambientals significatius per a aquest pla o programa. 

e) L'adequació del pla o programa per a l'aplicació de la legislació comunitària en matèria 
ambiental. 

2. Les característiques dels efectes i de la zona d'influència probable, considerant, en particular, els 
trets següents: 

a) La probabilitat, la durada, la intensitat o el grau, la freqüència i la reversibilitat dels efectes. 

b) El caràcter acumulatiu dels efectes. 

c) El caràcter transfronterer dels efectes. 

d) Els diferents riscos que poden afectar les persones o el medi ambient. 

e) La magnitud i l'abast en l'espai dels efectes (zona geogràfica i volum de la població que es 
poden veure afectades). 

f) El valor i la vulnerabilitat de la zona probablement afectada a causa dels factors següents: 

Primer. La població humana afectada pels riscos de protecció civil. 

Segon. El patrimoni natural, la diversitat biològica, les característiques naturals especials o el 
patrimoni cultural de la zona. 

Tercer. La superació de nivells o valors límit de qualitat del medi ambient. 

Quart. L'explotació intensiva de la terra. 

Cinquè. Els efectes en els espais naturals protegits en l'àmbit català, estatal, comunitari o 
internacional.” 

Per tal de facilitar la tasca de determinar i motivar la decisió prèvia sobre la subjecció a avaluació 
ambiental, s’ha procedit a concretar els criteris legals esmentats en els aspectes que es relacionen 
a continuació, si bé aquests tenen caràcter indicatiu i no exhaustiu: 

 - Continuïtat de l’àmbit d’actuació amb els sòls urbans  

 - Presència significativa de terrenys amb pendent superior al 20%  

 - Sectors on els terrenys forestals ocupin una part significativa 

 - Presència de zones amb risc d'inundabilitat 
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 - Sectors situats a menys d’1 km d’espais de xarxa Natura, del Pla d’espais d’interès 
natural, i/o de zones humides inventariades  

 - Sectors que formen part d’un procés d’urbanització més ampli amb continuïtat en el 
futur.  

 - Sectors situats en municipis amb problemàtiques ambientals rellevants, o amb dèficits 
rellevants en infraestructures ambientals.  

3.6. PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

En primer lloc, cal reiterar que l’avaluació ambiental es tracta d'un procediment específic que té 
per objecte integrar els aspectes ambientals en l’elaboració i aprovació dels plans i programes, i 
en el cas dels plans urbanístics, aquest procediment específic s’integra en el procediment a seguir 
per a la tramitació d’un pla urbanístic, de manera que no implica la realització de dos 
procediments independents i separats.   

D'acord amb l'article 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme, i l'article 86bis i la disposició 
transitòria 18ª del Text refós de la Llei d'urbanisme, els principals tràmits a realitzar són els 
següents: 

-3.6.1 Avanç del planejament urbanístic. Emissió del document de referència i de l’informe 
urbanístic i territorial. 

- 3.6.2 Aprovació inicial del Pla, el qual ha d’incorporar l’informe de sostenibilitat ambiental.  

-3.6.3 Resolució sobre la memòria ambiental ( i informe urbanístic i territorial), i aprovació 
provisional. 

-3.6.4 Aprovació definitiva del Pla i publicitat 

-3.6.5 Seguiment ambiental del Pla 

A continuació, es detallen les actuacions a realitzar en cadascuna de les fases anteriorment 
esmentades: 

3.6.1 Avanç del planejament urbanístic. Emissió del document de referència per part de l'òrgan 
ambiental i de l’informe urbanístic i territorial pel departament competent en matèria 
d'urbanisme. 

Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, l'òrgan o 
persones que el promoguin han de sol·licitar a l'òrgan ambiental l'emissió del document de 
referència.  

Segons la normativa, l'òrgan promotor tramet l’avanç de pla al departament o departaments 
competents en matèria d’urbanisme i de medi ambient, si bé a la pràctica, i d'acord amb la 
instrucció dictada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, es presenta a l'Oficina Territorial 
d'Acció i Avaluació Ambiental corresponent, que analitzarà la documentació aportada, i en farà 
tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme que pertoqui per a què emeti l'informe urbanístic i 
territorial. En el cas que l'avanç se sotmeti a informació pública, bé perquè sigui preceptiu, bé 
voluntàriament, la sol·licitud del document de referència es formula simultàniament a la 
informació pública de l'avanç. 
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El contingut de l'avanç de pla ha de donar compliment a les determinacions fixades en l'article 
106 del Reglament de la Llei d'urbanisme, i entre les quals ha de constar l'informe de sostenibilitat 
ambiental preliminar: 

 a) Els objectius i els criteris generals del pla. 

 b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, 
ambientals o  socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació 
pública. 

 c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació. 

 d) Informe ambiental preliminar: quan es tracti de planejament general, ha de contenir els 
aspectes  assenyalats en les lletres a i b de l'article 70, mentre que quan es tracti de plans 
urbanístics derivats,  ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l'apartat 1 de 
l'article 100. 

Tal i com s'ha esmentat, en el cas de plans tramitats pels ens locals, la direcció general competent 
en matèria d’urbanisme ha de lliurar a l’òrgan ambiental, en el termini d’un mes a comptar de la 
recepció de l’avanç del pla, l'informe urbanístic i territorial. Aquest té per objecte valorar 
l’adequació de l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament 
territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. Aquest informe s’ha 
d’incorporar com a annex al document de referència. 

Per tal d’elaborar aquest document de referència, l’òrgan ambiental realitza un seguit de 
consultes a les administracions públiques afectades i al públic interessat, als quals s'atorga el 
termini d'un mes per a què efectuïn les consideracions que estimin oportunes en relació amb 
l'abast i el grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental.  

Es defineixen com administracions públiques afectades les que tenen competències específiques 
en les matèries següents: biodiversitat, població, salut humana, fauna, flora, terra, aigua, aire, 
factors climàtics, béns materials, patrimoni cultural, inclòs el patrimoni històric, paisatge, 
ordenació del territori i urbanisme. 

Així mateix, s’entén per públic interessat: 

 - qualsevol persona física o jurídica en la qual concorri alguna de les circumstàncies de 
l’article 31 de  la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions 
públiques i del  procediment administratiu comú. 

 - la persona jurídica sense ànim de lucre que tingui com a finalitat la protecció del medi 
ambient o  finalitats particulars, i que aquestes finalitats es puguin veure afectades pel pla, 
que faci dos anys  que estigui constituïda legalment i exerceixi de manera activa les seves 
activitats. 

Un cop efectuades aquestes consultes, l'òrgan ambiental emet el document de referència en el 
qual es determinen l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental, els criteris, objectius i principis 
ambientals aplicables, i s'identifiquen les administracions públiques afectades i el públic 
interessat. El termini per a la seva emissió és de dos mesos a comptar des de la recepció de la 
documentació completa de l'avanç de pla.  

Per tal de facilitar la comprensió del contingut del document de referència, a continuació s'annexa 
l'índex d'aquest document emprat, amb caràcter general, per les diferents Oficines Territorials 
d'Avaluació Ambiental: 
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ÍNDEX DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

2. OBJECTE, FONAMENTS DE DRET, ANTECEDENTS I CONSULTES EFECTUADES  

 2.1. Objecte 

 2.2. Fonaments de dret 

 2.3. Antecedents 

 2.4. Consultes efectuades 

3. DADES GENERALS DEL PLA 

4. MARC ESTRATÈGIC DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA  [opcional] 

5. VALORACIÓ DE L’AVANÇ I DETERMINACIÓ DE L’ABAST I DEL NIVELL DE DETALL DE 
L’AVALUACIÓ AMBIENTAL  

 5.1. Valoració de l’ISA preliminar i determinació de l’abast i del nivell de detall de 
l’avaluació ambiental 

  5.1.1. Valoració global de l’ISA preliminar  

  5.1.2. Relació amb altres plans i programes 

  5.1.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla 

  5.1.4. Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla 

  5.1.5. Validació de l’anàlisi d’alternatives 

  5.1.6. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació 
proposada   sobre el medi ambient. 

  5.1.7. Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius 
ambientals    establerts   

  5.1.8. Mesures de seguiment i supervisió 

  5.1.9. Document de síntesi   

 5.2. Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’Avanç 

6. DETERMINACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ORDENACIÓ DE  L’ALTERNATIVA 
ELEGIDA 

7. MODALITATS D’INFORMACIÓ I CONSULTA, I IDENTIFICACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES AFECTADES I DEL PÚBLIC INTERESSAT 

3.6.2 Aprovació inicial del Pla, el qual ha d’incorporar l’informe de sostenibilitat 
ambiental.  

El Pla aprovat inicialment, el qual ha d’incloure l’informe de sostenibilitat ambiental, s'ha de 
sotmetre a informació pública durant un termini de 45 dies hàbils, i simultàniament, l'òrgan 
promotor ha de sol·licitar informe sobre aquest a les administracions afectades i al públic 
interessat identificats en el document de referència, al marge de la sol·licitud d'informes que 
s'hagi d'efectuar a altres organismes competents per raó de les seves competències sectorials.  
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El contingut de l'informe de sostenibilitat ambiental ve establert en l'article 70 del Reglament de 
la Llei d’urbanisme, en el cas del planejament general, i en l'article 100 per al planejament derivat, 
tot i que les seves determinacions són similars, centrant-se en el darrer cas en aspectes derivats 
de l'ordenació del sector que es proposa desenvolupar amb el planejament derivat.  

Per facilitar la seva redacció, es van publicar les Guies per a l'elaboració de l'informe de 
sostenibilitat ambiental dels Plans d'ordenació urbanística municipal i dels Plans parcials 
urbanístics (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2006 i 2007, respectivament), que es 
troben disponibles en l'enllaç següent:  

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e
1a0/?vgnextoid=f6fbfac6253d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6fbfac6253d
7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

A continuació, es relacionen els aspectes que ha de contenir l'informe de sostenibilitat ambiental 
d'un pla general sotmès a avaluació ambiental (article 70): 

a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l'àmbit del pla, el què inclou: 

1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l'àmbit objecte de 
planejament i del seu entorn. Es tracta de determinar el perfil ambiental de l'àmbit d'actuació. Per 
a identificar aquests elements ambientalment rellevants es tenen en compte els vectors següents 
(relació no exhaustiva):  

. Ocupació i consum de sòl:  

 - Formes d'ocupació i consum del sòl derivades de la classificació urbanística. 

 - Incidència del model d'ocupació del sòl sobre la mobilitat. 

 - Teixit urbà. 

 - Dinàmiques socio- econòmiques. 

 - Àrees amb riscos naturals i tecnològics: zones inundables, risc d'incendi, àrees amb 
problemes d'allaus o d'inestabilitat, risc químic ( derivat del PLASEQCAT, Pla d’emergència 
exterior del sector químic de Catalunya, o del Pla TRANSCAT ,relatiu al transport de mercaderies 
perilloses), i sòls contaminats per la presència d’activitats potencialment contaminants del sòl. 

. Biodiversitat, patrimoni natural i connectivitat ecològica:  

 - Espais naturals protegits: sòls inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), i/o en la 
xarxa Natura 2000. 

 - Vegetació: hàbitats d'interès comunitari, de caràcter prioritari i no prioritari, d'acord 
amb l'annex I de la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre (modificada per la Directiva 97/62/CEE); altres 
hàbitats d'especial interès o de baixa representació superficial; espècies incloses en el Catàleg de 
flora amenaçada de Catalunya. 

 - Fauna: espècies d'interès comunitari, d'acord amb l'annex II de la Directiva 92/43/CE, de 
21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre 
(modificada per la Directiva 97/62/CEE); la Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la 
conservació de les aus silvestres (actualitzada per la Directiva 2009/147/CE del Parlament 
europeu i del Consell, de 30 de novembre), espècies silvestres en règim de protecció especial i 
espècies amenaçades. 
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 - Zones humides (Inventari de zones humides de Catalunya, Conveni de Ramsar) i espais 
costaners. 

 - Forests d’utilitat pública. 

 - Patrimoni geològic i paleontològic (Inventari de geòtops o geozones de Catalunya). 

 - Àmbits d'interès per la connectivitat ecològica interna i amb l'exterior. Barreres 
ecològiques, processos de fragmentació, i punts crítics en la continuïtat territorial dels hàbitats. 

. Relleu i morfologia: 

 - Terrenys amb pendent significativa, en especial, els superiors al 20%. 

. Cicle de l'aigua: 

 - Cursos d’aigua superficials i estat dels espais fluvials, possibles zones inundables per 
l’avinguda de períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys, o potencialment inundables segons criteris 
geomorfològics, d’acord amb les bases cartogràfiques de l’INUNCAT i la Planificació de l’Espai 
Fluvial (PEF), en el seu cas. 

 - Recursos hídrics. Balanç hídric, disponibilitat, consum i qualitat. Infraestructures i 
sistemes d'abastament i sanejament ( depuració, estalvi i reutilització). 

 - Estat dels aqüífers. Aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades 
de conformitat amb la legislació vigent ( com per exemple, les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries). 

. Paisatge: 

 - Unitats de paisatge, objectius de qualitat fixats pels catàlegs i les directrius del paisatge. 

 - Àmbits de vulnerabilitat paisatgística. 

 - Àrees i elements d'especial interès. Béns culturals declarats i altres elements del 
patrimoni cultural. 

 - Impactes paisatgístics significatius. 

. Ambient atmosfèric 

 - Incidència del model urbà i de mobilitat en la contaminació per substàncies. Àrees 
especialment vulnerables o amb problemàtiques de contaminació ( com per exemple, els 
municipis inclosos en el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric). 

 - Contaminació acústica. Aspectes rellevants dels mapes de soroll o de capacitat acústica, 
determinació de les zones de sensibilitat acústica alta, zones sotmeses a règims especials, i àmbits 
amb nivells acústics superiors als legalment establerts. 

 - Contaminació lluminosa. Grau d'aplicació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 - Contaminació electromagnètica.  

. Ecoeficiència i canvi climàtic  

 - Mesures existents en l'àmbit local per limitar els impactes ambientals, fomentar l'estalvi 
energètic i de recursos, i estimació dels dèficits principals.  
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 - Balanç d'emissions de gasos d'efecte hivernacle ( en el cas dels Plans d'ordenació 
urbanística municipal i Modificacions puntuals per les quals es delimitin nous sectors de sòl 
urbanitzable o ampliació substancial de sectors preexistents, d'acord amb la Circular de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals 1/2012, per la qual es determinen els continguts mínims de 
l’anàlisi quantitativa d’emissions de GEH en l’avaluació ambiental de determinats plans 
d’ordenació urbanística municipal). 

. Gestió dels materials i dels residus 

 - Gestió dels residus en l'àmbit d'actuació, dèficits urbanístics, anàlisi dels residus de la 
construcció.  

2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en 
l'àmbit del pla, establerts en la normativa internacional, comunitària, estatal, autonòmica o local, 
o en els instruments de planejament territorial, els plans directors urbanístics o altres plans o 
programes aplicables. 

Es tracta d'identificar les directrius i obligacions jurídiques que resultin d'aplicació, incloses les que 
estableixin els plans de rang superior. A nivell pràctic, en alguns casos aquest requeriment 
comporta la relació d'un extens llistat de normatives de diversa índole, moltes de les quals no 
tenen aplicació directa al pla, o fins i tot, mancades de vigència. D'aquesta manera, i malgrat la 
dificultat que implica, caldrà seleccionar les directrius i disposicions que, per les seves 
característiques o àmbit territorial d'aplicació, han de ser assumides pel pla. 

3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla, d'acord amb els 
requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els principis i directrius 
 establerts als articles 3 i 9 de la Llei d'urbanisme, els quals han de referir-se, entre d'altres 
aspectes, a la sostenibilitat global del model d'ordenació; al cicle de l'aigua; a la biodiversitat 
territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural; a la qualitat del paisatge; a la qualitat 
de l'ambient atmosfèric; i a la contaminació acústica i lluminosa. 

Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada en funció del seu grau 
d'importància relativa. Així mateix, s'establiran indicadors ambientals per tal de poder verificar el 
grau de compliment dels objectius ambientals i per poder efectuar un seguiment del pla. 

b) Justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa d'ordenació proposada, el què inclou: 

1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades. 

És requisit, per una banda, que les alternatives estudiades siguin viables jurídicament, 
ambientalment i tècnicament. Per altra banda, és obligatori considerar l'alternativa zero, que 
consisteix en no realitzar el pla, és a dir, valorar les conseqüències ambientals de la continuïtat del 
planejament vigent.  

2n. L'anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i de les seves 
determinacions estructurals, d'acord amb els objectius i criteris ambientals. 

Sens perjudici d'altres metodologies, es tracta de confrontar cada alternativa considerada amb els 
objectius ambientals adoptats per tal de determinar el grau d'adequació de cadascuna d'elles.  

3r. La justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa seleccionada. 

Consisteix en justificar, des d'un punt de vista estrictament ambiental, la conveniència i adequació 
de l'alternativa adoptada als objectius ambientals assumits. En aquest sentit, cal emfatitzar que 
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les justificacions d'altres índoles, com socials, econòmiques, etc. correspondran a d'altres 
documents que integren el pla. 

c) Descripció ambiental del pla d'acord amb l'alternativa d'ordenació adoptada, incloent: 

1r. Una síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves determinacions amb 
possibles repercussions significatives sobre el medi ambient. 

Caldrà exposar de forma esquemàtica les determinacions del pla susceptibles de produir efectes 
ambientalment significatius.  

2n. La identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes 
addicionals de recursos naturals i d'infraestructures de sanejament, de gestió de residus i similars 
derivades de l'ordenació proposada. 

3r. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la millora del medi 
ambient. 

Aquestes mesures es refereixen tant a les d'aplicació directa pel pla en qüestió, com les mesures 
d'aplicació a plans i projectes derivats.  

d) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, 
sinèrgics, a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius i d'altres) de 
l'ordenació proposada sobre el medi ambient, incloent: 

1r. Els efectes sobre els recursos naturals. 

2n. Els efectes sobre els espais i aspectes ambientals identificats. 

3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l'ordenació prevista pel pla. 

e) Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts, el 
què comprèn: 
1r. La verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els requeriments 
ambientals. 

2n. L'avaluació global del pla, tenint en compte l'anàlisi comparativa dels perfils ambientals inicial 
i resultant de l'àmbit del pla, d'acord amb l'apartat anterior i les jerarquies entre objectius 
ambientals. 

 3r. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 

f) Síntesi de l'estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una ressenya 
dels objectius i criteris ambientals fixats, i l'explicació justificada de l'avaluació global del pla. 

-3.6.3 Resolució sobre la memòria ambiental ( i informe urbanístic i territorial), i aprovació 
provisional. 

Abans de l’aprovació provisional o definitiva, segons correspongui, s’ha de lliurar al departament 
o departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi ambient la proposta de memòria 
ambiental, juntament amb una còpia de la proposta de pla que es preveu sotmetre a l’aprovació 
provisional o definitiva. A més a més d'aquesta documentació, caldrà trametre una còpia dels 
documents obtinguts en la fase de consultes i d'informació pública, tot acreditant mitjançant 
certificat el compliment del termini de 45 dies hàbils d'exposició pública.  
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De la mateixa manera que amb l'avanç de pla, a nivell pràctic es tramet a l'Oficina Territorial 
d'Acció i Avaluació Ambiental, que analitzarà la documentació aportada, i en farà tramesa a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme corresponent per a què emeti l'informe urbanístic i territorial. 

Aquest informe urbanístic i territorial va ser introduït en el procediment d'avaluació ambiental 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, tot i que 
únicament versa sobre qüestions urbanístiques. S'evacuarà en el termini de tres mesos en relació 
amb els plans tramitats pels ens locals, i es pronuncia sobre els aspectes del pla relatius a 
qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès supramunicipal, per tal que puguin ser 
considerats en l’acord d’aprovació subsegüent. Així mateix, s'especifica que en els casos de plans 
especials urbanístics, de plans de millora urbana i de plans parcials urbanístics l'aprovació 
definitiva dels quals correspon als Ajuntaments, aquest informe compleix les funcions que 
estableix l’article 87.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme i té els seus mateixos efectes. 

La proposta de memòria ambiental l'ha d'elaborar l'òrgan que promou el pla, i té per objecte de 
valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta de pla. El seu contingut ve 
determinat en l'article 24 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril: 

“2. (...) ha de contenir una menció específica de com s'han incorporat les determinacions del 
document de referència, de l'anàlisi de l'informe de sostenibilitat ambiental del pla o programa i 
de com s'ha tingut en compte el resultat de les consultes i de la informació pública. 

3. La memòria ambiental ha de contenir, a més del que estableix l'apartat 2, els aspectes 
següents: 

a) Les determinacions finals que en matèria ambiental s'han d'incorporar a la proposta de pla o 
programa, o de modificació. En aquest sentit, el promotor, a partir dels impactes que s'hagin 
individualitzat en el procediment, ha d'establir: 

Primer. Les mesures protectores, correctores i compensatòries. 

Segon. Les directrius aplicables a l'avaluació ambiental dels instruments de desenvolupament 
posteriors del pla o programa. 

Tercer. Les directrius aplicables a l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes específics que es 
derivin del pla o programa. 

b) La manera de fer el seguiment ambiental posterior a l'aprovació del pla o programa, d'acord 
amb el que estableix l'article 29, i la periodicitat dels informes de seguiment.” 

L'òrgan ambiental disposa del termini de tres mesos per emetre la resolució de l’òrgan ambiental 
sobre la memòria ambiental, la qual té caràcter preceptiu. En el cas que la memòria ambiental i la 
documentació presentada integrin adequadament els continguts que estableix l'article 24, l'òrgan 
ambiental ha de dictar una resolució en què manifesti el seu acord amb la memòria ambiental. Si 
per contra no s'integren adequadament aquestes determinacions i les deficiències són 
esmenables, l'òrgan ambiental ha d’indicar els aspectes concrets a corregir, completar o ampliar.  

És important destacar que l’òrgan ambiental té límits, en el sentit que en la resolució sobre la 
memòria ambiental no pot introduir noves determinacions respecte les indicades en el document 
de referència, llevat que sorgeixin de les consultes o de la informació pública, de modificacions 
introduïdes en el pla o que es tracti d'incorporar prescripcions derivades del compliment obligat 
de noves determinacions legals en matèria ambiental. 
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En l’article 26 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, es determina l’òrgan competent per adoptar la 
resolució sobre la memòria ambiental: el conseller del departament competent en matèria de 
medi ambient si l'aprovació de pla correspon al Parlament, al Govern o a un altre conseller; i el 
director general competent en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes, en la resta de 
supòsits. Tot i així, destacar la resolució TES/18/2012, de 9 de gener, per la qual es delega la 
competència de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les 
persones titulars de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental per a l'emissió de la resolució 
sobre la memòria ambiental en determinats supòsits. 

3.6.4 Aprovació definitiva del Pla i publicitat 

En l’acord d’aprovació del pla, s’ha de fer constar una declaració sobre la presa en consideració de 
l’informe de sostenibilitat ambiental, de la memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan ambiental. 
En el cas que hi hagués discrepàncies amb els resultats de l’avaluació ambiental, cal justificar-ne 
els motius i les mesures adoptades. 

Un cop aprovat definitivament el pla, la Llei d'avaluació ambiental en el seu article 28 exigeix 
donar-li publicitat. D'aquesta manera, estableix un seguit de requisits de publicitat d’aquells plans 
que han seguit una avaluació ambiental, inclosos els urbanístics, als quals hauran de donar 
compliment, a més a més dels establerts per la legislació urbanística. Cal dir que s'ha estudiat la 
possibilitat d’aprofitar algun d’aquests requisits de publicitat que ja exigeix el Text refós de la Llei 
d’urbanisme per donar compliment a part d’aquests requeriments, com la publicació que efectua 
la Generalitat en el DOGC de l’acord d’aprovació del pla i les seves normes urbanístiques.   

Es relacionen a continuació: 

 - El promotor ha de notificar a l’òrgan ambiental l’aprovació del pla, amb la identificació 
de l’òrgan  encarregat de fer el seguiment ambiental. 

 - Publicació d’edicte en el DOGC o en el butlletí oficial en què correspongui publicar el pla, 
per posar a disposició de les administracions públiques afectades i de les persones físiques i 
jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i de participació pública els documents 
següents, explicitant on estan disponibles per a consultar-los: 

  a) El pla aprovat. 

  b) Una declaració que resumeixi de quina manera s'han integrat en el pla els 
aspectes ambientals; com s'han pres en consideració l'informe de sostenibilitat ambiental, els 
resultats de les consultes, i la memòria ambiental, les raons de l'elecció del pla aprovat en relació 
amb les alternatives considerades, i les discrepàncies eventuals que hagin pogut sorgir en el 
procés d'avaluació ambiental. 

  c) Les mesures adoptades per al seguiment ambiental. 

  d) Un resum no tècnic sobre la documentació continguda en les lletres b i c. 

3.6.5 Seguiment ambiental del Pla 

L’article 29 de la Llei d'avaluació ambiental regula el seguiment dels efectes que produeix un pla 
sobre el medi ambient, determinant que és el promotor el responsable de dur a terme el 
seguiment dels efectes sobre el medi ambient, amb la participació de l’òrgan ambiental, tot 
matisant que en el cas de promotors privats el responsable és l’òrgan encarregat de la tramitació.  
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Aquesta participació de l’òrgan ambiental es concreta en el següent: si la legislació sectorial que 
regula el pla determina un òrgan específic de seguiment, serà aquest el que haurà d’enviar els 
informes de seguiment a l’òrgan ambiental. En cas contrari, com passaria en els plans urbanístics, 
i depenent de la transcendència del pla, en la resolució de la memòria ambiental es pot designar 
un director o una comissió mixta de seguiment. 

En canvi, la responsabilitat de la supervisió, regulada en l’article 30, recau en l’òrgan ambiental, el 
qual haurà de rebre informes periòdics de seguiment. Així mateix, s'estableix la possibilitat de 
convocar comissions paritàries amb el promotor en cas que es detectin incompliments en les 
determinacions ambientals  incorporades en el pla.  
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1. RISC I TERRITORI: MARC COMPETENCIAL 

L’article 132 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya1, relatiu a les emergències i a la 
protecció civil, estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i  l’execució 
de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil i també la direcció i la 
coordinació dels serveis de protecció civil, sens perjudici de les facultats dels governs 

                                                      
1
 Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, sancionada per Sa Majestat el Rei 

Joan Carles I el dia 19 de juliol de 2006 
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locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves 
competències en matèria de seguretat pública.  

És important la diferenciació entre diferents òrgans competents, atès que, tal i com 
estableix l’article 40 la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
existeixen dos autoritats en matèria de protecció civil: l’alcalde, en l’àmbit municipal, i el 
conseller o consellera del departament de la Generalitat que tingui assumides les 
competències en matèria de protecció civil, que actualment és el Departament d’Interior. 
És per aquest motiu que tant l’àmbit municipal com el de l’administració de la Generalitat 
són competents en matèria de protecció civil, la qual cosa suposa que ambdós òrgans, 
han de vetllar per l’acció pública amb la finalitat de (1) la previsió dels riscos greus, amb el 
corresponent anàlisi objectiu i la seva localització sobre el territori; (2) la prevenció, 
entesa com el conjunt d’actuacions encaminades tant a la disminució dels riscos com a la 
seva detecció immediata, mitjançant la vigilància; (3) la planificació de les respostes 
enfront les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, com també l’estructura de 
la coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i 
entitats que actuen en aquestes respostes; (4) la intervenció per a anul·lar les causes i 
pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques; (5) el 
restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la 
normalitat; i (6) la informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin 
esser afectats per riscos, catàstrofes i calamitats públiques. 

En definitiva, les actuacions de totes les administracions públiques a Catalunya, en 
l’exercici de les competències que els són pròpies, han d’ésser orientades a la reducció del 
risc. 

2. LA PROTECCIÓ CIVIL I EL RISC AL TERRITORI 

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC, en endavant) és l’òrgan de la Generalitat de 
Catalunya que exerceix la direcció del sistema de protecció civil a Catalunya2, d’acord amb 
les directrius del Govern. De les accions públiques abans esmentades n’hi ha dos que són 
fonamentals i que estan lligades amb l’anàlisi dels riscos i la planificació territorial: la 
previsió i la prevenció.  

Un dels aspectes fonamentals de l’acció pública dirigida a la previsió del risc és la 
territorialització, la seva disposició sobre el territori. Per aquest motiu, la DGPC va publicar 
el Mapa de Protecció Civil de Catalunya l’any 2010, figura recollida a l'article 12 de la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i que posa de manifest «les 
diferents zones territorials en les quals és present cada risc».  

El Mapa de Protecció Civil de Catalunya3 (MPCC, en endavant) és una eina cartogràfica on 
es presenta la informació dels riscos de forma georeferenciada del territori català, tenint 
en compte que pretén tenir una visió global, conjunta i unitària dels riscos de protecció 
civil. El seu objectiu principal és la visió global dels riscos que poden afectar al territori de 
Catalunya i proporcionar aquesta informació a les diferents administracions públiques i als 
ciutadans en general. Per tant, el MPCC és un element estratègic de caràcter tècnic 

                                                      
2
 Decret 320/2011, de 3 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior 

3
 Consultable en línia. Veure bibliografia. 
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essencial per al desenvolupament del sistema de protecció civil català, ja que com a 
element compilador de la informació georeferenciada dels riscos de protecció civil, 
estableix les bases per al coneixement i difusió dels riscos de protecció civil a la societat. 

Aquest MPCC conté la informació relativa a la planificació d’emergències i la prevenció del 
risc, aquesta última especialment necessària pel que fa a la implantació de nous elements 
vulnerables compatible amb la gestió del risc. 

Lligat amb això, el MPCC és converteix en un instrument mitjançant el qual les 
administracions poden iniciar tasques d’acció pública en matèria de prevenció en 
protecció civil. Entre aquestes tasques essencials de la prevenció, cal destacar la que fa 
referència a la implantació de nous elements vulnerables sobre el territori que puguin 
quedar afectats per qualsevol dels riscos existents.  

La DGPC és l’òrgan amb capacitat competencial per definir les actuacions concretes per a 
la protecció i autoprotecció d’aquests elements vulnerables, en funció dels escenaris 
accidentals possibles, dels recursos disponibles i de les actuacions operatives viables. Per 
aquest motiu, la prevenció en matèria de protecció civil ha de contemplar com a essencial 
el moment en què es defineix la implantació territorial de nous elements vulnerables: 
l’aprovació del planejament territorial i la tramitació de la planificació urbanística.  

Cal tenir en compte que és la DGPC qui pot establir en quines situacions o escenaris 
concrets poden no estar garantides les capacitats de protecció i autoprotecció dels 
elements vulnerables, en funció de la quantificació del perill concret, de les necessitats de 
protecció i autoprotecció que en deriven i dels recursos concrets disponibles, i per tant, 
tal i com s’establia anteriorment, les actuacions viables. 

Cal assenyalar que aquestes condicions es fixen tot considerant també que existeix un 
límit en la capacitat de gestió que no es pot superar, malgrat es considerin els recursos 
disponibles il·limitats i determinat pel temps d’evolució de les emergències i pel límit de la 
fiabilitat humana, és a dir, la seva eficàcia en l’aplicació de les mesures d’autoprotecció.  

Per tant, és molt important que s’estableixin criteris de control de la implantació de nous 
elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil, mitjançant 
dues línies d’actuació bàsiques: (1) la contenció del risc generat en origen fins a poder-lo 
considerar gestionable o acceptable; i (2) la reducció del risc existent dels escenaris que 
actualment són qualificats com a potencialment no gestionables fins arribar a valors 
acceptables, mitjançant mesures preventives i correctores. I una d’aquestes possibles 
mesures, és la implicació de la DGPC com a òrgan qualificat per a emetre els informes 
corresponents a la tramitació dels diferents plans urbanístics que desenvolupen la 
implantació sobre el territori de nous elements vulnerables, sempre des del paradigma 
d’assumir un “risc acceptable”. 

3. L’ANÀLISI DEL RISC I LA PLANIFICACIÓ 

El risc (R) acceptable és el resultat de la combinació del perill (P) generat i latent, la 
vulnerabilitat (V) intrínseca dels elements vulnerables i la seva exposició (E) a aquest 
perill. Tot i que hi ha molts autors que sintetitzen aquesta fórmula –que es podria definir 
fàcilment com a R=P·V·E– tractant la vulnerabilitat de forma conjunta amb l’exposició, per 
acabar definint que el risc és el producte de la probabilitat d’ocurrència, és a dir, la 
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freqüència amb que un perill de determinada intensitat es pugui produir, per les seves 
conseqüències generades.  

Però en el cas que ens ocupa, és imprescindible considerar essencial el concepte 
“d’exposició”, ja que la planificació urbanística incideix de forma molt important a un dels 
paràmetres que la defineixen: el factor temporal dels elements vulnerables exposats a un 
perill. I és que, per definició, l’exposició al perill vindrà determinada per un conjunt de 
plans i normes, que, seguint els procediments administratius de tramitació establerts per 
les diferents normatives sectorials específiques, s’aprovaran pel seu interès públic. I és en 
el marc d’aquest interès públic, com a primer estadi, que la seguretat i la capacitat 
d’autoprotecció de les persones s’ha d’intentar garantir, ja que la planificació urbanística, 
entre d’altres, transforma el territori, realitzant canvis que temporalment seran fixes i 
pràcticament inamovibles. 

Per això, una de les directrius de la DGPC ha estat establir uns criteris que tinguin com a 
finalitat evitar que futures poblacions quedin exposades a certs perills en el moment de la 
seva implantació territorial a través de la planificació urbanística, amb l’objectiu que les 
emergències que es puguin produir i les condicions d’eficiència i eficàcia en la gestió 
permetin garantir la capacitat de l’autoprotecció de la població enfront a les possibles 
emergències, especialment, atesa la proximitat al focus de perill o quan aquest pugui ser 
un episodi de risc extraordinàriament intens o desenvolupar-se amb gran celeritat. 

Amb aquesta voluntat, la DGPC va elaborar aquests criteris que es van informar 
favorablement per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya l’any 2010 i que el 
conseller titular del Departament d’Interior va aprovar mitjançant la Resolució 
IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a l’elaboració 
dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables 
compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil, en relació als riscos següents: 

- El risc químic en les instal·lacions que manipulen substàncies perilloses i en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, 

- El risc nuclear, i 

- El risc d’inundacions 

Més endavant, mitjançant la Resolució INT/2330/2013, de 29 d’octubre, es va deixar 
sense efecte l’apartat 1 de la Resolució anterior, en relació al risc químic en el transport 
de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, i es varen fixar a través d’una 
instrucció tècnica de la mateixa DGPC, els nous criteris relatius a les condicions mínimes 
que han de complir els nous desenvolupaments urbanística a ubicar dins les zones 
identificades com de risc químic en el transport de mercaderies perilloses. 
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4. CRITERIS TÈCNICS: LA IRP/971/2010 I LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA APROVADA PER LA 
RESOLUCIÓ INT/2330/2013 

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, en la memòria de l’any 2008 
relativa als riscos naturals a Catalunya (Riskcat4) ja establia que «el ràpid i potent 
creiexement urbanístic que ha experimentat Catalunya en els últims 15 anys en alguns 
moments es pot qualificar com a desaforat i ha estat prou ràpid com per en determinats 
casos no adaptar-se de la millor forma possible als riscos naturals. Això ha provocat 
l’aparició de creixements urbanístics exposats als riscos més del que seria desitjable en 
molts casos». Tot i aquesta asseveració, aquesta situació es produeix malgrat l’existència 
d’un marc jurídic urbanístic i de seguretat molt clar que determina que les 
administracions públiques han de treballar en la contenció del risc i que prohibeix la 
urbanització en zones de risc5. 

I és que no s’ha de perdre de vista que és la mateixa normativa urbanística la que 
estableix com a directrius6 que «les administracions amb competències en matèria 
urbanística han de vetllar perquè les determinacions i l'execució del planejament 
urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns 
nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront 
dels riscs naturals i tecnològics»  i que «està prohibit urbanitzar i edificar en zones 
inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant 
les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs».  

El desplegament de la normativa urbanística7 en relació als riscos i la planificació 
urbanística és taxativa en quan a la seva execució, ja que ha de permetre assolir uns 
nivells adequats de protecció enfront dels riscs naturals i tecnològics i han de preservar de 
la urbanització i l'edificació les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les 
persones que, d'acord amb la normativa sectorial aplicable, siguin totalment 
incompatibles amb llur urbanització o edificació, llevat que es prevegi l'execució d' obres 
vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs. 

L'ordenació de la implantació i la distribució dels usos en el territori per part del 
planejament urbanístic i de les ordenances municipals ha de preveure les limitacions i 
mesures necessàries per garantir la seguretat i la salut de les persones front als riscs que 
es puguin derivar de les instal·lacions i activitats industrials i altres activitats 
tecnològiques. I aquest és un dels motius pels quals la DGPC va elaborar un seguit de 
criteris tècnics que ara mateix s’expliquen de manera concisa. 

S’ha de tenir en compte que, tal i com es descriu en la introducció de la Resolució 
IRP/971/2010, de 31 de març, que els criteris fan referència a les actuacions que suposen 
una modificació substancial del risc i, prioritàriament a les previsions de desenvolupament 
en sòl urbanitzable, i queden fixats en base a la definició numèrica, en metres, de franges 

                                                      
4
 VILAPLANA, J.M. (2008). RISKCAT. Els riscos naturals a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Informes del 

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), núm. 6  
5
 DELGADO, S. (2013). La prevenció dels riscos greus en l’ordenació territorial i l’urbanisme com a requisit per 

a la gestió de les emergències col·lectives. Revista Catalana de Seguretat Pública, núm. 26, pàg. 173-212 
6
 Article 9 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme 

7
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
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o zones on s’estableixen les tipologies dels elements vulnerables considerats compatibles 
amb la gestió del risc, i al control de la vulnerabilitat i dels creixements màxims. 

El concepte de “risc acceptable” comporta que les mesures preventives que es poden 
associar a les previsions de desenvolupament hagin d’assolir valors de tolerància que 
minimitzin les zones o franges de seguretat abans esmentades i han de quedar definides 
per a l’assegurament de la capacitat d’autoprotecció de les persones. És per això que 
aquests criteris constitueixen una eina per a què la DGPC, d’acord amb les competències 
que li corresponen, vetlli per assegurar que la implantació de nous elements vulnerables 
es porti a terme de manera compatible amb la gestió dels riscos de protecció civil, d’acord 
amb el principi de prevenció previst a l’article 13 de la Llei de protecció civil de Catalunya, 
evitant els riscos davant de possibles emergències d’especial celeritat i intensitat que 
puguin no tenir garantides les capacitats d’autoprotecció. 

5. SÍNTESI DELS CRITERIS TÈCNICS PER RISCOS  

5.1. RISC QUÍMIC EN ESTABLIMENTS 

Objectiu:  

Establir criteris sobre la viabilitat de les actuacions urbanístiques que suposin una 
modificació substancial del risc, prioritàriament a les previsions de desenvolupament de 
sòl urbanitzable, envers la gestió d’emergències col·lectives i molt especialment, aquelles 
que poden ser sobtades i ràpides, davant d’emergències per risc químic en establiments 
industrials que manipulen substàncies perilloses. 

Definició: 

Zona d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció: franges o zones de seguretat de 
base numèrica per tal d’evitar escenaris potencialment no gestionables o elements 
vulnerables en situació d’indefensió envers l’autoprotecció. 

Aquest és un risc planificat pel PLASEQCAT que abasta a totes les instal·lacions afectades 
per la normativa que regula la prevenció i planificació d’accidents greus en instal·lacions 
que manipulen substàncies perilloses, així com d’altres instal·lacions que per les seves 
característiques concretes també es puguin considerar com a generadores de risc químic. 

Problemàtica: 

- Celeritat d’esdeveniments: dificultat dels avisos a la població amb anterioritat a les 
afectacions. 

- Proximitat de la població al focus de l’emergència 

- Nombre de població present a les zones d’afectació 

Zonificació del Risc: 

- Zona d’Intervenció: zona en la qual les conseqüències dels accidents produeixen 
un nivell de danys que justifica l’aplicació immediata de mesures de protecció. 
Persones a l’exterior poden patir danys. 

- Zona d’Alerta: zona amb efectes que, encara perceptibles, no justifiquen la 
intervenció, excepte en grups de població crítics (elements molt vulnerables). 
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Zones d’Assegurament de la capacitat d’autoprotecció: 

A) Zona d’indefensió envers l’autoprotecció (IEA) 

- No compatible usos residencials ni de pública concurrència, excepte 
usos industrials compatibles. 

- No compatible desenvolupaments urbanístics a l’interior de la zona. 

- Compatibles desenvolupaments d’usos industrials compatibles amb 
activitats de risc, assegurant les previsions i requisits de confinament 
general. 

- Franja de 500 metres, en primera fase (núvols tòxics de gran abast) 

- Estudis de detall en la fase de concreció poden reduir les distàncies fins 
a: 

 250 m. (gasos liquats inflamables, núvols inflamables, 
deflagracions o explosions, BLEVE, substàncies toxicitat 
mitja-baixa)  

 100 m. (substàncies líquides inflamables que no poden 
generar núvols inflamables ni deflagracions) 

 50 m (substàncies nivell baix SEVESO) 

B) Zona d’intensitat límit a l’exterior (ILE) 

- No són viables les previsions d’implantació d’elements vulnerables 
(residencial, pública concurrència i zones d’ocis) a l’interior d’aquest 
àmbit. 

- Compatibles desenvolupaments d’usos industrials compatibles amb 
activitats de risc, assegurant les previsions i requisits de confinament 
general. 

C) Zona de confinament general (ZCG) 

- Es correspon aproximadament amb la zona d’intervenció de les 
avaluacions dels informes de seguretat. 

- Els sectors de desenvolupament previstos a l’interior es consideren 
compatibles sempre i quan el municipi instal·li sistemes d’avís a la 
població en cas d’emergència (sirenes). 

- No compatibles increments de població que superin els 20.000 
habitants per octà en zona d’intervenció en zones d’escenaris 
gestionables. 

- Compatible el creixement moderat (increment del 33% de població) en 
escenaris no gestionables. 

EXCEPCIONS: 

Cal tenir en compte que aquestes excepcions no fan referència a l’aplicació de mesures 
preventives i compensatòries (barreres, sensors, sirenes). 
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A) Compleció de nuclis urbans: en IEA i ILE sense increment superior al 5% o valor 

absolut de 500 persones. 

B) Zones verdes i de lleure: 

a. Espais que no generin condicions de pública concurrència 

b. Que no estiguin dirigides a població especialment vulnerable 

c. No desenvolupar activitats de pública concurrència 

C) Elements vulnerables no residencials (restricció d’activitats, nombre de presència 

física de persones, incorporin condicions especials de seguretat relatives al 

confinament i la detecció, PAU)  

 

Quadre 1. Resum del valor de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció (IEA) en funció de les 
substàncies perilloses presents i les mesures preventives o de reducció del risc aplicades 
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Quadre 2. Resum d’elements vulnerables compatibles en funció de cada risc 

 

 

5.2. RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES (CARRETERA I 
FERROCARRIL) 

Objectiu: 

Establir criteris sobre les condicions mínimes que han de complir els nous 
desenvolupaments que es vulguin instal·lar dins de les zones identificades com a de risc 
químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 

Definició: 

Zona d’Indefensió (ZIF): franja de seguretat mínima necessària per la viabilitat de 
l’autoprotecció dels elements vulnerables en el marc d’un accident amb matèries 
perilloses. Sempre mesurada a banda i banda del límit de la via afectada. 

Problemàtica: 

- Les condicions venen definides pel temps necessari entre la detecció de 
l’emergència, l’avís als elements vulnerables i la intensitat dels efectes dels 
accidents previsibles. 

Zonificació del Risc: 

- ZIF única associada a cada tram de via: 

o ZIF 500 metres: volum superior llindar representatiu de matèries 

tòxiques que poden generar accidents de gran abast 
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o ZIF 300 metres: volum superior llindar representatiu de matèries 
tòxiques que poden generar accidents de curt abast 

o ZIF 250 metres: volum superior llindar representatiu de matèries que 
poden generar BLEVE 

o ZIF 75 metres: volum superior llindar representatiu de matèries que 
poden generar incendis de toll 

- ZIF material pirotècnic i explosiu (ITC 9 del RD 563/2010, de 7 maig) 

o ZIF 500 metres: nuclis de població i aglomeració de persones 

o ZIF 300 metres: vies de comunicació o llocs turístics 

o ZIF 100 metres: habitatges aïllats i altres vies de comunicació 

Criteris Urbanístics: 

A) Compatibles en ZIF 

a. Infraestructures 

b. Certes activitats econòmiques (A,B,C,D, E i I de la CCAE-93), sempre i quan no 

acullin pública concurrència. Acreditació: 

i. Declaració responsable del promotor, en el tràmit administratiu 

corresponent, d’un compromís en formació bàsica de protecció civil que 

pugui assegurar una autoprotecció professionalitzada als seus 

treballadors 

ii. Disposar d’espais de confinament o edificis amb característiques 

estructurals que assegurin la capacitat d’autoprotecció (núvol tòxic i 

BLEVE) 

c. Espais lliures públics 

i. Disseny que eviti grans aglomeracions de persones 

ii. Sense parcs infantils 

iii. Sense activitats de pública concurrència amb una assistència igual o 

superior a 1000 persones 

B) Criteris reducció de la ZIF (excepte elements molt vulnerables): 

a. Condicions Generals 

i. Mesures preventives i correctores adequades a cada escenari 

ii. Sol·licitud de reducció: 

1. Estudi dels escenaris accidentals possibles segons dades DGPC 

2. Document amb les mesures genèriques i específiques 

d’autoprotecció 

3. Pla de manteniment de mesures 

iii. Orografia especial, o quan sigui tècnicament demostrable: mitjançant 

estudis d’experts (signats per tècnics competents amb càlcul de 

conseqüències) 

iv. Promotor municipal: PAM homologats 

v. Promotor privat: certificat d’homologació del PAM 

 

b. Reducció ZIF 500 m (tòxic gran abast): 
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i. 350 m. si:  

1. Compromís per escrit del promotor què en el moment 

d’atorgament de llicències s’instal·laran detectors de substàncies 

tòxiques i sistemes d’avís acústic telemàtics i a càrrec del 

promotor. 

2. Edificis aptes per al confinament 

3. Coordinació d’avisos a través del CECAT 

4. Certificat que validi la ubicació dels detectors emès per un tècnic 

competent 

ii. 300 m. si: Estudi climatològic de la zona (amb dades oficials) que indiqui 

que els components de vents cap a la zona de desenvolupament 

urbanístic representen un valor inferior al 12,5% del total. 

iii. 250 m. si: Estudi climatològic de la zona (amb dades oficials) que indiqui 

que els components de vents cap a la zona de desenvolupament 

urbanístic representen un valor inferior al 5% del total. 

 

c. Reducció ZIF 300  (tòxic curt abast): 

i. 200 m. si: Estudi climatològic de la zona (amb dades oficials) que indiqui 

que els components de vents cap a la zona de desenvolupament 

urbanístic representen un valor inferior al 12,5% del total. 

ii. 150 m. si:  

1. Proposta de mesures on s’asseguri la capacitat d’autoprotecció 

2. Certificat de l’ajuntament que es compromet, en el moment 

d’atorgar les llicències, de disposar d’un sistema d’avís de 

perillositat als EV més propers a la via 

iii. 100 m. si: Estudi climatològic de la zona (amb dades oficials) que indiqui 

que els components de vents cap a la zona de desenvolupament 

urbanístic representen un valor inferior al 5% del total. 

 

d. Reducció ZIF 250 (BLEVE i núvol inflamable): 

i. 100 m. si: 

1. Compromís de protecció amb elements estructurals que efectuïn 

pantalla i mitiguen efectes de sobrepressió i radiació tèrmica, en 

el moment d’atorgament de llicències. 

o Característiques apantallament. 

o Esmorteïment 

2. Edificis situats entre els 100-250 metres amb capacitat estructural 

per suportar efectes de sobrepressió i radiació. Certificat en el 

moment de llicència d’obres. 

e. Reducció ZIF 75 (incendi de toll i dard de foc): 

i. 50 m. si: 

1. Compromís de protecció amb elements estructurals que efectuïn 

pantalla i mitiguen efectes de radiació tèrmica, en el moment 

d’atorgament de llicències. 
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5.3 RISC NUCLEAR 

Objectiu:  

Establir criteris sobre la viabilitat de les actuacions urbanístiques que suposin una 
modificació substancial del risc, prioritàriament a les previsions de desenvolupament de 
sòl urbanitzable, envers l’assegurament de les capacitats d’autoprotecció de la població 
enfront emergències per risc nuclear associat a les centrals generadores de potència a 
Catalunya (Ascó I i II i Vandellós). 

Definició: 

Zona d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció: franges o zones de seguretat de 
base numèrica per tal d’evitar escenaris potencialment no gestionables o elements 
vulnerables en situació d’indefensió envers l’autoprotecció. 

Problemàtica: 

- Celeritat d’esdeveniments: dificultat dels avisos a la població amb anterioritat a les 
afectacions. 

- Proximitat de la població al focus de l’emergència 

- Nombre de població present a les zones d’afectació 

Zonificació del Risc: 

- Zona 0 (sota control de l’explotador) 

És l’àrea on se situa la central nuclear i els terrenys que l’envolten. La seva 
extensió és:  

o Central nuclear d’Ascó. Cercle de radi 750 m al voltant dels edificis de 

contenció. 

o Central nuclear de Vandellòs. Cercle de radi 750 m al voltant de l’edifici 

de contenció. 

Les mesures de protecció i les altres actuacions d’emergència que s’han d’adoptar 
en aquesta zona són especificades en el Pla d’Emergència Interior (PEI) de la 
central nuclear. 

- Zona I (zona de mesures de protecció urgents) 

És el cercle de 10 km de radi amb la central nuclear al seu centre. Correspon a 
l’àrea geogràfica que en cas d’emergència podria quedar afectada pel pas del 
núvol radioactiu. Les vies d’exposició a la radioactivitat són l’atmosfera (núvol 
radioactiu) i el sòl (material dipositat pel núvol al terra). La contaminació pot 
ser tant externa (radiació directa de l’aire i del terra contaminants) com interna 
(incorporació al cos mitjançant la inhalació, ingestió o a través de la pell de 
material radioactiu del núvol o del terra). En aquesta zona s’hauran de 
planificar mesures de protecció urgents destinades a reduir el risc d’aparició 
d’efectes deterministes a la població, és a dir, els efectes directes de la radiació 
sobre la salut de les persones. A més a més, en aquesta zona s’hauran de 
planificar les mesures de protecció per reduir les dosis a llarg termini 
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provinents de les substàncies radioactives dipositades i de la ingestió 
d’aliments i aigua contaminats. 

La zona I es divideix en tres subzones, segons el nivell de risc esperat a 
cadascuna d’elles: 

o Subzona IA compresa dintre de la circumferència de radi 3 km 

concèntrica amb la central nuclear. 

 

o Subzona IB, corona circular compresa entre les circumferències de radis 

de 3 i 5 km concèntriques a la central nuclear. 

 

o Subzona IC, corona circular compresa entre les circumferències de radis 

5 i 10 km concèntriques amb la central nuclear. 

Figura 1. Zonificació risc nuclear del PENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zona II (zona de mesures de llarga duració) 

És la corona circular compresa entre les circumferències de radis de 10 i 30 km 
concèntriques amb la central nuclear. Les vies d’exposició a la radiació en cas 
d’emergència estarien associades fonamentalment al material radioactiu 
dipositat al terra en acabat de l’accident. 
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- Sector d’Atenció Preferent 

El sector d’atenció preferent és el sector circular de la rosa dels vents 
d’amplitud 67º 30´ amb origen a la central nuclear i amb el seu eix central al 
llarg de la direcció predominant del vent, és l’àrea geogràfica integrada per: 

 La subzona IA 

 La intersecció del sector d’atenció preferent amb la subzona IB 

 

Figura 2. Sector d’Atenció Preferent 
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Mesures aplicables en la gestió del risc: 

- Zona I: 

o Zona d’atenció preferent: evacuació de la población i profilaxi 

radiológica 

o Resta de la Zona I: confinament de la población i profilaxi radiológica 

- Zona II: mesures indirectes, no suposen ni l’evacuació ni el confinament 

Criteris Urbanístics: 

A) Subzona IA: Zona d’intensitat límit a l’exterior “ILE” (criticitat elevada, evacuació) 

No es consideren viables les noves previsions de desenvolupament urbanístic, 
especialment en sòl urbanitzable, a excepció d’aquells que consisteixin en la millora i 
compleció del nucli urbà (sense creixements a l’exterior de la zona urbana 
consolidada), els serveis i equipaments bàsics associats al nucli urbà existent o els usos 
industrials vinculats directament a la central nuclear. Control de l’increment de la 
població, als efectes d’evacuació. 

B) Subzona IB: zona de contenció intermèdia (afectació variable, arribant a ILE en 

sector preferent) 

Les estratègies de creixement a només poden ser moderades, corresponent a un 
creixement màxim de la població del 33% (limitacions en base a possibles 
evacuacions). 

C) Subzona IC: zona de confinament general 

Creixement limitat per un valor màxim a l’interior de la zona que es correspon a 
20.000 persones per un octà de la zona (sector de 45 graus de la zona circular teòrica). 

Aquestes mesures no s’apliquen sobre les situacions ja existents o els desenvolupaments 
ja executats, ja que l’objectiu d’aquestes mesures és evitar generar situacions de risc 
potencialment no gestionables allà on actualment si són gestionables. Per tant, no es 
poden aplicar aquests criteris per identificar situacions actualment no gestionables. 

5.5. RISC D’INUNDACIONS 

Objectiu: 

Establir criteris sobre la viabilitat de les actuacions urbanístiques que suposin una 
modificació substancial del risc, prioritàriament a les previsions de desenvolupament de 
sòl urbanitzable, envers la gestió d’emergències col·lectives i molt especialment, aquelles 
que poden ser sobtades i ràpides, conegudes com a flash foods. 

Problemàtica: 

- Celeritat d’esdeveniments: sobtades (no previsibles ni detectables amb suficient 

temps d’antelació) i ràpides (dificultat d’aplicació protocols de resposta).  

- Proximitat de la població al focus de l’emergència. 

- Nombre de població present a les zones d’afectació. 
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Zonificació del risc: 

Criteris i anàlisi tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua (estudis zonals a través dels Plans 
d’Espais Fluvials). Els resultats són els que es contemplen al Pla INUNCAT. 

A) Zones inundables (períodes de retorn): 

a. 50 anys 

b. 100 anys 

c. 500 anys 

B) Zones potencialment inundables (criteris geomorfològics) 

Mesures aplicables: 

- Inundacions ràpides i sobtades (flash foods i debris flow): avisos a la població 

com a acció preventiva, segons les prediccions. 

- Inundacions lentes: es poden establir avisos per aplicar mesures 

d’autoprotecció. 

Criteris urbanístics: 

A) Zona d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció 

a. Zones inundables 50 i 100 anys 

No són compatibles les previsions de desenvolupament urbanístic amb 
implantació d’elements vulnerables (edificació residencial, pública 
concurrència o àmbits d’oci en general) quan la inundació sigui ràpida 
(temps de trànsit inferiors a 2 hores) 

b. Zones inundables 50-100 anys no ràpides i 500 anys 

La compatibilitat urbanística resta supeditada a la previsió de mesures 
estructurals concretis, que han de ser com a mínim les següents: 

- Sistemes de drenatge específicament dissenyats pels cabals de 

les zones inundables per període de retorn de 500 anys o altres 

sistemes de mitigació o prevenció dels efectes de les 

inundacions. 

- No construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes 

inferiors a la del carrer. 

- Existència de com a mínim dues vies d’evacuació independents 

en els nous elements urbans. 

És important tenir en compte que l’assegurament de l’autoprotecció 
requereix un estudi de detall 1:1.000 del perill d’inundacions en l’àmbit 
d’implantació dels nous elements vulnerables. 

c. Zones potencialment inundables  

i. Les mateixes mesures que les zones d’inundació lentes. 
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ii. A l’interior de cons de dejecció actius, cal aplicar les mesures 

descrites en l’apartat de zones inundables 50 i 100 anys per a 

inundacions ràpides. 

d. Punts d’Actuació Prioritària (PAP): s’han de tenir en compte quan 

s’implanten nous elements vulnerables, per tal d’evitar situacions 

d’indefensió en inundacions ràpides i sobtades. 

En funció de les característiques concretes del risc d’inundacions i de l’increment de la 
vulnerabilitat resultant del planejament urbanístic, la DGPC pot exceptuar l’aplicació 
d’aquests criteris. S’apliquen exclusivament a planejaments urbanístics de compleció de 
nuclis urbans i sempre que la vulnerabilitat no s’incrementi en més d’un 5% ni superi el 
valor absolut de 500 persones. 
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1.- Introducció  

La Memòria Social es va començar a considerar a la Llei d’Urbanisme 10/2004, de 24 de desembre, i més 
tard, tant el Text refós (1/2005, de 26 de juliol), com el seu reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol) 
van desplegar les seves directrius i competències.  

En aquest articulat és on per primera vegada es considera el requeriment de justificar mitjançant un 
document propi les necessitats d’habitatge de protecció oficial, després de realitzar un estudi el més 
complet possible de les característiques de la població a qui va destinat.   

Els primers anys de l’aplicació de la norma hi van haver certes vacil·lacions a l’hora de realitzar el document 
i fins on havien d’arribar les seves conclusions. Els professionals que n’abordaven la seva redacció, ho feien 
des de les seves perspectives professionals, pel que les Memòries Socials solien estar condicionades per 
aquest fet.   

Tant el Col·legi de Geògrafs l’any 2009, com dos anys més tard l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
intentàrem mitjançant la publicació de guies de redacció, orientar els que s’enfronten per primer cop a 
aquest document. A més, sobretot al principi, la Memòria Social va haver de vèncer la consideració de 
document menor, i d’adaptar-se sobretot als dictats dels que configuraren la proposta i la normativa del 
planejament urbanístic.   

En els darrers anys, la situació de crisi econòmica hauria d’haver estat un estímul per reclamar més atenció 
cap aquest document, que de fet estudia les condicions de vida de la població a que va destinat el 
planejament que s’està realitzant. En aquest període la possibilitat d’accedir a un habitatge ha disminuït, i 
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en canvi el nombre de col·lectius vulnerables o amb algun tipus de dificultats per accedir-hi s’ha anat 
incrementat.  

En aquesta nova situació la Memòria Social hauria d’esdevenir com un dels document claus del 
planejament urbanístic, ja que l’objectiu final d’aquest és precisament els ciutadans i la millora de les zones 
urbanes on habiten, i aquesta memòria i els seus resultats, permeten ajustar el planejament urbanístic a les 
necessitats reals d’aquests.    

 

2.- Fonaments jurídics  

Com s’ha comentat més amunt la memòria social apareix per primera vegada a la Llei d’Urbanisme 10/2004 
de 24 de desembre i els seus complementaris text refós i reglament.   

Bàsicament és l’article 59 “Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal” on es fa referència 
al seu contingut que té com objectiu: “definir la producció d’habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus 
d’habitatge assequible que determini la llei”.   

Dins la Disposició transitòria cinquena s’esmenta que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei caldrà 
realitzar la Memòria Social en totes les figures de planejament derivat, on es preveuen usos residencials, 
sempre que no n’hagi fet un document d’aquestes característiques en el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). Aquest document ha d’avaluar les necessitats socials d’accés a l’habitatge i justificar les 
determinacions que el planejament general estableixi en aquesta matèria.   

El Reglament de la Llei formula el contingut bàsic de la Memòria Social en els punts següents:  

.- Fer la localització de les reserves, que han de ser uniformes per a tots els àmbits d’actuació en sòl urbà no 
consolidat i en sòl urbanitzable, procurant la barreja de l’habitatge amb protecció oficial i el lliure, per tal 
d’afavorir la cohesió social. Si excepcionalment es modifica el repartiment uniforme, s’ha de justificar a la 
memòria social, i els motius han de ser o bé per incompatibilitat amb la tipologia edificatòria, o per la seva 
dimensió.   

 Quantificar les reserves mínimes obligatòries d’acord amb l’article 66.3 del Reglament, de les 
modalitats i del sostre corresponent.  

 Preveure els mecanismes per tal d’obtenir el sòl necessari per a la construcció dels habitatges protegits 
promoguts a iniciativa pública.  

 Preveure també les necessitats d’habitatges públics dotacionals, i si cal identificar els col·lectius als 
quals van destinats. Es pot definir el sistema i qualificar-hi el sòl, preveient les reserves en els sectors de 
planejament urbanístic derivat amb destí a aquest sistema d’habitatges, per tal de satisfer els 
requeriments temporals dels col·lectius de persones amb necessitats d’acollida, d’assistència 
residencial o d’emancipació, que resultin de la memòria social.  

 Previsió temporal de l’inici i l’acabament de la construcció dels habitatges protegits i dels sistemes 
urbanístics d’habitatge dotacional públic.  

 Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret.  

 Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris d’acord amb les previsions de nous habitatges i de 
l’adequació de l’emplaçament i dels usos previstos.  

 Cal fer una avaluació de l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en funció dels col·lectius socials 
que requereixen atenció específica (immigrants, emancipació, gent gran, gènere...) amb l’objecte que 
les decisions del planejament, a partir de la informació sobre la realitat social, contribueixin al 
desenvolupament de la igualtat d’oportunitats.  
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Pel que fa a la quantificació percentual de sòl destinat a habitatge social, és el text refós de la Llei 
d’urbanisme 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d'agost, el que en fa referència en el seu l’article 57 “Plans d’ordenació urbanística municipal” en el 
seu punt 3, i que diu:  

“Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en la 
memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial 
de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del qual, com a mínim, 
s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, 
o els règims que determini com a equivalents la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al 
lloguer o a altres formes de cessió d’ús. Resten exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació 
urbanística municipal següents, llevat que el planejament territorial o director urbanístic determini una 
altra cosa:”  

Els municipis amb escassa complexitat urbanística on només es distingeixi entre sòl urbà i sòl no 
urbanitzable, o menors de 5.000 habitants, sempre que no siguin capitals comarcals, i que en els dos anys 
anteriors a l’aprovació del pla, no hagin atorgat més de cinc llicències per fer habitatge, per cada mil 
habitants i any; o el pla no permeti fer més de dos-cents habitatges nous.  

Cal considera també l’article 73 de la Llei de dret a l’habitatge, (18/2007, de 28 de desembre), referent a la 
solidaritat urbana, i que diu que els municipis de més de 5.000 habitants i/o capitals comarcals, han de 
disposar d’un parc d’habitatge social del 15% respecte els habitatges principals, compromís que s’ha 
d’assolir en un termini de vint anys. És important doncs el paper de la memòria social i dels possibles plans 
municipals de l’habitatge que hi puguin haver, i que permeten estudiar millor la problemàtica municipal 
respecte l’habitatge, i sobretot de la població exclosa, que amb la crisi econòmica no ha fet altra cosa que 
augmentar.  

3.- Punts bàsics que ha de contenir la memòria   

La Memòria Social ha de contenir:   

L’estudi de la població en el seu conjunt respecte a les seves condicions demogràfiques, socials i 
econòmiques, les quals han de permetre realitzar la diagnosi de la situació dels grups que hagin pogut ser 
detectats amb problemes d’exclusió social o de necessitats d’atenció específica, identificant les condicions 
que poden accentuar encara més la seva situació, per raons de gènere, edat, o procedència.  

 Justificar la coherència de l’ordenació proposada respecte les necessitats detectades, fent especial èmfasi 
als temes que fan referència a l’accessibilitat, la mobilitat, la seguretat i l’ús del teixit urbà. Cal establir 
mesures o determinacions per tal de contribuir al desenvolupament dels objectius d’igualtat d’oportunitats 
dels diversos grups socials, i previsió de la incidència que l’ordenació proposada pugui tenir sobre la 
situació originària d’aquests col·lectius.  

A la Memòria Social s’han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública com a mínim, 
el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació. Un 20% 
del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim 
especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents la normativa en matèria 
d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d’ús.   

Cal fer un bon anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves per a la construcció 
d’aquests habitatges, per tal d’evitar la concentració excessiva, per afavorir la cohesió social, i impedir, 
sempre que sigui possible, la segregació espacial dels ciutadans per raó del seu nivell de renda. Cal 
considerar la possibilitat de la rehabilitació d’edificacions per destinar-les a aquests tipus d’habitatges.  
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Per portar-ho a terme seria òptim començar fent un emmarcament territorial més ampli del que es 
considera competència de l’àmbit municipal on s’inscriu la Memòria Social, per si fos possible conèixer la 
situació urbanística del territori veí, i les seves condicions respecte el parc d’habitatges socials. Aquesta 
mirada supramunicipal servirà per advertir mancances o oportunitats prop del municipi estudiat, cosa que 
podria arribar a condicionar l’oferta pròpia, que estaria més ajustada a les necessitats reals i de l’oferta 
disponible més distribuïda per servir a un territori més ampli, i no tant exclusivament reclosa al límit 
municipi concret, com mana la Llei actual. Aquest fet permetria d’una banda, equilibrà el nombre 
d’habitatges social, i evitar que els preus de l’habitatge lliure fossin en alguns municipis més barats que els 
de protecció, cosa que ha passat en els darrers anys, a ran de la crisi econòmica i de l’enfonsament del 
mercat immobiliari, i de l’altra, fer un ús del sòl més eficient.  

4.- La població: subjecte actiu i passiu  

El planejament territorial i urbanístic és l’eina que permet ordenar i endreçar respectivament el territori i 
les zones urbanes. Els destinataris finals d’aquestes decisions és la població, i per aquest motiu cal 
considerar-la i analitzar-ne les seves particularitats, la qual cosa permet coordinar millor les accions i 
necessitats, avaluant també les conseqüències dels canvis proposat, per tal que no empitjorin les 
condicions existents. La població és per aquesta raó l’element més important i el destinatari final del 
planejament territorial i urbanístic, cal doncs que els que redacten les normatives els tinguin des del primer 
moment en compte.  

Per aquest motiu caldria que abans d’iniciar qualsevol planejament es fes un estudi detallat de la població 
afectada, per conèixer la seva història demogràfica i social, permeten interpretar millor el moment present, 
i realitzar unes projeccions que ens condueixin amb garanties cap a l’evolució futura.  

La profusió de dades a l’abast ens facilita l’anàlisi de la població fins el moment present. En canvi, realitzar 
les projeccions, preveure’n i encertar a quinze o a vint anys vista l’evolució, ja és més complicat, i sempre 
està condicionat per un gran nombre de variables que no sempre es poden considerar amb la precisió i 
profunditat desitjable, en el moment que es realitzen.   

Per aquest motiu cal fer projeccions més a curt termini, sis, dotze anys, ja què l’experiència més recent ens 
indica que hi ha una possibilitat considerable d’equivocar-se quan les projeccions són a més llarg termini. 
Depenent del fenomen que encapçala el canvi d’inèrcia demogràfica i de la seva durada, ja no són suficients 
els tres escenaris habituals (baix, mitjà i alt) per atenuar el impacte que canvis sobtats pugui tenir sobre la 
projecció realitzada.  

S’han de replantejar alguns càlculs i adaptar les metodologies, per què es pugin considerar els canvis de 
tendència. Aprendre d’alguns dels exemples més recents, com el dels darrers anys, en els quals la població 
de Catalunya ha registrar un increment de població molt significatiu, després d’un llarg període (1981-2000) 
d’estancament amb una xifra total d’habitants entorn els 6 milions. Les projeccions demogràfiques de finals 
dels noranta del segle passat, no havien previst un creixement de la població com el que després s’ha 
produït. De fet s’havia projectat un manteniment de la població en els primers anys, i una disminució en els 
següents, ja que no es comptava tenir en el futur els potencials efectius necessaris per tal de reemplaçar a 
les generacions anteriors.   

Però la realitat fou absolutament diferent i entre el 2001 i el 2008 la població catalana va créixer un 16%, i 
en número absoluts més d’1 milió de persones, sobretot per l’arribada, no prevista de població estrangera, 
atreta per els creixements econòmics continuats del país, i associat a aquest fenomen, la demanada de 
treballadors per a cobrir els llocs de treball que s’anaven incorporant al mercat laboral i que no podien 
assumir els ciutadans autòctons.   

Aquest creixement important i temporalment ràpid no havia estat considerat a la projecció demogràfica 
per les primeres dècades del segle XXI, amb les conseqüents qüestions derivades per la manca de 
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planificació respecte a serveis, equipaments i habitatge. La superior demanda no prevista en un curt espai 
de temps, segurament va ajudar a potenciar la bombolla immobiliària.  

La població va seguir creixent fins el 2012 (7.570.908) per la inèrcia demogràfica, però a partir del 2009 ja 
es comença a apreciar una tendència a l’alentiment, reflex encara que sempre una mica més tardà dels 
efectes del canvi de cicle econòmic. Les dades de 2013 i 2014 ja mostren que el retrocés quantitatiu ha 
començat pel creixement migratori de signe negatiu, i per una disminució continuada de la taxa de natalitat 
des del 2009, i un augment de la de mortalitat, tot i el continuat increment de l’esperança de vida.  

  

 

Població de Catalunya entre 1991 i 2014 

En el Gràfic de la població de Catalunya entre 1991 i 2014 s’aprecien els dos cicles esmentats, un de 1991 a 
1999 d’estancament, i un altre a partir del 2000 i fins a 2012 de creixement, fruit de l’arribada de l’allau 
migratòria de països estranger, i que va suposar una entrada important d’efectius en els grups d’edat de 
joves i joves adult, la qual cosa, va potenciar no solament el creixement directe de la població, sinó també 
l’increment de ciutadans en edat fèrtils, que incidien a incrementar també la taxa de natalitat.   

        

Població de Catalunya entre 2001 i 2014 

 En el gràfic de detall, on només es representa la Població a Catalunya entre 2001 i 2014, s’observa més 
clarament aquest important creixement poblacional en el període 2001-09. A partir d’aquest any i fins 2012 
el creixement és menor, i en els dos següents, ja s’aprecia cert decreixement.  

Població Catalunya entre 1991 i 2014
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Per aquest motiu és important esmerçar esforços en les projeccions poblacionals, per què permeten donar 
coherència al planejament urbanístic, en la seva complexa tasca de projectar canvis d’ús, calcular 
ampliacions, noves construccions d’habitatges, equipaments, etc., durant el període de vigència de la 
normativa. L’objectiu és ajustar el màxim aquests canvis a les necessitats dels futurs ciutadans.  

Si a més, les programacions de les actuacions és determinen mitjançant sexennis, un període temporal 
relativament curt, hi haurà la possibilitat de que a mida que s’arribi al final del primer, es pugui valorar les 
previsions del segon, i poder considerar si s’adapten a les situacions poblacional reals que es van produint, i 
si no és així, tenir la capacitat de readaptar la proposta.   

 

5.- Indicadors i variables recomanades.  

La dimensió i peculiaritats de la població de l’àmbit estudiat marquen l’abast del treball a realitzar, i la 
tipologia de dades necessàries a recollir per tal de realitzar els anàlisis. També cal considerar si aquesta 
informació està o no disponible en els estaments oficials que les recullen.   

En tots els casos caldrà estudiar la dinàmica demogràfica, quantificar si hi ha hagut creixements, 
decreixements o estancaments de la població. També com es distribueix aquesta pel territori, la seva 
estructura per edats, per gènere, els moviments migratoris, etc.  

Pel que fa a determinar les característiques socials d’aquesta població caldrà treballar amb les estadístiques 
sobre la qualitat i les condicions de vida: despesa anual de les llars, renda familiar disponible bruta (RFDB), 
salut, educació, treball, mobilitat. D’altres de tipus més econòmic com: l’impost sobre la renta de les 
persones físiques (IRPF), el producte interior brut (PIB), els sectors econòmics predominants, la població 
activa, i dins d’aquest grup, quins estan aturats, etc.  

Ja de manera monogràfica cal realitzar l’estudi de les casuístiques dels grups en risc de pobresa (absoluta o 
relativa) i/o d’exclusió social, necessitats específiques. Informació relacionada amb les condicions de vida i 
el benestar social: respecte a privacions de la llar, condicions de l’habitatge, discapacitats, cura dels 
menors, possibilitat d’accedir als serveis socials, als ajuts i prestacions.  

Cal també realitzar un estudi del mercat de l’habitatge de l’àmbit estudiat més enllà dels límits 
administratius municipals, per tal de conèixer les possibilitats reals que els ciutadans tenen d’accedir a la 
compra o al lloguer d’habitatges lliures, en funció de les seves possibilitats econòmiques i socials. Com s’ha 
comentat abans, la crisi econòmica actual, catapultada per la bombolla immobiliària, ha tingut dos afectes 
contradictoris, d’una banda, la baixada del preu dels habitatges, en alguns municipis fins i tot per sota del 
preu dels habitatges socials, i de l’altra, l’increment del nombre d’efectius amb risc d’exclusió social.  

6.- Col·lectius amb necessitats específiques o en risc d’exclusió social  

L’estudi demogràfic, econòmic i social ha de permetre arribar a una sèrie de conclusions sobre la població, i 
fer-ne una primera categorització en funció dels seus trets més elementals: l’edat, el gènere i la 
procedència.   

En aquest primer nivell es diferencia els següent grups: la població jove, la gent gran i els nouvinguts.   

En un segon nivell, cal apropar-se a cada col·lectiu per determinar les seves particularitats. Un bon sistema 
és subdividir en més d’un grup, tant el dels joves com els de més de 64 anys. Uns i altres, tenen bosses molt 
importants d’efectius, amb problemàtiques diverses que es poden aïllar d’entrada mitjançant l’edat.  

La població jove, es pot subdividir en dos grups, els que tenen entre 18 i 24 anys i els de 25 fins a 34 anys. El 
primers, tenen una taxa d’emancipació baixa, molts d’ells encara estan estudiant i/o vivint amb les seves 
famílies. Els segons en canvi, i a mida que s’incrementa l’edat, ja busquen la manera d’emancipar-se, per tal  
de formar nuclis familiars propis més estables, en tot la situació actual no els ho posa fàcil, donades les 
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altes taxes d’atur que afecten els joves, superior al 40%, o a la precarietat dels seus llocs de treball. Aquesta 
situació disminueix la possibilitat d’emancipar-se, entre d’altres coses, per què no poden accedir al lloguer 
o a la compra d’un habitatge per iniciar aquesta nova etapa. Si les dades estan molt desagregades i es 
considera interessant per incrementar la qualitat de l’anàlisi, es pot fer un grup entremig, que aplegaria els 
joves entre 25 i 29 anys, que tenen una taxa d’emancipació superior als de 18 a 24, però menor que els de 
30 a 34 anys.  

Per la gent més gran de 64 anys es recomana fer un grup d’edats entre els 65 i 75 anys, on s’hi apleguin els 
efectius més joves d’aquest col·lectiu, i que en condicions normals tenen una situació vital acceptable, i els 
de més de 75 anys, on un percentatge superior tenen problemes de mobilitat i una salut més delicada. Al 
desglossar-los, cal considerar també l’esperança de vida que és més elevada per les dones que els homes, 
cosa que fa que el nombre de dones que arriben a aquestes edats siguin superiors, o molts superiors (a 
partir dels 85 anys), tot i que aquestes hi arriben en unes condicions de vida més deteriorades, i no 
solament per què visquin més anys, sinó per què la pobresa relativa que es defineix com els individus que 
no participen dels hàbits i patrons de vida considerats normals en la societat que habiten, les afecta més.  

Cal també estudiar la població nouvinguda, sempre que sigui possible per àmbits geogràfics de 
procedència, per veure si hi ha un col·lectiu dominant respecte els altres, que poden haver establer fortes 
xarxes de relacions entre ells, i analitzar com aquest fet ha pogut condicionar altres migrants amb menys 
massa crítica.   

Altres grups: els que no estan en cap dels tres grups anteriors esmentats, cal considerar-los en funció de les 
casuístiques que es detecten a cada territori estudiat i que poden ser: condició d’ex reclusos i/o 
toxicòmans, malalts mentals, prostitució, violència de gènere, perceptors de rendes subsidiàries... En 
aquest apartat s’haurà de considerar els efectius que es trobem en una situació de risc que podria 
desencadenar un procés d’exclusió social, fenomen complex i multidimensional i que ve determinat a més 
de per la condició del gènere, l’edat i l’origen, per altres situacions de vulnerabilitat: de tipus econòmic 
(ocupació precària, atur, atur de llarga durada, renda disponible...), o de tipus polític-legal (drets polítics i 
socials, protecció social), i/o social-relacional (nivell formatiu, absència de xarxes relacionals, 
delinqüència,....).   

Cada grup té però unes necessitats bàsiques pròpies. La gent jove, entre d’altres, la d’emancipar-se del 
nucli familiar al que han pertanyut fins aleshores. La gent gran, els cal resoldre problemes de mobilitat i de 
tipus sanitari, que es van incrementant a mida que compleixen anys, i que cal solucionar mitjançant 
l’adaptació dels seus habitatges i l’entorn urbà. En els grups de nouvinguts i d’altres, hi poden haver també 
efectius dels grups anteriorment esmentats. Aquests, estan afectats per casuístiques més àmplies, tot i que 
la majoria es poden resumir en la necessitat de resoldre i millorar el desarrelament i la precarietat per tal 
d’aconseguir millorar la seva qualitat de vida.  

Un cop definits els col·lectius en risc d’exclusió i/o amb necessitats especifiques, la Memòria Social ha de 
determinar els que són més vulnerables pel que fa a la possibilitat real de poder accedir a un habitatge, que 
és un dret bàsic dels ciutadans recollit a les normes fonamentals (Constitució, Estatut..).   

El canvi de tendència econòmica dels darrers anys, passant d’una fase expansionista (2000-07) a una altra 
de tipus deflacionària (a partir de 2009 en endavant), ha provocat una sèrie de fenòmens degut sobretot a 
les retallades salarials i a la contenció de les despeses públiques, que al seu torn han produït una moderació 
de la demanda i la baixada general de preus, també el dels habitatges. No obstant això, molts ciutadans ja 
havien contret amb els bancs mitjançant crèdits hipotecaris un deute en el passat, quan precisament la 
construcció d’habitatges era el motor expansionista. Molts d’ells en els darrers anys no han pogut fer front 
a aquest compromís, precisament per la baixada de sous i les altes taxes d’atur que acompanyen tot el 
procés, i derivat de tot això, per la pèrdua del seu poder adquisitiu.  

Els desallotjaments o retorns dels habitatges per la via de la dació en pagament han estat sistemes 
habituals, que han posat a molts ciutadans en situacions econòmiques i socials que mai havien contemplat 
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com a pròpies. Això suposa que fer actualment la Memòria Social és molt més complicat que fa uns anys, 
per l’increment del nombre d’afectats, i per les noves tipologies de destinataris potencials que han anat 
sorgint, dificultat afegida a l’hora d’acotar i definir els col·lectius en més risc d’exclusió social.   

 

Taxa d’atur a Catalunya entre el 1995-2014 

 

El gràfic que representa la Taxa d’atur a Catalunya entre els anys 1995 i 2014, ens mostra que en els darrers 
vint anys hi han hagut tres etapes. La primera, lligada a la crisi econòmica global que es produeix als 
voltants de l’any 1992, i que en el gràfic s’hi representa l’últim període (1995-99). S’observa que la taxa dels 
dos primers anys encara està fregant el 20%, per davallar el darrer a quasi la meitat. A la segona etapa, 
entre els anys 2000 i 2007, la taxa disminueix una vegada superat el període de recessió, quan se’n inicia un 
de nou basat en el creixement econòmic. De fet a l’any 2007 s’assolirà una de les dades més baixa de la 
taxa d’atur (6,50%), just abans d’iniciar-se’n una altra relacionada amb la nova crisi econòmica global. 
Aquesta tercera etapa va de l’any 2008 a l’actualitat, i s’inicia amb la dada d’aquest primer any que quasi 
duplica la taxa de l’any anterior (11,80%). En els anys següents, aquest indicador seguirà pujant en paral·lel 
a la magnitud de la crisi, fins assolir l’any 2012 el 23,80% d’aturats respecte la població activa, 
aproximadament un de cada quatre treballadors potencials. A partir de 2013, la taxa inicia un petit descens, 
tendència que sembla confirmar-se durant aquest 2014.  

7.- Necessitats de sòl, habitatge i equipaments, dins el sistema urbà  

La Memòria Social ha de concloure també el sòl que cal classificar i qualificar per tal de poder-hi construir 
els habitatges que s’hagin calculat per a donar sortida a les necessitats detectades, sempre ajustant-se a les 
característiques del sistema urbà del nucli objecte d’estudi. Els habitatges s’han de realitzar en les 
localitzacions i els percentatges especificats en els resultats de l’avaluació realitzada, i seguint les 
determinacions de la Llei d’urbanisme. Quan això no sigui possible, caldrà buscar sòls de característiques 
semblants, i evitar la concentració excessiva d’aquests tipus d’habitatges, per tal que no hi hagi risc de 
segregació social.   

S’ha d’establir també el calendari de realització dels habitatges, com a mínim en dos fases cronològiques, 
considerar el nombre d’habitatges, els percentatges de les diferents tipologies escollides (règim general, 
règim especial, preu concertat, dotacional, ...) i el càlcul del sostre i les superfícies.  

En funció del nombre de nous habitatges que caldrà construir, la Memòria haurà de determinar si calen o 
no, la construcció o modificació d’equipaments, per tal de poder atendre les necessitats que suposa 
l’increment de població en un sector concret.  
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Es recomana que a banda del que diu el reglament de la Llei, s’adeqüi l’oferta a les peculiaritats que la 
Memòria hagi detectat dins l’àmbit de l’estudi. La situació econòmica i social dels darrers anys, demana un 
esforç més al document per tal que aprofiti el treball d’anàlisi transversal que s’ha fet i que ha permès 
detectar les necessitats dels col·lectius amb risc d’exclusió, per proposar solucions reals. Així s’han de posar 
en valor noves fórmules, readaptar processos per tal d’arribar al major nombre d’afectats, i posar a la seva 
disposició habitatges que es puguin comprar, o llogar; calculant l’esforç econòmic que han de fer aquestes 
famílies per accedir-hi.   

Per aquest motiu, també s’han d’explorar noves fórmules com la de comprar o lloguer d’habitatges per un 
període de temps concessionat, sense opció a poder-ne treure un rèdit mercantil. Cal trobar el màxim de 
solucions a les múltiples situacions que es van plantejant, i on la societat civil darrerament ja ha començat a 
intervenir per tal d’omplir el buit que algunes administracions han deixat, al no poder fer-se’n càrrec a 
causa de les retallades pressupostàries que han patit per la crisi econòmica.   

Estudiar també la rehabilitació d’edificis i habitatges que es puguin convertir en habitatge social. Posar en 
valor el parc existent buits, amb la possibilitat que els propietaris privats que ho desitgin puguin beneficiar-
se de descomptes en taxes i impostos al oferir habitatges a un preu més reduït, amb aquesta finalitat. Tot 
per tal d’atendre les necessitats que van sorgint, i que a vegades la Memòria Social no ha pogut preveure, 
malgrat el disseny dels escenaris de futur, per tractar-se de fenòmens nous, o que s’han expandit més 
ràpidament del que es preveia. Tenir en compte la rehabilitació i el parc d’habitatges buits, té a més una 
altra derivada, que és: fer un ús eficient del sòl que ja existeix urbanísticament parlant.  

Pel que fa a les tipologies edificatòries, cal plantejar la possibilitat de construir habitatges que puguin 
fàcilment reconvertir el seu espai interior en funció de les necessitats dels inquilins, o tenir espais comuns 
que es puguin compartir (cuina, menjador, sala..). Tant pels joves, sobretot en el subgrup de 18 a 24 anys, 
com pels més grans de 75 anys, poden ser solucions adequades. Els primers, per què el seu grau 
d’emancipació  encara no es sustenta en la formació d’una família, i sí en la possibilitat de disposar d’un 
espai propi. Els segons, per què els permet incorporar al projecte unes condicions d’accessibilitat, mobilitat 
i de recursos sanitaris que s’adapten millor a les seves casuístiques, i que no es podrien assumir de manera 
individual. Aquest sistema permet portar-ho a terme, però a un cost més reduït.  

       

                     Construcció d’habitatges a Catalunya, entre el 2001 i 2013  

El gràfic on s’hi representen les Construccions d’habitatges de Catalunya entre el 1994 i el 2013 s’hi aprecia 
un lent creixement de la construcció d’habitatge des de 1994 i fins a finals d’aquesta dècada. A partir del 
2001 i fins el 2008 s’observa un augment molt significatiu en aquest sector, ja que en aquest període es 
construeixen més de 65.000 habitatges l’any. A partir de 2009 es comença a observar una disminució 
també important, ja que es construeixen la meitat dels habitatges que s’havien fet l’any anterior. En els 

Construcció habitatges Catalunya 2001-13
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anys següent, la xifra no fa més que disminuir, arribant a la dada de 2013, on es construeixen poc més de 
sis mil habitatges. Cal considerar a més que la construcció d’habitatge és un dels grans motors de les 
activitats laborals del país, i que aquesta davallada ha anat en paral·lel a la crisi econòmica, ja que s’han 
realimentat.  

   

 

Construcció d’habitatges de protecció oficial a Catalunya, entre el 1994  i 2013 

   Inclou: qualificacions d'HPO; habitatges nous amb preu taxat i habitatges per a remodelació de barris.  

Dins el tema de la construcció d’habitatge cal considerar el dels habitatges amb algun tipus de protecció 
oficial, pel que en el gràfic que representa la Construcció d’habitatges de protecció oficial a Catalunya entre 
el 1994 i el 2013 s’observa un primer període (1994 i 1997) en que s’acabaven més de 12.000 habitatges 
d’aquest tipus l’any, dada quer representa més del 30% del total construït. Aquests valors aniran 
gradualment disminuint, i en paral·lel al període del gran creixement econòmic arribarà a la xifra més baixa, 
assolint menys del 10% entre 2000 i 2008, i entre 2005 i 2007, per sota del 7%. A partir de 2009 es torna a 
incrementar la construcció d’habitatges de protecció oficial, i entre el 2010 i el 2012 s’assoliran valors per 
sobre del 30%, del total construït, coincidint amb el període de recessió del mercat lliure de la construcció i 
amb els valors més baixos per unitats de construcció, com s’han comentat en el paràgraf anterior, referent 
a la construcció total d’habitatges anual.  

 8.- Per cloure  

Cal reivindicar el paper de la Memòria Social com a document que a més de definir els objectius de 
producció d’habitatge protegit i detectar els col·lectius en risc d’exclusió social i/o amb necessitats 
específiques, permet fer un bon diagnòstic de tota la població de l’àmbit on s’està elaborant el 
planejament. Hem de recordar que la població és la destinatària de qualsevol canvi urbanístic que s’estigui 
plantejant, i és per aquest motiu que cal reconèixer les seves necessitats i com els pot afectar els canvis.  

Cal fer un esforç per què deixi de ser un document justificatiu del nombre d’habitatges socials que s’han de 
fer, en aplicació dels percentatges corresponents en relació el nombre d’habitatges nous que es preveuen 
realitzar dins els creixements establerts a la figura de planejament a que dóna recolzament.    

Cal establir els habitatges que calen, siguin més o menys dels que caldria aplicar en funció dels 
percentatges que indica el reglament de la Llei. Aquests percentatges haurien de ser orientatius i ajustar-se 
en funció de la situació en que es troba cada municipi. Cal també tenir en compte una sèrie d’ítems a un 
nivell més ampli, com per exemple: quantificar l’esforç econòmic dels ciutadans d’aquell territori alhora 
d’accedir a un habitatge, la taxa d’atur, el nombre d’habitatges que es construeixen en un any, i d’aquests, 
quants són habitatges de protecció oficial.   

Habitatges HPO acabats 19914-2013
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Sempre que sigui possible, cal mirar més enllà de l’escenari municipal, per tal de detectar si es pot establir 
algun lligam territorial a continuació d’aquest límit administratiu. Veure el territori en un sentit més ampli, 
permet veure si és possible readaptar les situacions veïnes a les pròpies, i ajustar la proposta en funció de 
les necessitats reals d’aquell àmbit més gran, tant pel que fa a nombre d’habitatges, tipologies; com pel 
que fa a equipaments.  

Cal concedir flexibilitat, tant pel que fa a les opcions per accedir als habitatges, com per adaptar les 
tipologies (superfície, tipus d’habitatge, condicions....) a les particularitats dels col·lectius detectats, de 
manera que l’esforç econòmic que realitza l’administració per posar a l’abast dels ciutadans més 
necessitats aquests recursos, s’ajustin a la demanda. Cal aprendre dels errors del passat i mantenir l’esperit 
de la Memòria Social més enllà del lliurament, un cop aprovada la figura de planejament a que fa 
referència, per tal de readreçar les interpretacions o solucions que potser no són les correctes en el 
moment temporal en que s’acaben aplicant. Per exemple, en els darrers anys amb l’enfonsament del sector 
de la construcció, s’han detectat en alguns municipis, habitatges amb algun tipus de protecció oficial més 
cars que els que oferia el mercat lliure, o d’altres, que no s’adaptaven a les necessitats i característiques de 
la població demandant.  

En els quasi deu anys d’experiència que ja té la Memòria, l’anàlisi de com s’ha anat abordant el document 
mostra una casuística molt variada. Quasi sempre s’observa una deriva cap els punts que són més propers a 
la formació acadèmica i professional dels que la realitzen. Aquest fet ocasiona moltes vegades que els 
continguts siguin variats, en alguna ocasió centrant l’atenció en aspectes poc relacionats amb l’objectiu 
final, o utilitzant escales inadequades al document concret, tant per voler abastar massa o massa poc.   

En principi una Memòria Social hauria de contenir com a mínim:  

Una introducció on s’expliqués els objectius del document, l’anàlisi realitzada i els seus aspectes més 
destacables. Fer esment a la documentació urbanística, legislació vigent i fonts estadístiques que s’han 
emprat. Destacar els resultats més significatius de cadascun dels capítols per aconseguir els objectius 
marcats, i esmentar les conclusions a que s’han arribat.  

Caldrà definir la selecció dels col·lectius destinataris dels habitatges socials. La proposta que fa el document 
pel que fa al nombre i localització d’aquests, i la seva distribució proporcional, segons el règim de tinença 
dels habitatges destinats a cada col·lectiu analitzat i detectat amb necessitats socials. Caldrà a més fer la 
proposta dels equipaments, en cas que aquests siguin necessaris.   

En un punt final caldrà fer esment de la bibliografia i els recursos digitals emprats. Cal esmentar els annexos 
que s’adjunten amb la memòria, per exemple: pla local de l’habitatge, estudis demogràfics específics, 
enquestes complementàries, etc..).   

Altres consideracions a tenir en compte:   

Es recomana establir contacte amb els serveis socials de l’Ajuntament, ja que el seu coneixement diari 
sobre les temàtiques que interessa analitzar permetran entendre millor les diferents problemàtiques i el 
seu abast. També pot ser de gran utilitat les dades que internament recullen i compilen aquests serveis per 
realitzar les estadístiques que elaboren.  

Cal insistir en que la Memòria Social no ha de ser el document que serveix per a justificar les propostes 
sobretot en el POUM, relacionades amb la quantificació dels sòl urbanitzables que es posen en valor, i el 
càlcul dels percentatges d’aquests sòls que s’han de destinar a habitatge social, sinó que a través de l’anàlisi 
i avaluació de les característiques de la població estudiada a la memòria, els ha de condicionar.  

Per realitzar aquesta funció caldria canviar el moment temporal en que es redacta la Memòria, que hauria 
de ser al començar la redacció de la proposta urbanística, quan els resultats tant de l’anàlisi poblacional, 
com de les necessitats d’habitatges socials, permetrien adaptar les propostes urbanístiques a aquests 
resultats, i no a l’inrevés.  
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I per acabar, cal insistir en que els habitatges amb algun tipus de protecció oficial, amb la finalitat d’atendre 
les necessitats dels col·lectius socials amb risc d’exclusió social o amb algun tipus de necessitat específica,  
haurien d’estar ben distribuïts pel territori, de manera que no fossin exclusivament un valor de canvi 
urbanístic, i sí un valor d’ús.  

   

 9.- Bibliografia i altres recursos  

 2006, Departament de Medi Ambient i Habitatge (Mikel Aramburu), Minories ètniques i política 
d’habitatge social a Europa, Barcelona: Generalitat de Catalunya.  

 2007, Claus sobre la pobresa i l’exclusió social a Espanya, Fundació Luís Vives, Madrid.  

 2007, Esteban Noguera, J. L’ordenació urbanística: conceptes, eines i pràctiques. Barcelona: Diputació 
de Barcelona.  

 2007, Xalabarder Aulet, M. Guia bàsica de la pràctica de l’urbanisme, Edició revisada i actualitzada. 
Barcelona: Icaria Editoria.  

 2009, Guia per a la redacció d’una memòria social, Barcelona: Col·legi de Geògrafs de Catalunya.  

 2010, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Pla Territorial Sectorial d'Habitatge (Catalunya), 
Barcelona: Secretaria d’Habitatge.  

 2010, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Projeccions de llars i de necessitats residencials a 
Catalunya 2007-2017, Barcelona: Secretaria d’Habitatge.  

 2011, Agència de l’Habitatge de Catalunya, La Memòria Social del POUM, Barcelona: Generalitat de 
Catalunya.  

 2011, Ajuntament de Barcelona, L'Habitatge a Barcelona 2008-2010: Pla d'Habitatge de Barcelona 
2008-2016, Barcelona: Institut Municipal d'Urbansime.  

 2014, Institut d’estadística de Catalunya, Projeccions de població, primers resultats 2013-2051, 
Barcelona: Generalitat de Catalunya.  

 2014, Papers, Discursos emergents per a un nou urbanisme, núm. 57, Barcelona: Institut d’estudis 
regionals i Metropolitans de Barcelona.  

 2014, Societat d’Ordenació del Territori, Polítiques de sòl i habitatge: la dimensió territorial, social i 
econòmica dels reptes de futur. Barcelona: Fòrum Catalunya 2012-21, Grup de treball 11.  

Legislació  

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 
5686, de 5.8.2010) Consolidat amb les modificacions introduïdes per: 

 La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret  
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost DOGC núm. 6077, de 29.2.2012. Correcció d’errades al DOGC núm. 
6087, de 14.3.2012, i al DOGC núm. 6127, de 14.5.2012; per la Llei  7/2011, del 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres DOGC núm. 5931, de 29.7.2011; i per la Llei 2/2014,  del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic DOGC núm. 6551, de 30.1.2014.  

 Decret 13/2010 del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012  

 Modificació de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  

 Webs d’interès  
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 Centre d’Estudis Demogràfics (CED) http://www.uab.cat/web/entitats-agregades/instituts-i-centres-de-
recerca/institut-/-centre-de-recerca/centre-d-estudis-demografics-ced-
1345467950506.html?param1=1345659447335  

 Departament d’Economia i Coneixement, Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT) 
http://www.idescat.cat/  

 Departament de Territori i Sostenibilitat, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana 
http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/menuitem.45fce6c1707d5f546f51ec10b0c0e1a0/?vgn
extoid=36aa59c730868210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=36aa59c730868210VgnVC
M1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  

 Diputació de Barcelona (DIBA), programa HERMES http://www.diba.cat/hg2/default.asp  

 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) http://www.iermb.uab.es/  

 Ministerio de Economía y Competitividad, Instituto Nacional de estadística (INE) http://www.ine.es/  
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• Perquè crea ocupació de manera directa 

• Perquè juga un paper clau en la competitiva de moltes activitats 
productives 

• Perquè permet que els consumidors satisfacin les seves 
necessitats 

• Perquè influeix en la qualitat de vida ciutadana 

• Nou paradigma econòmic  Augmenta el volum, l’extensió, la 
velocitat i la complexitat de les cadenes logístiques  

• Impacte de noves formes de consum i nous canals de distribució 

 

¿Per què és important la logística per a un territori?  

NOVA ECONOMIA = CAIXES + BITS 
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 Parc d'activitats econòmiques que concentra activitats logístiques en un 
espai definit especialment per a aquests usos 

 Que disposa d'una massa crítica d'activitats rellevant en un recinte 
tancat i sovint securitzat. 

 Que el seu disseny ha estat especialment concebut per als usos de 
transport i logística 

 Que es troba vinculat directament a un o diversos eixos o 
infraestructures de comunicacions 

 On hi ha limitacions a la implantació d'altres usos 
 Ofereix serveis especialitzats 

Concepte de centre d’activitats logístiques 
 



• Zones Logístiques 
• Zones de Serveis  
• Infraestructures de suport 

o D’accessibilitat 
• Viària 
• Ferroviària 
• Altres 

o De seguretat 
o Ambientals 
o Xarxes de serveis 

 
 
 
 

Elements que integren un centre logístic 



Ortogonalitat, accessos, zones funcionals 

Elements característics dels centres logístics 



Logística dispersa vs logística concentrada 



Logística dispersa vs concentrada 



Especificitats respecte una zona industrial clàssica 

Recintes tancats 

Instal·lacions de 
control i vigilància 
incloses en la 
urbanització 



Especificitats respecte una zona industrial clàssica 

Uniformitat 
parcel·laria 
 
Màxim aprofitament 
de les parcel·les 



Especificitats respecte una zona industrial clàssica 

Vialitat especialment 
dissenyada per a la 
circulació de camions 



Diferents funcions requereixen diferents solucions 
immobiliàries 

Cross-docking pur 
alta rotació Consolidació-

desconsolidació 
Emmagatzematge 
temporal. Mitja o 

baixa rotació 



Tipologia naus baixa rotació 



Tipologia naus alta rotació 



Il·lustració alta i baixa rotació 

Alta rotació  

Baixa rotació  



Corones logístiques 

Logística de proximitat  i distribució urbana 10/20 Km  
 
Logística de distribució regional   20/50 Km  
 
Grans operadors logístics,  
àmbit nacional o internacional   50-70 Km  
 

Rotacions de transport: 
 
10 km =   6 viatges dia 
10-30 Km=   4 viatges dia 
30-50 Km=  3 viatges dia 
50-100 Km =  2 viatges dia  
 

Trade-off per l’operador: ± costos de transport    ± costos immobiliaris 
 
Trade-off pel territori: ± distancia entre plataformes i punts de producció o consum 
  ± consum energètic, congestió i CO2  



Serveis possibles als centres logístics 

Serveis generals 
Control d’accessos 

Servei de vigilància 
Recollida de residus 
Manteniment i neteja del 
centre 
Xarxa contra-incendis 
Enllumenat 

Senyalització interna 

Animació d’activitats de 

cooperació interempresarial  

Administració general del 
centre 



Serveis als centres logístics 

Serveis a les empreses 

Paqueteria i missatgeria 

Oficina bancaria 

Oficines d’assegurances 

Serveis de duana 

Centre de formació 

Copisteria y altres serveis empresarials 

Sales per a reunions 

Emmagatzematge de mercaderies 
perilloses 
Empreses de contractació 



Serveis als centres logístics 

Serveis al transport 
Aparcament vehicles pesats 

Bàscula 

Gasolinera 

Rentat de camions 

Taller de reparació de camions 

Taller de reparació de pneumàtics 

Rentat de cisternes 

Aparcament vehicles transport ADR 

Serveis al conductor 



Serveis als centres logístics 

Servicios a persones  
Bar-cafeteria 

Restaurant 

Serveis al conductor 

Centre assistència mèdica 

Botigues de conveniència 

Caixer automàtic 

Hotel 

Transport públic 

 



Avantatges dels centres para a les empreses 

• Ofereixen una ubicació estratègica i excel·lents comunicacions 
• Oferta immobiliària especialment dissenyada per a la logística 
• Oferta de serveis complementaris 
• Més seguretat 
• Reducció de costos 
• Afavoreixen la col·laboració entre empreses 
• Més poder de negociació 
• Gestió unificada del recinte 
• Afavoreixen la capacitació professional i la modernització 

empresarial 
• Atorguen major notorietat 
• Milloren la imatge de les activitats logístiques 



Avantatges socials i territorials 

• Promouen la competitivitat de l'economia 
• Racionalització de l'ús del territori 
• Racionalització de la mobilitat de vehicles 
• Atracció d'empreses i creació d'ocupació 
• Promouen diversificació econòmica 
• Asseguren un manteniment i gestió del recinte 
• Atreuen activitats netes 
• Augmenten la seguretat 
•  Permeten un major alineament dels objectius públics amb els 

interessos empresarials 
•  Atorguen major notorietat al territori 

 
 
 
 
 



Externalitats i estratègies de mitigació 

Mobilitat de vehicles de 
transport  

Els centres logístics no generen mobilitat 
per-se,  la canalitzen 

Mobilitat de persones  Programes de transport públic 

Soroll Inferior que les activitats industrials 

Contaminació atmosfèrica  Mínima. No hi industria contaminant 

Residus sòlids i líquids  Residus assimilables a urbans +palets + 
embalatges 

Impacte en el medi natural, 
agrícola i al paisatge  

Mesures de mitigació de l’impacte 



Impacte en l’ocupació 

Tipus d’activitat Llocs de 

treball/1000 m2 

cobert 

Logística d’alta rotació 10-15 

Logística de baixa rotació, 

centres de distribució 

3-9 

Magatzems reguladors, 

magatzems mecanitzats 

2-7 

Font: Elaboración propia 

Llocs de treball L'activitat logística no és 
homogènia 
 
L'externalització dificulta el 
càlcul dels llocs de treball 
localitzats 
 
Les dades oficials infravaloren 
sovint la dimensió real de les 
activitats logístiques 
 
Tendència progressiva a una 
major qualificació 
 
La logística concentrada en 
centres amplia i diversifica 
l'ocupació 



Tipologia dels llocs de treball 

Categoria Treballadors % sobre el total 

Directius i personal qualificat 184 8,9 

Personal d’administració 388 18,7 

Personal de magatzem 629 30,3 

Personal de serveis auxiliars 48 2,3 

Personal de transport 717 34,6 

Altres 107 5,2 

TOTAL 2.073 100 

Categoría professional dels treballadors a la CIM Vallès 

~30% 

~30% 

~30% 



Mobilitat de vehicles pesats 

Mobilitat de vehicles pesats  
(vehicles dia/1000 m2 de coberts) 

Alta rotació 5-15 

Baixa rotació 1-5 

Promig indústria 2-7 



Distribució horària 



Distribució horària 



Tipologia de centres 

 

 
Per la rotació de les mercaderies 
  

Pels seus usos 
  

Alta rotació  
Baixa rotació  

Purs 
Mixtos (convivència amb usos 
industrials o altres) 
  

Pels modes de transport 
  

Especials 
  

Monomodal carretera 
Intermodal  ferrocarril 
Intermodal aeri (Centre de càrrega 
aèria) 
Intermodal marítim (ZAL) 
Multimodal 

Recintes duaners: Dipòsits francs, 
zones franques 
Mercats majoristes. 
Campa de vehicles 
Mercaderies perilloses 
Materials de construcció 
Productes de mineria 

 Un disseny flexible del centre permet acollir diferents usos o 
operadors  



Plataformes monomodals  



Plataformes intermodals marítimes - ZAL  



Plataformes intermodals– Centre de càrrega aèria 



Plataformes intermodals – FFCC - Carretera 



Plataformes multimodals 

FFCC Aeri 



Plataformes multimodals 

Fluvial FFCC 



• Les empreses instal·lades utilitzen de manera sistemàtica cadenes 
logístiques que impliquen diversos modes de transport. 

• Els accessos o instal·lacions relatives a diversos modes de transport 
s'han dissenyat o construït de manera integral amb el conjunt del 
centre. 

• El promotor, el propietari, o l'explotador del centre participa també en 
la promoció, propietat o gestió de les instal·lacions intermodals. 

• Aquells que compten amb infraestructures intermodals (ferroviàries, 
vies navegables interiors o altres) a l'interior del propi centre. 

• Aquells en què hi hagi sinergies evidents entre els diferents modes 
de transport. 

• Aquells en què hi hagi serveis comuns que utilitzen tant els usuaris 
de carretera com els usuaris d'altres modes de transport. 

• En definitiva, aquells que realment facilitin que els operadors utilitzin 
diversos modes de transport en les seves cadenes. 

Elements que defineixen la intermodalitat d’un centre 

La proximitat a un mode de transport no és garantia per-se de intermodalitat 



Índex 
 
1. Els centres d’activitats logístiques 
2. Els centres intermodals carretera/FFCC  



Competitivitat del transport ferroviari  de mercaderies 
 

• Grans fluxos 
• Freqüència regular 
• Llargues distàncies (amb excepcions) 
• Necessitat d'una alta utilització del material (Alt percentatge 

de costos fixos) 
• Necessitat d'una major planificació de les operacions que a 

la carretera 
• Dificultat de gestionar triangulacions per reduir els retorns 

en buit 
• Crea una cadena de subministrament més complexa 
• Necessita consolidació per crear els volums necessaris 
• El factor crític és la fiabilitat, no la velocitat 



Mercaderies amb vocació ferroviària 
 

• Granels sòlids (mineria, productes agrícoles, productes químics) 
• Siderúrgics 
• Automòbils i components 
• Contenidors marítims 
• Granels líquids. 
• Mercaderies químiques i perilloses 
• Articles de gran consum amb grans volums 
• Productes que requeririen transport especial per carretera per raó 

del gàlib 

Font: Observatori de 
la Logistica 2014 



Coste transporte por carreteraCargador Cliente

Cargador
Costes terminal origen:

• Movimientos de grúa
• Tiempo de stock Cliente

Costes 
acarreo 
terminal 
origen

Coste 
tramo 
FFCC

Costes terminal destino:
• Movimientos de grúa
• Tiempo de stock

Costes 
acarreo 
terminal 
destino

Cadena Unimodal 

Cadena Multimodal 

RUPTURES I COSTOS DE LA CADENA MULTIMODAL EN RELACIÓ A LA 
UNIMODAL  



Rigideses transport ferroviari 

 
• Pendents no superiors a 18 mil·lèsimes. Horitzontal en zona de CiD 
• Radis de corbes: augmenten la pendent real 
• Apartadors per compatibilitzar el tràfic de mercaderies amb els passatgers 
• Necessitat de tenir feta reserva de capacitat i autorització de solc ferroviari 
• Maniobres complexes per canviar de direcció o sentit  requeriment 

d’extenses platges de maniobres 
• Necessitat de disposar d’una zona d’espera per entrar/sortir des de la via 

general fins a la terminal. 
• Complexa regulació de comunicacions, seguretat, reglamentacions 

laborals, etc. 
• Escàs nivell d’interoperabilitat entre xarxes nacionals 

Les plataformes intermodals tenen grans requeriments d’espai i 

d’inversió en infraestructures 
A més requereixen d’un operador específic per realitzar les maniobres 

ferroviàries dins de la terminal així com les operacions de càrrega i 
descàrrega  



Esquema d’una terminal intermodal 



Esquema d’una terminal intermodal (alçat) 



Exemple de terminal intermodal 



Derivació particular a nau 
 



49 

Terminal intermodal para mercaderia  no conteneritzada 



50 Ignasi Ragàs Prat 

Terminal de vehicles 



Terminal de hidrocarburs 



52 

Terminal contenidors amb grues pòrtic 



Terminal de contenidors amb altres sistemes de 
manutenció 

Grua pont sobre rodes Reachstacker 



Terminal amb superposició de modes (autopista ferroviària) 



Fluxos ferroviaris a Catalunya 

Font: Observatori de la Logistica 2014 



Terminals intermodals (contenidors) i evolució 

Font: Observatori de la Logistica 2014 



Conclusions intermodalitat 

• El mode ferroviari es  molt més rígid que la carretera i, només és 
competitiu per una gamma determinada de mercaderies 

• Les terminal intermodals s’han de dissenyar de manera de 

minimitzar l’impacte en costos de les rigideses inherents al FFCC. 

Això implica importants inversions i grans extensions d’espai. 
• Hi ha recorregut per al creixement del transport ferroviari però cal 

realisme en les previsions. 
• Més important que invertir en FFCC ara és realitzar les reserves de 

sol suficient perquè el ferrocarril pugui ser possible en el futur. I ser 
molt curosos en la desafectació de terrenys ferroviaris, encara que 
avui tinguin un ús molt limitat. 
 
 
 



iragas@iragas.es 

Moltes gràcies! 



CRITERIS I REQUERIMENTS PER A LA 
DIVISIÓ POLIGONAL DE SECTORS

Alfons Garrido i Espinel
Subdirector de Projectes i Expropiacions

DTES



CRITERIS I REQUERIMENTS PER A LA DIVISIÓ POLIGONAL DE SECTORS   2

ÍNDEX

CRITERIS I REQUERIMENTS DE LES DELIMITACIONS POLIGONALS

1.- EL RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL I ELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

2.- EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I ELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

3.- LA GESTIÓ URBANÍSTICA I ELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

4.- CAS PRÀCTIC



CRITERIS I REQUERIMENTS PER A LA DIVISIÓ POLIGONAL DE SECTORS   3

CRITERIS I REQUERIMENTS DE LES DELIMITACIONS POLIGONALS

• Que són els PAU:

Mecanismes per a l’execució sistemàtica del planejament.

Àmbit mínim per a dur a terme la gestió urbanística integrada.

• Qui / Quan es delimiten:

Els plans urbanístics (generals i derivats).

La Gestió urbanística.

• Quins objectius tenen:

Garantir el compliment dels deures d’urbanització i cessió d’aprofitament a l’A.A.

Assegurar la simultània i justa distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris.

Facilitar l’execució del pla en àmbits operatius.

• Que cal:

Coneixement complet i transversal del TRLLU, la Llei del sòl  i els Reglaments.

Informació contrastada (valors de mercat, costos d’urbanització,…).
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1.- EL RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL I ELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

1.1 Marc legal
Text refós de la Llei d’urbanisme. (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost + Llei 3/2012 de 
Modificació del Text refós) 

Reglament de la Llei d’ urbanisme.  (Decret 305/ 2006, de 18 de juliol) 

Refós de la Llei del sòl RDL 2/2008 (Llei 8/2007 del sòl, de 28 de maig)

Reglament de valoracions, RD 1492/2011 (24 d’octubre)

1.2 Determinació del règim urbanístic

1.3 El SUC esdevé SUNC

Quan el POUM el sotmet una actuació de transformació urbanística i el delimita 
com a PAU (o sector)
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2.- EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

2.1 Concepte d’execució urbanística; integrada o aïllada

2.2 El polígon d’actuació urbanística, PAU.

2.3 Requisits

2.4 L’equilibri de beneficis i càrregues entre polígons d’actuació de sectors de planejament 
derivat.

2.5 Determinació del sistema d’actuació urbanística

2.6 Els PAU poden ser físicament discontinus

2.7 Els PAU poden incloure-hi sistemes generals per a la seva gestió.

2.8 Els PAU poden tenir vinculats sistemes generals a efectes de la seva gestió.

2.9 Delimitació d’àmbits d’actuació per a l’execució d’infraestructures.
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2.1 Concepte de gestió urbanística

Gestió urbanística integrada 

Conjunt d’actuacions destinades a repartir equitativament els beneficis i càrregues 
derivats de l’ordenació urbanística i a executar les obres d’urbanització.

Gestió urbanística aïllada.

Modalitat que s’aplica allà on no sigui possible l’equidistribució de beneficis i 
càrregues derivades de l’ordenació urbanística.

2.2 El polígon d’actuació.

Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme 
la gestió urbanística integrada.

Els sectors de planejament urbanístic derivat poden constituir un únic polígon 
d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos o més polígons i cadascun podrà tenir 
una modalitat diferent.

Els polígons d’actuació poden ésser físicament discontinus. 

Delimitació:

POUM i PAUM Sòl urbà

PPU Sól urbanitzable 

Art. 119 Divisions no contingudes en els plans, o modificacions.

Per regularització de finques – cedir vials
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2.3 Requisits per a la delimitació.

• Que per llurs dimensions i per les característiques de l’ordenació urbanística 
siguin susceptibles d’assumir les cessions regulades pel planejament.

• Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que fa 
als beneficis i les càrregues,  per permetre el repartiment equitatiu. art.123 RLU.

• Que tinguin entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmicament 
l’autonomia de l’actuació.

• Han d’acreditar que no es produeixen diferències relatives superiors al 15% en la 
valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que 
corresponen a cada un dels polígons, art.123 RLU. 

Aquesta verificació ha de ser objectiva, atenent a l’aprofitament urbanístic així
com a les regles de ponderació del mateix (art. 36 i 37)
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2.4 L’equilibri de beneficis i càrregues entre polígons d’actuació de sectors de planejament 
derivat.

• Quan en un sector de planejament derivat es delimiten dos o més polígons han 
d’acreditar que no es produeixen diferències relatives superiors al 15% en la 
valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que 
corresponen a cada un dels polígons, en relació amb la valoració dels 
aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt del sector art.123 RLU. 

• Les diferències que puguin existir s'han de compensar de la següent manera:

• Primer en desenvolupar PAU Excedentari. La diferència es compensa mitjançant 
terrenys d'aprofitament privat.

• Primer en desenvolupar PAU Deficitari. L'administració assumeix despeses per un 
import equivalent al dèficit del polígon. Si fos pel sistema de reparcel·lació ho pot 
assumir la junta de compensació que es reservarà el dret a participar en el PAU 
excedentari.

• En el sistema d'Expropiació les diferències es compensen en la fixació del just 
preu..
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2.5 Determinació del sistema d’actuació urbanística

L'administració en la delimitació del PAU ha de decidir el sistema d'actuació i la 
modalitat en funció de:
necessitats
mitjans econòmics i financers
Col·laboració de la iniciativa privada
Altres circumstàncies; xarxes, subministraments, urbanització, propietat,....

Sistema de reparcel·lació.
Repartiment equitatiu de beneficis i càrregues

Modalitat de compensació bàsica Iniciativa particular
Modalitat de compensació per concertació
Modalitat de cooperació Iniciativa pública
Modalitat de sectors d’urbanització prioritària

Sistema d’expropiació

Polígons d’actuació complerts
Urgència de l’actuació
En cas que no es produeixen plusvàlues



CRITERIS I REQUERIMENTS PER A LA DIVISIÓ POLIGONAL DE SECTORS   10

2.6 Polígons i Sectors discontinus.

a) Sòl urbà

b) Sòl urbanitzable

• Únic projecte de reparcel·lació o expropiació

• Discontinuïtat física o funcional?

• Caràcter reglat o discrecionalitat?

2.7 Inclusió de sistemes urbanístics generals

• Els POUM i PAUM poden incloure 

• En sòl urbà i en sòl urbanitzable

• Sistemes generals, servei d’abast municipal o superior

• Són parts integrants del sector a tots els efectes

• Tenen drets en la reparcel·lació?
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2.8 Vinculació de sistemes

• Els POUM i PAUM poden vincular

• Únicament per implantació d’infraestructures, serveis de connexió, o reforma 
d’aquestes. ( no sistemes equipament o zones verdes)

• Classificació àmbit Classificació sistemes Figura

Sòl urbà no consolidat sòl no urbanitzable PA

Sòl urbanitzable sòl urbà Sector

sòl no urbanitzable

• NO són parts integrants del sector

• Tenen drets en la reparcel·lació?
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2.9 Delimitació d'àmbits d’actuació per a l’execució d’infraestructures urbanístiques 
comunes

• Infraestructures necessàries per al desenvolupament de diversos àmbits; 
sectors o polígons

• El POUM pot delimitar un àmbit d’actuació comú

• S’executa per l’administració actuant

• Reparcel·lació econòmica o

• Part de l’aprofitament està destinat a l’infraestructura. 
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3.- LA GESTIÓ URBANÍSTICA I ELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

3.1 Tramitació d'una divisió poligonal no continguda en el planejament o modificacions.

• Aprovació inicial i definitiva correspon a l’administració actuant.

• Les entitats urbanístiques especials poden tramitar i aprovar definitivament 
els instruments de gestió urbanística.

• 1 mes d’informació pública, amb citació personal persones interessades.

• 2 mesos per a l’aprovació definitiva (silenci positiu).

• Publicació.

• Còpia diligenciada a la Comissió territorial d’urbanisme

3.2 L’inici de l’expedient reparcel·latori

• s'aprova la delimitació del polígon d'actuació

3.3 Gestió del PAU
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4.- CAS PRÀCTIC
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SITUACIÓ
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ÀMBIT
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ORTOFOTO



CRITERIS I REQUERIMENTS PER A LA DIVISIÓ POLIGONAL DE SECTORS   18

VISTA
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VISTA
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PLANEJAMENT
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PLANEJAMENT
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40.889,44TOTAL SOSTRE ÀMBIT ARE ESTRELLA 

7.253,29Total sostre comercial 

32533.636,15Total sostre residencial 

323.360,00Habitatge concertat amb protecció oficial HC amb PO 

485.040,00Habitatge protegit preu concertatHP PC 

706.650,00Habitatge protecció oficial règim general HPO RG

171.615,00Habitatge protecció oficial règim especial HPO RE 

15816.971,15Residencial lliure RLL

NÚM. HABITATGESSUPERFÍCIE SOSTRE
(m2st) DESCRIPCIÓTIPOLOGIA

PARÀMETRES URBANÍSTICS

43.289,00TOTAL ÀMBIT ARE ESTRELLA 

10.338,50Total sòl privat

10.338,50Zona d’ordenació volumètrica específica 18

32.950,50Total sòl públic

556,32Sistema habitatge dotacional públic7HD 

4.625,35
Sistema d’equipaments comunitaris i dotacionals de nova creació de 

caràcter local 7b 

11.674,04
Sistema de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local 

6b 

16.094,79Sistema viari5

SUPERFÍCIE SÒL (m2) DESCRIPCIÓ
QUALIFICACIONS

PARÀMETRES D’ORDENACIÓ

PLANEJAMENT
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8

7

5

2
1

3
4

6

PLANEJAMENT
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PROPIETATS
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100,00%43.289,00TOTAL ARE ESTRELLA 

14.038,00Ajuntament Badalona Vials i zones verdes existents

29.251,00TOTAL PRIVATS

10,20%3.112,00Contratas y Obras empresa constructora, SA Coll i Pujol, 1 6790601

10,64%2.984,0066,7 % Facep, SA 33,3 % Villapreciosa, SA Coll i Pujol, 63 6691701

3,90%1.141,00
50 % Micaco Llars, SL 39 % Barreres, SA 11% Jordi 

Sapé Dalmau Coll i Pujol, 56 6792702

14,19%4.152,00Barreres, SA Maragall, 51 6792701

0,30%89,00Pascuala Fernández Martínez Torrent Batllòria, 2 6790221

1,15%336,00Transacciones importación exportación, SL St. Ramon, 52 6790220

3,13%915,00Erdina de L’Est, SL St. Ramon, 46-48 St. Ramon, 50 
6790218
6790219 

0,72%210,00Trinidad Sanchez MunellsSt. Ramon, 44 6790217

0,14%42,00Teresa Reberte JoséPl. Baró Maldà, 6a 6590536

0,14%42,00Carmen Reberte i Juan Zapata Pl. Baró Maldà, 6b 6590535

0,41%120,00Carmen i Teresa Reberte JoséPl. Baró Maldà, 6 6590506

0,72%207,00Montserrat i Mercedes Reberte Vela Pl. Baró Maldà, 2-4 6590505

54,36%15.901,00Institut Català del Sòl

Torrent Batllòria, 29 Rbla. St. Joan, 90 
Rbla. St. Joan, 98 

6590503
6590504
6590539 

% PARTIC. SUP. FINCA (m2) TITULAR ADREÇAUTM 

QUADRE DE PROPIETARIS

PROPIETATS
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650,00Comercial Comercial 

562,82Habitatge concertat amb protecció oficial HC amb PO

562,82Habitatge protegit preu concertat HP PC 

291,07Habitatge protecció oficial règim general HPO RG

127,91Habitatge protecció oficial règim especial HPO RE 

1.000,00Residencial lliure RLL

VALOR SÒL (€/m2) DESCRIPCIÓTIPOLOGIA 

PREUS VENDA SÒL SEGONS EL PDU DE L’ÀMBIT BARCELONÈS 

28.555.666,6540.889,44325     TOTAL 

4.714.638,50650,00     7.253,29C 

1.891.075,20562,82     3.360,0032     HC amb PO

2.836.612,80562,82     5.040,0048     HP PC 

1.935.615,50291,07     6.650,0070     HPO RG

206.574,65127,91     1.615,0017     HPO RE 

16.971.150,001.000,00     16.971,15158     RLL

INGRESSOS (€) VALOR SÒL (€/m2) SOSTRE (m2) HABITATGESTIPOLOGIA 

INGRESSOS ARE

VALORS TIPOLOGIES
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EDIFICACIONS ACTUALS
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EDIFICACIONS ACTUALS
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EDIFICACIONS ACTUALS
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6.774.595,14TOTAL PEC (sense fora àmbits) 

730.607,00Pressupost Endesa 

190.677,04Cànon ACA

1.109.925,60Obres complementàries

995.285,82Enderrocs construccions existents

3.748.099,68Urbanització bàsica sense enderrocs construccions existents

IMPORT PEC s/IVA (€) DESCRIPCIÓ

DESPESES D’URBANITZACIÓ SEGONS REVISIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ

2.686.920,00TOTAL INDEMNITZACIONS CONSTRUCCIONS EXISTENTS

978.800,004002.447,00Residencial C/ Coll i Pujol, 1 

289.280,00803.616,00Industrial C/ Coll i Pujol, 63 

71.360,0080892Industrial C/ Coll i Pujol, 56 

626.560,00807.832,00Industrial C/ Maragall, 51 

31.600,0040079HabitatgeC/ Torrent Batllòria, 2 

42.000,00125336Comercial C/ Sant Ramon, 52 

36.240,0080453Industrial C/ Sant Ramon, 50 

141.200,00400353HabitatgeC/ Sant Ramon, 46-48 

130.400,00400326Residencial C/ Sant Ramon, 44 

12.600,0030042comercial Plaça Baró Maldà, 6A 

8.400,0030028comercial Plaça Baró Maldà, 6B 

124.400,00400311Residencial Plaça Baró Maldà, 6 

189.600,00400474Residencial Plaça Baró Maldà, 2-4 

4.480,008056Industrial Torrent Batllòria, 29 

VALOR CONSTRUCCIÓ (€) VALOR (€/m2) SUP. CONSTR. (m2) ÚSADREÇA

VALOR CONSTRUCCIONS EXISTENTS

DESPESES
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471.600,00TOTAL INDEMNITZACIONS EXTINCIÓ DE LLOGUERS

18.000,00120150perruqueria

336.000,00120400Residencial C/ Coll i Pujol, 1 

18.000,00120150Industrial C/ Coll i Pujol, 56 

24.000,00120200casa-jardíC/ Sant Ramon, 46-48 

18.000,00120150taller mecànicC/ Sant Ramon, 44 

18.000,00120150perruqueria

21.600,00120180habitatgePlaça Baró Maldà, 6 

18.000,00120150cafeteriaPlaça Baró Maldà, 2-4 

VALOR (€) MESOSDIFERÈNCIA RENDES
(€/mes) 

ÚSADREÇA

VALOR INDEMNITZACIÓ EXTINCIÓ DE LLOGUERS

379.966,60TOTAL INDEMNITZACIONS TRASLLAT ACTIVITATS I HABITATGES

2.500,001perruqueria

10.500,007Residencial C/ Coll i Pujol, 1 

12.000,001Industrial C/ Coll i Pujol, 56 

332.466,602industrial C/ Coll i Pujol, 63 

12.000,001botiga mobles C/ Sant Ramon, 52 

1.500,001casa-jardíC/ Sant Ramon, 46-48 

2.500,001taller mecànicC/ Sant Ramon, 44 

2.500,001perruqueria

1.500,001habitatgePlaça Baró Maldà, 6 

2.500,001cafeteriaPlaça Baró Maldà, 2-4 

VALOR (€) NUM. ACTIVITATSÚSADREÇA

VALOR INDEMNITZACIÓ TRASLLAT ACTIVITATS I HABITATGES

DESPESES
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739.003,75TOTAL PEC DESPESES GESTIÓ

29.160,00Auditoria, assessoria comptable, fiscal, laboral 

225.000,00Gerència

10.000,00Topografia, estudis geològics, hidràulics 

65.808,20Honoraris direcció i control obra urb. 

164.520,50Redacció projecte urbanització

18.104,06Despeses de gestió de la reparcel·lació

60.346,88Redacció projecte reparcel·lació

43.900,00Redacció Projecte divisió poligonal 

122.164,11PDU Are Estrella 

IMPORT PEC s/IVA 
(€) DESCRIPCIÓ

DESPESES DE GESTIÓ

11.052.085,49TOTAL DESPESES ARE ESTRELLA 

739.003,75Despeses de gestió

379.966,60Indemnitzacions trasllats 

471.600,00Indemnitzacions extinció lloguers 

2.686.920,00Indemnitzacions construccions existents 

3.538.486,60Despeses d’indemnitzacions

6.774.595,14Despeses d’urbanització

IMPORTDESCRIPCIÓ

QUADRE RESUM DESPESES DE L’ARE

DESPESES
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PROPIETATS
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PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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2.984,00

SUP. SÔL AMB DRET

3.112,00

SUP. SÔL AMB DRET

23.155,00

SUP. SÔL AMB DRET

29.251,00

SUP. SÔL AMB DRET

10,20%3.829,33

%ÀMBIT PA-3

10,64%8.422,18

%ÀMBIT PA-2

79,16%31.037,49

%ÀMBIT PA-1

100,00%43.289,00

%ÀMBIT ARE

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL



CRITERIS I REQUERIMENTS PER A LA DIVISIÓ POLIGONAL DE SECTORS   43

8

7

5

2
1

3
4

6

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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12,22%3.489.968,392.966.473,133.489.968,39100TOTAL 

523.495,2615Consorci ARE Estrella 

2.966.473,132.966.473,133.489.968,3985
66,7% Facep,SA 33,3% 

Villapreciosa,SA

VALOR ADJUDICACIÓ
FINAL

15% CESSIÓ
APROFITAMENT

INGRESSOS% PARTICIPACIÓTITULARS

VALOR DELS INGRESSOS TOTALS PA-3 

16,90%4.825.271,864.101.481,084.825.271,86100TOTAL 

723.790,7815Consorci ARE Estrella 

4.101.481,084.101.481,084.825.271,8685Contratas y Obras, SA 

VALOR ADJUDICACIÓ
FINAL

15% CESSIÓ
APROFITAMENT

INGRESSOS% PARTICIPACIÓTITULARS

VALOR DELS INGRESSOS TOTALS PA-2 

70,88%20.240.426,3917.204.362,4320.240.426,39100,00TOTAL 

3.036.063,9615Consorci ARE Estrella 

17.204.362,4317.204.362,4320.240.426,3985Titulars

VALOR ADJUDICACIÓ
FINAL

15% CESSIÓ
APROFITAMENT

INGRESSOS% PARTICIPACIÓTITULARS

VALOR DELS INGRESSOS TOTALS PA-1 

100,00%28.555.666,6524.272.316,6528.555.666,65100,00TOTAL 

4.283.350,0015Consorci ARE Estrella 

24.272.316,6524.272.316,6528.555.666,6585Titulars

VALOR ADJUDICACIÓ
FINAL

15% CESSIÓ
APROFITAMENT

INGRESSOS% PARTICIPACIÓTITULARS

VALOR DELS INGRESSOS TOTALS DE L’ARE DE L’ESTRELLA

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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11.052.085,49TOTAL DESPESES ARE ESTRELLA 

739.003,75
Despeses de gestió

379.966,60Indemnitzacions trasllats 

471.600,00Indemnitzacions extinció lloguers 

2.686.920,00Indemnitzacions construccions existents 

3.538.486,60Despeses d’indemnitzacions  

6.774.595,14Despeses d’urbanització

IMPORTDESCRIPCIÓ

QUADRE RESUM DESPESES DE L’ARE

ÀMBIT % ÀMBIT INGRESSOS % INGRESSOS
POLIGON 1 23.155,00    79,16% 17.204.362,43      70,88%

POLIGON 2 3.112,00      10,64% 4.101.481,08        16,90%

POLIGON 3 2.984,00      10,20% 2.966.473,13        12,22%

TOTAL 29.251,00   100,00% 24.272.316,64    100,00%

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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4.615.588,56TOTAL PEC

678.414,31Cànon ACA i pressupost Endesa 

428.208,21Enderrocs

3.508.966,04Urbanització bàsica i complementària sense enderrocs

IMPORT PEC s/IVA (€) DESCRIPCIÓ

DESPESES D’URBANITZACIÓ PA-1 

1.418.840,00TOTAL INDEMNITZACIONS CONSTRUCCIONS EXISTENTS PA-1 

71.360,0080892Industrial C/ Coll i Pujol, 56 

626.560,00807.832,00Industrial C/ Maragall, 51 

31.600,0040079HabitatgeC/ Torrent Batllòria, 2 

42.000,00125336Comercial C/ Sant Ramon, 52 

36.240,0080453Industrial C/ Sant Ramon, 50 

141.200,00400353HabitatgeC/ Sant Ramon, 46-48 

130.400,00400326Residencial C/ Sant Ramon, 44 

12.600,0030042comercial Plaça Baró Maldà, 6A 

8.400,0030028comercial Plaça Baró Maldà, 6B 

124.400,00400311Residencial Plaça Baró Maldà, 6 

189.600,00400474Residencial Plaça Baró Maldà, 2-4 

4.480,008056Industrial Torrent Batllòria, 29 

VALOR CONSTRUCCIÓ (€) VALOR (€/m2) SUP. CONSTR. (m2) ÚSADREÇA

INDEMNITZACIONS CONSTRUCCIONS EXISTENTS PA-1 

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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117.600,00TOTAL INDEMNITZACIONS EXTINCIÓ DE LLOGUERS PA-1 

18.000,00120150Industrial C/ Coll i Pujol, 56 

24.000,00120200casa-jardíC/ Sant Ramon, 46-48 

18.000,00120150taller mecànicC/ Sant Ramon, 44 

18.000,00120150perruqueria

21.600,00120180habitatgePlaça Baró Maldà, 6 

18.000,00120150cafeteriaPlaça Baró Maldà, 2-4 

VALOR (€) MESOSDIFERÈNCIA RENDES (€/mes) ÚSADREÇA

VALOR INDEMNITZACIÓ EXTINCIÓ DE LLOGUERS PA-1 

34.500,00TOTAL INDEMNITZACIONS TRASLLAT ACTIVITATS I HABITATGES PA-1 

12.000,001Industrial C/ Coll i Pujol, 56 

12.000,001botiga mobles C/ Sant Ramon, 52 

1.500,001casa-jardíC/ Sant Ramon, 46-48 

2.500,001taller mecànicC/ Sant Ramon, 44 

2.500,001perruqueria

1.500,001habitatgePlaça Baró Maldà, 6 

2.500,001cafeteriaPlaça Baró Maldà, 2-4 

VALOR (€) NUM. ACTIVITATSÚSADREÇA

VALOR INDEMNITZACIÓ TRASLLAT ACTIVITATS I HABITATGES PA-1 

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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60,71%6.710.334,42TOTAL DESPESES PA-1 

523.805,86Despeses de gestió (70.88%) 739.003,75

34.500,00Indemnitzacions trasllats

117.600,00Indemnitzacions extinció lloguers

1.418.840,00Indemnitzacions construccions existents

1.570.940,00
Despeses d’indemnitzacions

4.615.588,56Despeses d’urbanització

IMPORTDESCRIPCIÓ

QUADRE RESUM DESPESES PA-1 

ÀMBIT % ÀMBIT INGRESSOS % INGRESSOS DESPESES %DESPESES ING-DESP Euros/m2sòl
POLIGON 1 23.155,00    79,16% 17.204.362,43      70,88% 6.710.334,42 60,71 10.494.028,01     453,21

POLIGON 2 3.112,00      10,64% 4.101.481,08        16,90%

POLIGON 3 2.984,00      10,20% 2.966.473,13        12,22%

TOTAL 29.251,00  100,00% 24.272.316,64    100,00% 11052085,49 100 13.220.231,15     451,96

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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60.98%6.739.268,90TOTAL DESPESES PA-1 

552.740,34Despeses de gestió

34.500,00Indemnitzacions trasllats

117.600,00Indemnitzacions extinció lloguers

1.418.840,00Indemnitzacions construccions existents

1.570.940,00
Despeses d’indemnitzacions

4.615.588,56Despeses d’urbanització

IMPORTDESCRIPCIÓ

QUADRE RESUM DESPESES PA-1 

ÀMBIT % ÀMBIT INGRESSOS % INGRESSOS DESPESES %DESPESES ING-DESP Euros/m2sòl
POLIGON 1 23.155,00    79,16% 17.204.362,43      70,88% 6.739.268,90 60,98 10.465.093,53     451,96

POLIGON 2 3.112,00      10,64% 4.101.481,08        16,90%

POLIGON 3 2.984,00      10,20% 2.966.473,13        12,22%

TOTAL 29.251,00  100,00% 24.272.316,64    100,00% 11052085,49 100 13.220.231,15     451,96

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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ÀMBIT % ÀMBIT INGRESSOS % INGRESSOS DESPESES %DESPESES ING-DESP Euros/m2sòl
POLIGON 1 23.155,00     79,16% 17.204.362,43     70,88% 6.739.268,90 60,98% 10.465.093,53    451,96

POLIGON 2 3.112,00       10,64% 4.101.481,08       16,90% 2694986,97 24,38% 1.406.494,11      451,96

POLIGON 3 2.984,00       10,20% 2.966.473,13       12,22% 1617829,62 14,64% 1.348.643,51      451,96

TOTAL 29.251,00   100,00% 24.272.316,64   100,00% 11.052.085,49 100,00% 13.220.231,15  451,96

QUADRE RESUM DESPESES DE L’ARE ARE POL 1 POL 2 POL 3
DESCRIPCIÓ IMPORT

Despeses d’urbanització 6.774.595,14 4.615.588,56 1.255.503,54 903.503,04

Despeses d’indemnitzacions  3.538.486,60 1.570.940,00 1.345.800,00 621.746,60

Indemnitzacions construccions existents 2.686.920,00 1.418.840,00 978.800,00 289.280,00

Indemnitzacions extinció lloguers 471.600,00 117.600,00 354.000,00

Indemnitzacions trasllats 379.966,60 34.500,00 13.000,00 332.466,60

Despeses de gestió 739.003,75 552.740,34 93.683,43 92.579,98

TOTAL DESPESES ARE ESTRELLA 11.052.085,49 6.739.268,90 2.694.986,97 1.617.829,62

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL
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CRITERIS I REQUERIMENTS PER A LA 
DIVISIÓ POLIGONAL DE SECTORS

Alfons Garrido i Espinel
Subdirector de Projectes i Expropiacions

DTES
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DADES DEL SECTOR

EQUILIBRI POLIGONAL
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DADES DEL SECTOR

ÀMBIT 189.152,9 m2 terciari m2st HPP m2st Comercial PB HLLiure m2st
COEF. EDIF. BRUTA 1,3 m2st/m2s 1 27.435
EDIFICABILITAT TOTAL 244.109,0 m2st 2,3,4,5,6 16.968 c/u

7 8.645 1.323
SISTEMES Sòl m2s 8,9,10,11,12 8.292 c/u 1.423 c/u

Equipaments 16.857,6 8,9% 13, 14 1.890 c/u 8.700 c/u
Zones Verdes 45.665,2 24,1% 15 2.450 12.180
Vials Rodats 57.862,0 30,6% 16 3.075 14.266
Vials Peatonals 16.334,5 8,6% 17 3920 1.500
Serveis Tècnics 2.925,2 1,5% 18 12180 2.540

139.644,5 73,8% TOTAL 112.275 66.205 21.783 43.846
ZONES Edif. Sostre  m2st

HLL habitatge lliure 16.610,0 8,8% 2,640 43.846
HLLc Comercial PB 0,746 12.388
HPO habitatge protegit 18.420,0 9,7% 3,594 66.205
HPOcComercial PB 0,510 9.395
T terciari 14.478,4 7,7% 7,755 112.275

49.508,4 26,2%
TOTAL 189.152,9 100,0% 244.109

VALOR COST 
 IMMOBILIARI CONSTRUCCIÓ

habitatge lliure 3.091,1 912,0 €
Comercial PB 2.627,4 560,0 €
habitatge protegit 1.684,8 660,0 €
terciari 2.860,8 750,0 €

*DESPESES URBANITZACIÓ
costos espais lliures 100,8 4.603.052,2 €
costos vials rodats 168,0 9.720.816,0 €
costos vials peatonals 126,0 2.058.147,0 €

16.382.015,2 €
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VALORS ZONALS VALOR COST VALOR SOLAR b APROFITAMENT
 IMMOBILIARI CONSTRUCCIÓ (Vv / 1,4)-Cc 0,18 CH SOSTRE  URBANÍSTIC

HLL habitatge lliure 3.091,1 912,0 1.295,90 1,00 43.846,0 43846,00
HLLc Comercial 2.627,4 560,0 1.316,70 1,02 21.783,0 22132,63
HPO habitatge protegit 1.684,8 660,0 543,40 0,42 66.205,0 27761,24
T terciari 2.860,8 750,0 1.293,40 1,00 112.275,0 112058,40

244.109,0 205.798,3

* APROFITAMENT URBANÍSTIC DE L'AMBIT D'ACTUACIÓ 205.798,3 UV Aprofitament mitjà

* APROFITAMENT URBANÍSTIC MITJÀ DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ 1,088 1,25120 +15%
0,92480 -15%

VALORS / APROFITAMENTS
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PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL A
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APROFITAMENT POLÍGON 1 Sòl SOSTRE CH APROF.
POLÍGON 1 84.910,5 44,89%

HLL 16.610,0
HLL residencial 2,640 43.846,0 1,00 43.846,00 UV
HLL comercial 0,746 9.305,0 1,02 9.454,37 UV

HPO 4.479,5
HPO residencial 3,594 16.100,0 0,42 6.751,25 UV
HPO comercial 0,510 4.040,0 1,02 4.104,85 UV

T terciari 4.376,2 7,755 33.936,0 1,00 33.870,95 UV
107.227,0 98.027,4 UV 47,63%

* APROFITAMENT URBANÍSTIC MITJÀ DEL POLÍGON 1 1,154 6,11% respecte a la mitja

APROFITAMENT POLÍGON 2 Sòl SOSTRE CH APROF.
POLÍGON 2 104.242,4 55,11%

HLL 0,0
HLL residencial 2,640 0,0 1,00 0,00 UV
HLL comercial 0,746 0,0 1,02 0,00 UV

HPO 13.940,5
HPO residencial 3,594 50.105,0 0,42 21.010,65 UV
HPO comercial 0,510 8.438,0 1,02 8.573,45 UV

T terciari 10.102,2 7,755 78.339,0 1,00 78.188,83 UV
136.882,0 107.772,9 UV 52,37%

* APROFITAMENT URBANÍSTIC MITJÀ DEL POLÍGON 2 1,034 -4,98% respecte a la mitja

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL A
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EQUILIBRI DE CÀRREGUES

POLÍGON 1 SUP.TEÒRICA SUP.REAL diferència costos urb.
costos urb. 
Reals

costos urb. 
Teòrics Excés/defecte

84.910,5 Zones Verdes 21.751,4 9.617,1 -12.134,3 100,8 969.398,6
Vials Rodats 27.561,0 24.465,6 -3.095,4 168,0 4.110.220,8
Vials Peatonals 7.780,5 6.929,0 -851,5 126,0 873.049,0 manca despese

5.952.668,4 7.803.128,9 -1.850.460,5
36,34% 47,63% -11,30%

POLÍGON 2
104.242,4 Zones Verdes 8.698,3 36.048,2 27.349,9 100,8 3.633.653,5

Vials Rodats 0,0 33.396,4 33.396,4 168,0 5.610.595,2
Vials Peatonals 9.646,1 9.405,5 -240,6 126,0 1.185.098,0 sobren despese

10.429.346,8 8.578.886,3 1.850.460,5
63,66% 52,37% 11,30%

TOTALS
Zones Verdes 45.665,2 45.665,2 4.603.052,2
Vials Rodats 57.862,0 57.862,0 9.720.816,0
Vials Peatonals 16.334,5 16.334,5 2.058.147,0

16.382.015,2

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL A
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APROFITAMENT POLÍGON 1 Sòl SOSTRE CH APROF.
POLÍGON 1 79.610,5 42,09%

HLL 13.314,2
HLL residencial 2,640 35.146,0 1,00 35.146,00 UV
HLL comercial 0,746 7.415,0 1,02 7.534,02 UV

HPO 4.479,5
HPO residencial 3,594 16.100,0 0,42 6.751,09 UV
HPO comercial 4.040,0 1,02 4.104,84 UV

T terciari 4.376,2 7,755 33.936,0 1,00 33.870,53 UV
96.637,0 87.406,5 UV 42,47%

* APROFITAMENT URBANÍSTIC MITJÀ DEL POLÍGON 1 1,098 0,91% respecte a la mitja

APROFITAMENT POLÍGON 2 Sòl SOSTRE CH APROF.
POLÍGON 2 109.542,4 57,91%

HLL 3.295,8
HLL residencial 2,640 8.700,0 1,00 8.700,00 UV
HLL comercial 0,746 1.890,0 1,02 1.920,34 UV

HPO 13.940,5
HPO residencial 3,594 50.105,0 0,42 21.010,15 UV
HPO comercial 0,510 8.438,0 1,02 8.573,44 UV

T terciari 10.102,2 7,755 78.339,0 1,00 78.187,87 UV
147.472,0 118.391,8 UV 57,53%

* APROFITAMENT URBANÍSTIC MITJÀ DEL POLÍGON 2 1,081 -0,66% respecte a la mitja

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL B
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EQUILIBRI DE CÀRREGUES

POLÍGON 1 SUP.TEÒRICA SUP.REAL diferència costos urb.
costos urb. 
Reals

costos urb. 
Teòrics Excés/defecte

79.610,5 Zones Verdes 19.394,9 9.617,1 -9.777,8 100,8 969.398,6
Vials Rodats 24.575,1 24.465,6 -109,5 168,0 4.110.220,8
Vials Peatonals 6.937,6 6.929,0 -8,6 126,0 873.049,0 manca despese

5.952.668,4 6.957.756,6 -1.005.088,2
36,34% 42,47% -6,14%

POLÍGON 2
109.542,4 Zones Verdes 9.555,4 36.048,2 26.492,7 100,8 3.633.653,5

Vials Rodats 0,0 33.396,4 33.396,4 168,0 5.610.595,2
Vials Peatonals 10.596,7 9.405,5 -1.191,1 126,0 1.185.098,0 sobren despese

10.429.346,8 9.424.258,5 1.005.088,2
63,66% 57,53% 6,14%

TOTALS
Zones Verdes 45.665,2 45.665,2 4.603.052,2
Vials Rodats 57.862,0 57.862,0 9.720.816,0
Vials Peatonals 16.334,5 16.334,5 2.058.147,0

16.382.015,2

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL B
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APROFITAMENT POLÍGON 1 Sòl
Edificabilit
at neta SOSTRE

Valor reper, 
€/m2st valors zonals € Cost urb. €

Valor sòl 
sense 
urbanitzar €

V. Repercussió 
sense urbanitzar

POLÍGON 1 79.610,5 42,09% €/m2sòl

HLL 13.310,0
HLL residencial 2,640 35.146,0 1.295,9 45.545.701,40
HLL comercial 0,746 7.415,0 1.316,7 9.763.330,50

HPO 6.270,0
HPO residencial 3,594 16.100,0 543,4 8.748.740,00
HPO comercial 0,000 4.040,0 1.316,7 5.319.468,00

T terciari 4.157,0 7,755 33.936,0 1.293,4 43.892.822,40
96.637,0 113.270.062,3 5.952.668,4 107.317.393,9 1.348,0 103,30%

APROFITAMENT POLÍGON 2 Sòl
Edificabilit
at neta SOSTRE

Valor reper, 
€/m2st valors zonals € Cost urb. €

Valor sòl 
sense 
urbanitzar €

V. Repercussió 
sense urbanitzar

POLÍGON 2 109.542,4 57,91% €/m2sòl

HLL 3.300,0
HLL residencial 2,640 8.711,1 1.295,9 11.288.747,96
HLL comercial 0,746 2.461,2 1.316,7 3.240.651,56

HPO 12.150,0
HPO residencial 3,594 43.669,4 543,4 23.729.963,84
HPO comercial 0,510 6.197,0 1.316,7 8.159.626,34

T terciari 10.321,4 7,755 80.038,9 1.293,4 103.522.311,04
129.905,3 149.941.300,7 10.429.346,8 139.511.954,0 1.273,6 97,60%

TOTAL SECTOR 189.152,9 100,00% 226.542,3 263.211.363,0 16.382.015,2 246.829.347,9 1.304,9 100,00%

PROPOSTA DIVISIÓ POLIGONAL B




