
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c""""""P¿o0"6;46"Î"340904229 23837

nin els consells socials de les universitats, o per 
nÓ”ticp"swg"vkpiwk"cvtkdw•fc"cswguvc"hwpek„"gp"gn"
cas de la Universitat Oberta de Catalunya: entre 
15,36 euros i 28,67 euros.

3.2 Els cursos, seminaris o altres activitats 
de formació investigadora que, si escau, puguin 
qticpkv¦ct"ngu"wpkxgtukvcvu"gp"gnu"guvwfku"qÝekcnu"
de doctorat, sempre que estiguin estructurats 
gp"etflfkvu."ugtcp"Ýzcvu"fg"nc"ocvgkzc"ocpgtc"k"
amb els mateixos imports que preveu l’apartat 
3.1 d’aquest annex.

3.3 Els i les estudiants que, si escau, siguin 
admesos al doctorat en el marc d’un programa 
qÝekcn"fg"rquvitcw"cdqpctcp"gnu"ocvgkzqu"ko-
rqtvu"swg"Ýiwtgp"gp"gnu"crctvcvu"405"k"406"rgn"swg"
fa a la tutoria de tesi i l’examen de tesi doctoral, 
respectivament.

—4 Rtgwu"c"ucvkuhgt"gn"ewtu"4229/422:"rgt"rctv"
fgnu"k"fg"ngu"guvwfkcpvu"rgt"c"nc"rtguvcek„"fg"ugt/
xgku"cecfflokeu"wpkxgtukvctku"fgnu"gpugp{cogpvu"
swg"eqpfwgkzgp"c"nÓqdvgpek„"fg"v‡vqnu"wpkxgtukvc/
tku"qÝekcnu"tgcnkv¦cvu"cn"ecorwu"rtkpekrcn"fg"nc"
Wpkxgtukvcv"Qdgtvc"fg"Ecvcnwp{c"k"xkpewncvu"cn"
eqpvtcevg/rtqitcoc"ukipcv"cod"gn"fgrctvcogpv"
eqorgvgpv"gp"ocvfltkc"fÓwpkxgtukvcvu

4.1 Llicenciatures en ciències del treball, 
ciències polítiques i de l’administració, comu-
nicació audiovisual (2n cicle), estudis d’Àsia 
Oriental (2n cicle), dret, humanitats, investigació 
i tècniques de mercat (2n cicle), psicopedago-
ikc."Ýnqnqikc"ecvcncpc."cfokpkuvtcek„"k"fktgeek„"
d’empreses, psicologia, documentació, publicitat 
i relacions públiques (2n cicle), diplomatura en 
ciències empresarials i diplomatura en turisme: 
12,89 euros.

4.2 Enginyeria en informàtica, enginyeria 
tècnica en informàtica de gestió, enginyeria 
tècnica en informàtica de sistemes, i enginyeria 
tècnica de telecomunicació (especialitat telemà-
tica): 14,41 euros.

4.3 Anglès no presencial per els i les estudi-
ants del sistema universitari públic de Catalunya: 
107,80 euros per semestre i nivell (inclou ma-
terials i serveis).

—5 Gzrgfkek„"fg"v‡vqnu"cecfflokeu
703" EgtvkÝecv"fkrnqoc"fÓguvwfku"cxcp›cvu"fgn"

rtqitcoc"fg"fqevqtcv"*uwÝekflpekc"kpxguvkicfqtc+<"
65,25 euros.
704" V‡vqn"fg"o§uvgt"qÝekcn"q"fqevqt1c"k"fw-

plicat: 183,23 euros.
5.3 Títol de diplomat/da, llicenciat/da, arqui-

tecte/a tècnic/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a, 
enginyer/a o mestre/a i duplicat: 162,29 euros.
706" V‡vqn"fg"o§uvgt"qÝekcn"q"fqevqt1c"k"fwrnk-

cat amb Suplement Europeu al Títol, si escau: 
193,70 euros.

5.5 Títol de diplomat/da, llicenciat/da, arqui-
tecte/a tècnic/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a, 
enginyer/a o mestre/a i duplicat amb Suplement 
Europeu al Títol: 172,76 euros.

5.6 Suplement Europeu al Títol: 20,89 eu-
ros.

—6 Rtqxgu"fÓceefiu"c"nc"wpkxgtukvcv"*rgt"ce/
egfkt"cn"ewtu"422:/422;+< 84,85 euros.

—7 EgtvkÝecv"fÓcrvkvwf"rgfci”ikec"*ECR+."
fkuvtkdw•v"gp"ugv"pkxgnnu"fÓgzrgtkogpvcnkvcv."gp"
hwpek„"fgn"vkrwu"fg"ewtu."swg"fgvgtokpkp"gnu"eqp/
ugnnu"uqekcnu"fg"ngu"wpkxgtukvcvu< 356,27 euros 

(nivell d’experimentalitat 1, incrementat en 20,58 
gwtqu"rgt"pkxgnn."Ýpu"c"69;.9:"gwtqu+0

—8 Rtqxc"fg"eqplwpv"q"rtqxc"fÓcrvkvwf"rgt"
c"nÓjqoqnqicek„"fg"v‡vqnu"guvtcpigtu< 127,95 
euros.

—9 Jqoqnqicek„"fg"v‡vqnu"guvtcpigtu"fÓgfwec/
ek„"uwrgtkqt"c"v‡vqnu"k"itcwu"fg"rquvitcw"ugiqpu"
gn"Tgkcn"fgetgv"52;14227."fg"3:"fg"oct›"*DQG"
p¿o0"89."fg"3;0504227+< 127,95 euros.

—10 Qdvgpek„"fg"v‡vqnu"fg"fkrnqocv1fc"rgt"
eqpxcnkfcek„

10.1 Per avaluació acadèmica i professional 
que condueixi a la convalidació: 127,95 euros.

10.2 Pels treballs exigits per a la convali-
dació: 213,16 euros.

—11 Guvwfku"fÓgurgekcnkvcvu"fÓkphgtogtkc"
gp"wpkvcvu"fqegpvu"cetgfkvcfgu"ugiqpu"gn"Tgkcn"
fgetgv"67214227."fg"44"fÓcdtkn

Preu per crèdit: 14,60 euros.

—12 Gzrgfkgpv"cecffloke
12.1 Gestió d’expedient acadèmic.
Matrícula quadrimestral: 41,78 euros.
Matrícula anual: 58,27 euros.
OqfkÝecekqpu"k"cornkcekqpu"rctekcnu<"47.4;"

euros.
3404" Gzrgfkek„"fg"egtvkÝecekqpu"cecfflok-

ques: 20,89 euros.
12.3 Sol·licitud d’estudi de convalidació i 

adaptació: 41,78 euros.
12.4 Sol·licitud d’equivalència de títol 

d’estudis estrangers per a l’accés als estudis de 
doctorat o sol·licitud d’estudi de la trajectòria 
acadèmica dels titulats universitaris conforme 
a sistemes educatius estrangers per a l’accés a 
guvwfku"fg"rquvitcw"qÝekcn"ugpug"v‡vqn"jqoqnqicv."
a què es refereix l’article 3.2 del Reial decret 
56/2005: 41,78 euros.

12.5 Trasllat d’expedient acadèmic: 41,78 
euros.

(07.185.103)

DECRET
37414229."fg"32"fg"lwnkqn."fÓcrtqxcek„"fgn"Rnc"
fÓcevwcek„"rgt"c"nc"oknnqtc"fg"nc"swcnkvcv"fg"
nÓcktg"cnu"owpkekrku"fgenctcvu"¦qpgu"fg"rtqvgeek„"
gurgekcn"fg"nÓcodkgpv"cvoquhfltke"okvlcp›cpv"gn"
Fgetgv"44814228."fg"45"fg"ocki0

La Generalitat de Catalunya, en exercici de 
les competències que li reconeix l’article 144.1. 
h) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ha 
de regular l’ambient atmosfèric i les diferents 
classes de contaminació d’aquest, ha de declarar 
les zones d’atmosfera contaminada i ha d’establir 
altres instruments de control de la contaminació, 
amb independència de l’administració competent 
per a autoritzar l’obra, la instal·lació o l’activitat 
que la produeixi. En conseqüència, ha de vetllar 
per la restauració de la qualitat de l’aire i fer ús 
dels instruments i mecanismes que li atorga la 
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 
de l’ambient atmosfèric. En aquest context, el 
Govern de la Generalitat va declarar els mu-
nicipis següents zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric, mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig:

Per al diòxid de nitrogen, els termes muni-
cipals de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç 
dels Horts, Viladecans, Badalona, Barcelona, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs 
i Santa Coloma de Gramenet.

Per a les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres, els termes municipals de 
Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, 
Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gra-
menet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de 
Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç 
dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà 
del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, 
Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, 
Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, 
la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del 
Vallès i Sant Fost de Campsentelles.

L’article 2 del Decret 226/2006, de 23 de maig, 
estableix que el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge impulsarà una comissió tècnica per 
hqtownct"gn"Rnc"fÓcevwcek„"c"Ý"fg"tguvcdnkt"nc"
qualitat de l’aire pel que fa als contaminants 
diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres, d’acord amb el 
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desple-
gament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de protecció de l’ambient atmosfèric.

L’article 10.5 de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de protecció de l’ambient atmosfè-
ric, estableix les possibles mesures a prendre 
per restablir la qualitat de l’aire a les zones de 
protecció especial. Entre les possibles mesures 
s’inclouen mesures per reduir les emissions de 
les activitats i del trànsit urbà i interurbà.

Mitjançant aquest decret s’aprova el Pla d’ac-
tuació a aplicar als municipis declarats zones de 
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protecció especial mitjançant el Decret 226/2006, 
de 23 de maig.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurí-
dica Assessora, a proposta del conseller de Medi 
Ambient i Habitatge, el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, el conseller d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació, el 
conseller d’Economia i Finances, la consellera 
de Salut i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Crtqxcek„

S’aprova el Pla d’actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire als municipis declarats zones 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

Article 2
Eqpvkpiwv"fgn"Rnc"fÓcevwcek„

El Pla d’actuació és integrat per les Determi-
nacions Normatives que es transcriuen a l’annex 
d’aquest Decret i pel Document descriptiu i de 
mesures i d’actuacions executives.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la 
seva publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 10 de juliol de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

ANNEX

Fgvgtokpcekqpu"Pqtocvkxgu"fgn"Rnc"fÓcevwcek„"
rgt"c"nc"oknnqtc"fg"nc"swcnkvcv"fg"nÓcktg"cnu"ow/
pkekrku"fgenctcvu"¦qpgu"fg"rtqvgeek„"gurgekcn"
okvlcp›cpv"gn"Fgetgv"44814228."fg"45"fg"ocki0

CAPÍTOL PRIMER

Fkurqukekqpu"igpgtcnu

Article 1
Qdlgevg"fgn"Rnc"fÓcevwcek„

L’objecte del Pla d’actuació és establir les me-
sures necessàries per prevenir i reduir l’emissió 
de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a 10 micres a les zones de 

protecció especial delimitades mitjançant el 
Fgetgv"44814228."fg"45"fg"ocki."c"Ý"fg"oknnqtct"
nc"swcnkvcv"fg"nÓcktg"k"eqornkt"gnu"n‡okvu"Ýzcvu"cn"
Tgkcn"fgetgv"329514224."fg"3:"fÓqevwdtg."fgÝ-
nits per preservar i/o reduir els efectes nocius 
sobre la salut humana i el medi ambient en el 
seu conjunt.

Article 2
Éodkv"fÓcrnkecek„

L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla d’actuació 
guv§"eqpuvkvw•v"rgnu"vgtogu"owpkekrcnu"fgnu"swc-
tcpvc"owpkekrku"fgÝpkvu"eqo"c"¦qpgu"fg"rtqvgeek„"
especial mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de 
maig, que es relacionen a continuació:

a) Pel que fa al diòxid de nitrogen, Cas-
telldefels, Cornellà de Llobregat, el Prat de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç 
dels Horts, Viladecans, Badalona, Barcelona, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs 
i Santa Coloma de Gramenet.

b) Pel que fa a les partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a 10 micres, Badalona, 
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant 
Adrià de Besòs, Santa Coloma de Grame-
net, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de 
Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç 
dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà 
del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, 
Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, 
Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, 
la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del 
Vallès i Sant Fost de Campsentelles.

Article 3
Xcnqtu"fg"tghgtflpekc

Els valors de referència pel que fa a l’ava-
nwcek„"fg"nc"swcnkvcv"fg"nÓcktg"u„p"gnu"Ýzcvu"rgn"
Reial decret 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre 
avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient 
en relació amb el diòxid de sofre, el diòxid de 
nitrogen, els òxids de nitrogen, les partícules, el 
plom, el benzè i el monòxid de carboni.

Article 4
FgÝpkekqpu

Als efectes d’aquest Pla d’actuació, s’entén 
per:

a) Zona 1: municipis relacionats a l’annex 
1 que, d’acord amb el Decret 226/2006, de 23 
de maig, han estat declarats zones de protec-
ció especial de l’ambient atmosfèric pel que 
fa al contaminant diòxid de nitrogen i per a les 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres.

b) Zona 2: municipis relacionats a l’annex 
2 que, d’acord amb el Decret 226/2006, de 23 
de maig, han estat declarats zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric pel que fa a les 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres.

c) Tipologia de vies de circulació als efec-
tes del càlcul de les emissions associades al 
trànsit:

Vies principals: vies on la velocitat de circula-
ció mitjana és superior o igual a 80 km/h.

Vies secundàries: vies on la velocitat de cir-
culació mitjana és inferior a 80 km/h i superior 
o igual a 25 km/h.

Vies urbanes: vies on la velocitat de circulació 
mitjana és inferior a 25 km/h.

d) Plantes temporals de tractament de ma-
terial pulverulent: activitats extractives, acti-
vitats de fabricació de formigó o activitats de 
fabricació d’aglomerat asfàltic que s’instal·len 
amb caràcter temporal i, per tant, resten fora de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, d’intervenció integral de l’Administració 
ambiental.

e) Autorització P+: autorització que atorga 
l’Autoritat Portuària de Barcelona necessària 
per al transport terrestre de contenidors dins 
del recinte portuari.

f) Balanç d’emissió d’una activitat nova: 
emissions de contaminants a l’aire que s’estima 
que ha de comportar la implantació d’una nova 
activitat.

g) Balanç d’emissió d’una activitat existent: 
diferència entre les emissions de contaminants 
a l’aire actuals associades a una activitat i les 
gokuukqpu"rtgxkuvgu"rgt"wpc"oqfkÝecek„"fÓcswgu-
ta activitat.

h) Balanç d’emissió d’una nova infraestructu-
ra: emissions de contaminants a l’aire estimades 
per a una nova infraestructura que ha de recollir 
la incidència en les emissions associades a la 
mobilitat en altres infraestructures ubicades 
en els municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Decret.

i) Balanç d’emissió d’una infraestructura 
existent: diferència entre les emissions de con-
taminants a l’aire actuals associades a una in-
fraestructura i les emissions previstes per una 
oqfkÝecek„"fÓcswguvc"kphtcguvtwevwtc"swg"jc"fg"
recollir les emissions associades a la mobilitat en 
altres infraestructures ubicades en els municipis 
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret.

j) Mesura compensatòria: actuacions que 
ha de realitzar el titular d’una activitat o d’una 
kphtcguvtwevwtc"gp"nc"ocvgkzc"¦qpc"c"Ý"fg"eqp-
trarrestar el balanç d’emissions de l’activitat o 
la infraestructura.

k) Obra pública: obra que promou l’Admi-
nistració.

l) Vehicles vinculats a la prestació de serveis 
públics: vehicles que desenvolupen funcions 
vinculades a la prestació dels serveis públics.

Article 5
Xkiflpekc"k"tgxkuk„

5.1 La vigència del Pla d’actuació és el pe-
ríode comprès entre la seva aprovació i el 31 de 
desembre de l’any 2009, sense perjudici de la 
implantació de les mesures per a les quals s’ha 
previst un termini d’execució posterior.

5.2 Anualment s’ha de fer una revisió de la 
implantació de les mesures del Pla d’actuació 
per avaluar-ne el grau d’aplicació i la incidència 
en la millora de la qualitat de l’aire.

Article 6
Qdnkicvqtkgvcv

Les administracions públiques, els titulars 
de les activitats i les infraestructures i els par-
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ticulars estan obligats a complir les disposicions 
establertes pel Pla d’actuació.

CAPÍTOL SEGON

Oguwtgu"igpgtcnu"fg"rtgxgpek„

Article 7
Tfliko"wtdcp‡uvke

7.1 Els nous plans d’ordenació urbanística 
owpkekrcn"q"ngu"ugxgu"tgxkukqpu"k"ngu"oqfkÝec-
cions del planejament urbanístic que alterin la 
encuukÝecek„"wtdcp‡uvkec"fg"u”n"pq"wtdcpkv¦cdng"
dels municipis compresos en els annexos I i II 
d’aquest Decret que, d’acord amb la legislació 
urbanística, s’han de sotmetre al procediment 
d’avaluació ambiental establert a l’article 115 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
han d’incorporar en la corresponent documen-
tació ambiental:

a) Un balanç d’emissions d’òxids de nitro-
gen, si la figura de planificació urbanística 
està ubicada en algun dels municipis inclosos 
a l’annex I.

b) Un balanç d’emissions de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres si la 
Ýiwtc"fg"rncpkÝecek„"wtdcp‡uvkec"guv§"wdkecfc"
en algun dels municipis inclosos a l’annex I o 
l’annex II.

7.2 En el procés d’avaluació ambiental dels 
instruments de planejament restants que afectin 
els municipis inclosos a l’annex I i II, l’òrgan 
ambiental determinarà en el Document de refe-
rència previ a l’aprovació inicial del planejament 
si és preceptiva o no l’elaboració dels balanços 
descrits a l’apartat anterior.

7.3 La valoració dels balanços previstos en 
gnu"crctvcvu"cpvgtkqtu."nc"tgcnkv¦c"nÓQÝekpc"Vflepk-
ca de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire en 
el marc de l’avaluació ambiental del Pla.

Article 8
Pqxgu"cevkxkvcvu"kpfwuvtkcnu"k1q"gpgtiflvkswgu"k"
ngu"ugxgu"oqfkÝecekqpu

8.1 La sol·licitud d’autorització o llicència 
ambiental d’una nova activitat industrial i/o 
gpgtiflvkec"encuukÝecfc"c"nÓcppgz"K"q"c"nÓcppgz"
II.1 d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
d’intervenció integral de l’Administració ambi-
ental, ha d’anar acompanyada:

a) Del balanç d’emissions d’òxids de nitro-
gen associat a l’activitat, si aquesta activitat 
està ubicada en algun dels municipis inclosos 
a l’annex I.

b) Del balanç d’emissions de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres asso-
ciat a l’activitat, si aquesta activitat està ubicada 
en algun dels municipis inclosos a l’annex I o 
l’annex II.

8.2 La sol·licitud d’autorització o llicència 
codkgpvcn"fÓwpc"oqfkÝecek„"uwduvcpekcn"fÓwpc"
cevkxkvcv"kpfwuvtkcn"k1q"gpgtiflvkec"encuukÝecfc"
a l’annex I o a l’annex II.1 d’acord amb la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral 
de l’Administració ambiental, ha d’anar acom-
panyada:

a) Del balanç d’emissions d’òxids de nitro-
gen associat a l’activitat, si aquesta activitat 
està ubicada en algun dels municipis inclosos 
a l’annex I.

b) Del balanç d’emissions de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres asso-
ciat a l’activitat, si aquesta activitat està ubicada 
en algun dels municipis inclosos a l’annex I o 
l’annex II.

8.3 L’òrgan competent per resoldre l’au-
torització o la llicència ambiental de l’activitat 
ha de disposar d’un informe preceptiu emès 
rgt"nÓQÝekpc"Vflepkec"fg"Rncpu"fg"Oknnqtc"fg"nc"
Qualitat de l’Aire. Aquest informe pot proposar 
mesures compensatòries de l’activitat en el cas 
que el seu balanç d’emissions ho requereixi, i 
l’òrgan competent per resoldre l’autorització o 
llicència ambiental ha d’incorporar-les, si escau, 
a l’autorització o la llicència ambiental.

Article 9
Pqxgu"kphtcguvtwevwtgu"fg"vtcpurqtv"q"oqfkÝ/
ecekqpu"fg"ngu"gzkuvgpvu

9.1 El projecte d’una nova infraestructura 
sotmès a declaració d’impacte ambiental ha 
d’anar acompanyat:

a) Del balanç d’emissions d’òxids de nitrogen, 
si la infraestructura està ubicada en algun dels 
municipis inclosos a l’annex I, que ha de recollir 
la incidència en les emissions associades a la 
mobilitat en altres infraestructures ubicades 
als municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Pla.

b) Del balanç d’emissions de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, si la 
infraestructura està ubicada en algun dels muni-
cipis inclosos a l’annex I o l’annex II, que ha de 
recollir la incidència en les emissions associades 
a la mobilitat en altres infraestructures ubicades 
als municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Pla.
;04" Gn"rtqlgevg"fg"oqfkÝecek„"fÓwpc"kphtcgu-

tructura existent, sotmès a declaració d’impacte 
ambiental, ha d’anar acompanyat:

a) Del balanç d’emissions d’òxids de nitrogen, 
si la infraestructura està ubicada en algun dels 
municipis inclosos a l’annex I, que ha de recollir 
la incidència en les emissions associades a la 
mobilitat en altres infraestructures ubicades 
als municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Pla.

b) Del balanç d’emissions de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, si la 
infraestructura està ubicada en algun dels muni-
cipis inclosos a l’annex I o l’annex II, que ha de 
recollir la incidència en les emissions associades 
a la mobilitat en altres infraestructures ubicades 
als municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Pla.

9.3 L’òrgan competent per aprovar el pro-
jecte de la infraestructura ha de disposar d’un 
kphqtog"rtgegrvkw"goflu"rgt"nÓQÝekpc"Vflepkec"
de Plans d’Actuació de Millora de la Qualitat 
de l’Aire que s’incorporarà a la Declaració 
fÓkorcevg"codkgpvcn0"Cswguv"kphqtog"rqv"Ýzct"
mesures compensatòries en el cas que el seu 
balanç d’emissions ho requereixi.

Article 10
Cevkxkvcvu"gzvtcevkxgu

10.1 Com a norma general, no es poden 
autoritzar noves activitats extractives en 
l’àmbit d’aplicació del Pla d’actuació. Ex-
cepcionalment, es poden autoritzar aquestes 
noves activitats en el supòsit que calgui sub-

ministrar matèria primera a una obra d’interès 
general. En aquest supòsit, es pot tramitar la 
seva autorització o llicència ambiental si es 
disposa del pronunciament favorable previ 
de la Comissió Rectora creada a l’article 36 
d’aquestes Determinacions Normatives. En 
el cas que s’autoritzi una nova activitat, la 
sol·licitud d’autorització o llicència ha d’anar 
acompanyada del balanç d’emissions a què fa 
referència l’apartat següent.
3204" Nc"uqnánkekvwf"fÓwpc"oqfkÝecek„"fÓcw-

torització o llicència ambiental d’una activitat 
extractiva ha d’anar acompanyada:

a) Del balanç d’emissions d’òxids de nitrogen, 
si l’activitat està ubicada en algun dels municipis 
inclosos a l’annex I.

b) Del balanç d’emissions de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, si 
l’activitat està ubicada en algun dels municipis 
inclosos a l’annex I o l’annex II.

10.3 L’òrgan competent per resoldre l’au-
torització o la llicència ambiental de l’activitat 
extractiva ha de disposar d’un informe preceptiu 
goflu"rgt"nÓQÝekpc"Vflepkec"fg"Rncpu"fÓCevwcek„"
de Millora de la Qualitat de l’Aire.

Article 11
Rncpvgu"vgorqtcnu"fg"vtcevcogpv"fg"ocvgtkcn"
rwnxgtwngpv

11.1 Les plantes temporals de tractament 
de materials pulverulents, existents i noves, 
han de complir els requeriments establerts als 
articles 30, 31 i 32 de les presents Determina-
cions Normatives.

11.2 Els ajuntaments on es troben ubicades 
aquestes instal·lacions han de fer el seguiment de 
la implantació dels requeriments esmentats.

Article 12
Qdtgu"r¿dnkswgu

12.1 Les empreses que executen les obres 
públiques han d’implantar les mesures següents 
per reduir-ne l’impacte en la qualitat de l’aire:

a) Pavimentar o compactar totes les superfí-
cies i els vials i mantenir-los en bon estat.

b) Limitar la velocitat màxima de circulació 
dels vehicles i la maquinària per l’interior del 
recinte de l’obra pública a 20 km/h.

c) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb 
aigua amb la periodicitat necessària per minimit-
zar la formació de possibles núvols de pols.

d) Cobrir completament els materials pul-
verulents transportats per vehicles i camions 
amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia 
similar.

e) Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, 
especialment de les rodes.

f) Revisar periòdicament els motors de com-
bustió i els tubs d’escapament de la maquinària 
i els vehicles de transport.

g) Localitzar els emmagatzematges de mate-
rials pulverulents en zones ubicades a sotavent 
respecte del vent dominant.

h) Instal·lar sistemes físics per evitar la dis-
persió de partícules (pantalles paravents, murs 
de contenció o sistemes equivalents) en els api-
laments de materials pulverulents.
k+" Goocicv¦goct"gnu"ocvgtkcnu"Ýpu"gp"ukv-

ges.
j) Adequar l’alçada dels apilatges perquè no 

superi l’alçada dels sistemes físics instal·lats.
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k) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emis-
sió de partícules (aspiració localitzada de pols, 
ruixats o similar) en les operacions de càrrega, 
descàrrega i/o manipulació de materials pulveru-
lents amb camions o maquinària en apilaments, 
tolves i similars.

l) Tancar els elements necessaris per al trans-
port i tractament de material pulverulent com 
ara tamisos, garbells, classificadores, cintes 
transportadores, elevadors de materials i punts 
de transferència.

12.2 El titular de la via ha de limitar la velo-
citat màxima de circulació, en el tram comprés 
entre l’obra pública i la xarxa viària bàsica, a 
40 Km/h.

12.3 El responsable de fer el seguiment de 
la implantació d’aquestes mesures és la direc-
ció facultativa de les obres. Si es tracta d’obres 
sotmeses a Declaració d’impacte ambiental, 
nc"eqokuuk„"fg"ugiwkogpv"fgÝpkfc"c"nc"Fgenc-
ració d’impacte ambiental mateixa ha d’estar 
informada sobre l’estat d’implantació d’aquestes 
mesures.

Article 13
Eqpuvtweek„."tgjcdknkvcek„"k"fgoqnkek„"fÓgfkÝeku"
k"guvtwevwtgu

Les empreses que duguin a terme la cons-
trucció, rehabilitació i demolició d’edificis i 
d’estructures existents o noves han d’implantar 
les mesures següents per reduir l’impacte de les 
obres en la qualitat de l’aire:

a) Cobrir les façanes amb lones o dispositius 
similars, instal·lar tubs encapsulats i embolicar-
los amb lones, i efectuar la descàrrega de runes 
o materials pulverulents a contenidors tancats 
cod"nqpgu"q"fkurqukvkwu"fÓgÝe§ekc"ukoknct0

b) Ruixar amb aigua les operacions de de-
molició.

c) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió 
de partícules en la càrrega i manipulació de 
material pulverulent.

d) Cobrir el material pulverulent que trans-
porten els camions i controlar que l’alçada de 
la càrrega és inferior a l’alçada del contenidor 
del vehicle de transport.

Article 14
Tguwurgpuk„"fg"rctv‡ewngu"cuuqekcfc"cn"vt§pukv"
rgt"xkcnu"rcxkogpvcvu

Els titulars dels vials de circulació pavimen-
vcvu."c"Ý"fÓgxkvct"nc"tguwurgpuk„"fg"rctv‡ewngu"
associada al trànsit per vials pavimentats, han 
d’implantar les mesures següents:

a) Sistemes per augmentar i/o mantenir el 
grau d’humitat dels vials, principalment en 
els punts susceptibles d’incorporar material 
pulverulent.

b) Manteniment adequat de les superfícies 
de rodament.

Article 15
Tguwurgpuk„"fg"rctv‡ewngu"cuuqekcfc"cn"vt§pukv"
rgt"xkcnu"pq"rcxkogpvcvu

Els titulars dels vials de circulació no pavi-
mentats han d’implantar les mesures següents 
per evitar la resuspensió de partícules associada 
al trànsit per vials no pavimentats:

a) Pavimentar, compactar, tractar adequada-
ment les superfícies de rodament o asfaltar els 
vials on la circulació de vehicles de pes inferior 

a 3,5 tones sigui superior a 30 vehicles/dia, valor 
calculat com a mitjana mensual.

b) Pavimentar, compactar, tractar adequada-
ment les superfícies de rodament o asfaltar els 
vials on la circulació de vehicles de pes igual o 
superior a 3,5 tones sigui superior de 10 vehicles/
dia, valor calculat com a mitjana mensual.

Article 16
Etkvgtku"vflepkeu"rgt"gncdqtct"gnu"dcncp›qu"
fÓgokuuk„

Els balanços d’emissions establerts als articles 
7, 8, 9 i 10 d’aquest capítol s’han de dur a terme 
d’acord amb els criteris tècnics aprovats per la 
Comissió Rectora creada a l’article 36 de les 
presents Determinacions Normatives.

CAPÍTOL TERCER

Oguwtgu"c"crnkect"gp"gn"vtcpurqtv"vgttguvtg

Article 17
Hkzcek„"fÓqdlgevkwu"fg"tgfweek„"fg"ngu"gokuukqpu"
gp"gnu"rncpu"fg"oqdknkvcv

17.1 El Pla de mobilitat de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona, pel que fa a les vies 
principals, ha de recollir les mesures necessàries 
per assolir una reducció dels valors d’immissió 
de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a 10 micres equivalent a 
la que es produiria amb una disminució de la 
mobilitat del 20% a la zona 1 i del 10% a la zona 
2 respecte a l’escenari de l’any 2010 expressada 
en vehicles-quilòmetres.

El Pla de mobilitat de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, pel que fa a les vies secundàries, 
ha de recollir les mesures necessàries per assolir 
una reducció dels valors d’immissió de diòxid 
de nitrogen i partícules en suspensió de diàme-
tre inferior a 10 micres equivalent a la que es 
produiria amb una disminució de la mobilitat 
a les vies secundàries de la zona 1 del 10% i la 
zona 2 del 5% respecte a l’escenari de l’any 2010 
expressada en vehicles-quilòmetres.

17.2 Els plans de mobilitat urbana, pel que 
fa a les vies urbanes, han d’establir mesures per 
assolir una reducció dels valors d’immissió de 
diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió 
amb un diàmetre inferior a 10 micres equivalent 
a la que es produiria amb la disminució d’entre 
un 5 i un 10% de la mobilitat a les vies urbanes 
respecte de l’escenari de l’any 2010 expressada 
en vehicles-quilòmetre a la zona 1, i una dismi-
nució del 5% de la mobilitat a les vies urbanes 
respecte de l’escenari de l’any 2010 expressada 
en vehicles-quilòmetre a la zona 2.

17.3 El Pla de mobilitat urbana de la ciutat 
de Barcelona ha d’establir mesures per assolir 
una reducció dels valors d’immissió de diòxid 
de nitrogen i partícules en suspensió de diàme-
tre inferior a 10 micres equivalent a la que es 
produiria amb la disminució del 20% respecte a 
l’escenari de l’any 2010 de la mobilitat associada 
c"ngu"xkgu"swg"gurgekÝec"gn"fqewogpv"fguetkrvkw"k"
de mesures i d’actuacions executives, expressada 
en vehicles-quilòmetre.

Article 18
Egpvtgu"fg"vtgdcnn"k"egpvtgu"igpgtcfqtu"fg"oq/
dknkvcv

18.1 S’han de dotar de plans de mobilitat, 
abans del 31 de desembre de l’any 2008, els 

centres de treball i centres generadors de mo-
bilitat següents:

a) Centres de treball d’administracions pú-
bliques i d’empreses públiques amb més de 200 
treballadors propis o externs.

b) Centres de treball amb més de 500 treba-
lladors propis o externs o centres generadors de 
mobilitat amb més de 500 visitants habituals, 
tret que estiguin inclosos en un pla de mobilitat 
de l’àrea industrial a què pertanyen.

18.2 Els plans de mobilitat indicats a l’apar-
tat anterior han de ser aprovats per l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat, i les mesures que 
s’hi recullin s’han d’implantar abans del 31 de 
desembre de 2009.

Article 19
Iguvk„"fg"nc"xgnqekvcv"fg"ektewncek„

El Servei Català del Trànsit és l’organisme 
competent a Catalunya en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, 
per la qual cosa regularà la velocitat màxima 
de circulació en les diferents vies principals en 
funció de les condicions de la contaminació, 
la densitat i la seguretat del trànsit, i per raó 
d’altres criteris tècnics prèviament aprovats per 
la Comissió Rectora del Pla d’Actuació creada 
a l’article 36 de les presents Determinacions 
Normatives.

Article 20
Codkgpvcnkv¦cek„"fgnu"xgjkengu"rgucpvu"xkpewncvu"
c"nc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"r¿dnkeu

20.1 Els titulars dels vehicles pesants dièsel 
(amb tara superior a 3,5 tones) del tipus conven-
cional Euro I i Euro II vinculats a la prestació 
de serveis públics han d’implantar una de les 
mesures següents:

a) Substituir gradualment aquests vehicles 
per d’altres que funcionin amb gas natural o 
combustibles o tecnologia que generin emis-
sions de contaminants a l’aire equivalents o 
inferiors.
d+" Kpuvcnánct"Ýnvtgu"pq"tgigpgtcvkwu"fg"rctv‡-

cules als vehicles dièsel que a 31 de desembre 
fg"422;"pq"uÓjcikp"uwduvkvw•v0

20.2 Els vehicles pesants dièsel (tara su-
perior a 3,5 tones) del tipus Euro III vinculats a 
la prestació de serveis públics han de disposar 
fg"Ýnvtgu"pq"tgigpgtcvkwu"fg"rctv‡ewngu"gzegrvg"
si se’n preveu la substitució abans del 31 de de-
sembre de 2009.

20.3 Les administracions públiques han 
d’implantar les mesures previstes als articles 
20.1 i 20.2 en els vehicles de què siguin titulars, 
o bé les han de preveure en el Plec de clàusules 
administratives del procediment d’atorgament 
de les concessions de prestacions de serveis 
públics.

CAPÍTOL QUART

Oguwtgu"c"crnkect"cn"Rqtv"fg"Dctegnqpc

Article 21
Tgswgtkogpvu"codkgpvcnu"crnkecdngu"cnu"ecokqpu"
fg"vtcpurqtv"fg"eqpvgpkfqtu

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha d’ator-
gar l’autorització P+ als camions de transport 
de contenidors que operen al seu recinte d’acord 
amb els criteris següents:
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a) Únicament els camions de transport de 
contenidors homologats segons normes Euro 
II o posteriors poden obtenir l’autorització P+, 
tret que s’implantin mesures de reducció de les 
emissions d’òxids de nitrogen i partícules.

b) Únicament els camions de transport de 
contenidors que estan homologats d’acord 
amb la norma Euro III o posterior podran 
obtenir l’autorització P+ a partir de l’1 de 
gener de 2010, tret que s’implantin mesures de 
reducció de les emissions d’òxids de nitrogen 
i partícules.

Article 22
Tgpqxcek„"fg"nc"Þqvc"fÓgodctecekqpu"fg"uwrqtv"
c"nc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"swg"qrgtgp"c"nÓkpvgtkqt"
fgn"Rqtv"fg"Dctegnqpc

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha de 
desenvolupar, elaborar, implantar i executar 
wp"rnc"gurge‡Ýe"rgt"tgpqxct"cpvkekrcfcogpv"
les embarcacions que operen a l’interior del 
Port de Barcelona amb l’objectiu que abans 
del 31 de desembre de 2009 el 40% de l’ac-
tivitat s’executi amb unitats que compleixin 
l’Standard IIIa.

Article 23
Uwdokpkuvtcogpv"gnflevtke"cnu"xckzgnnu

En la construcció de noves terminals o en la 
ugxc"oqfkÝecek„"uwduvcpekcn."nÓCwvqtkvcv"Rqt-
tuària de Barcelona ha d’exigir la reserva dels 
espais necessaris per a la infraestructura de 
subministraments elèctrics als vaixells.

Article 24
DqpkÝecekqpu"gp"ngu"vczgu"rqtvw§tkgu
Cnu"ghgevgu"fÓcrnkect"nc"dqpkÝecek„"fgn"5'"gp"nc"

quota de la taxa dels vaixells que estableix l’arti-
cle 27.5.1 de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, 
de règim econòmic i de prestació de serveis dels 
ports d’interès general, per incentivar pràctiques 
mediambientals millors, l’Autoritat Portuària 
de Barcelona ha de prendre en consideració la 
implantació en els vaixells de les tecnologies 
següents:

a) Vaixells que disposin de motors fabricats 
d’acord amb la norma IMO NOx o que han estat 
qdlgevg"fg"oqfkÝecekqpu"rquvgtkqtu"c"Ý"fÓcfg-
quar-los a aquestes normes.

b) Vaixells equipats amb sistemes de control 
fÓgokuukqpu"fÓgÝe§ekc"rtqxcfc"eqo"ctc"FYK."
HAM, EGR o SCR.

c) Vaixells que han optat per utilitzar combus-
tibles alternatius com ara gas natural o d’altres 
qrekqpu"swg"eqpfwgkzgp"c"tgfweekqpu"ukipkÝ-
catives de les emissions d’òxids de nitrogen o 
partícules en suspensió. En aquesta categoria 
s’inclouen els vaixells que utilitzen MDO i que 
operaven anteriorment amb RO.

Article 25
Tgpqxcek„"fg"nc"ocswkp§tkc"cwzknkct"fg"e§ttgic"
k"fgue§ttgic

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha de pro-
moure entre els operadors de les seves terminals 
la renovació de la maquinària auxiliar de càrrega 
i descàrrega d’acord amb el calendari següent:

a) A partir de l’1 de gener de 2009, no s’ha 
d’autoritzar la utilització d’equips de segona mà 
swg"pq"fkurqugp"fÓwpc"egtvkÝecek„"fÓgokuukqpu"
Stage III.

b) A partir de l’1 de gener de 2010, no s’ha 
d’autoritzar la utilització d’equips que disposen 
fÓwpc"egtvkÝecek„"rtg"Uvcig"K0

Article 26
Oknnqtgu"gp"nc"ocpkrwncek„"fg"rtqfwevgu"rwn/
xgtwngpvu

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha de dur 
a terme les actuacions necessàries per implantar 
les mesures següents:

a) Mantenir en condicions òptimes les cu-
lleres de la maquinària de transport de material 
pulverulent per evitar pèrdues de material, i obrir 
la cullera quan la distància entre aquesta cullera 
i l’apilatge sigui inferior a 1 metre.

b) Instal·lar elements de protecció contra 
el vent en els apilatges de materials pulveru-
lents.

c) Cobrir completament els materials pul-
verulents transportats per vehicles i camions 
abans de sortir del moll.

d) Netejar els vehicles abans de deixar l’àrea 
de càrrega/descàrrega de manera prèvia al trans-
port de material.

e) Circular per l’interior del moll a una velo-
citat màxima de 20 km/h.

f) Limitar o suspendre les operatives quan 
la velocitat del vent sigui superior a 5 m/s per a 
manipulacions de ciment i clínquer, i a 9 m/s per 
a carbons, potasses, adobs, sal, pinso i farratges 
i altres minerals.

g) Pavimentar o compactar totes les superfí-
ekgu"k"xkcnu"c"Ý"fg"eqpfkekqpct/nqu"rgt"cn"rcu"fg"
vehicles i maquinària.

h) Limitar la velocitat de circulació a 40 km/h 
en el tram comprès entre el moll i la xarxa viària 
bàsica.

i) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb 
aigua (amb o sense additius) amb la periodicitat 
necessària per minimitzar la formació de pos-
sibles núvols de pols.

j) Instal·lar sistemes de desempolsament, 
neteja o rentatge dels vehicles, especialment 
de les rodes.

k) Revisar periòdicament els motors de com-
bustió i els tubs d’escapament de la maquinària 
i els vehicles de transport.

l) Instal·lar pantalles paravents i murs de 
eqpvgpek„"q"dfi"cfqrvct"oflvqfgu"fÓgÝe§ekc"ukoknct"
per evitar els efectes de situacions meteorolò-
giques adverses.

m) Emmagatzemar els materials fins en 
sitges.

n) Optimitzar l’alçada dels apilatges de par-
tícules i reduir l’alçada de caiguda lliure.

o) Ruixar o polvoritzar periòdicament la 
superfície dels apilaments de productes pulve-
rulents amb aigua i/o recobrir-los amb lones o 
cobertes, sempre que les condicions meteoro-
lògiques siguin adverses.

p) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió 
de partícules com ara l’aspiració localitzada de 
partícules o el ruixat a les operacions de càrrega, 
descàrrega i/o manipulació de materials pulveru-
lents amb camions o maquinària en apilaments, 
tolves i similars.

CAPÍTOL CINQUÈ

Oguwtgu"c"crnkect"gp"gn"tgekpvg"fg"nÓCgtqrqtv"
fgn"Rtcv"fg"Nnqdtgicv

Article 27
Uwduvkvwek„"fg"xgjkengu"swg"qrgtgp"c"nÓkpvgtkqt"
fgn"tgekpvg"cgtqrqtvwctk

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria 
(AENA) ha de promoure que les operadores 
de serveis de terra (handling) a l’Aeroport del 
Prat de Llobregat renovin el parc de vehicles de 
suport a terra que operen a l’interior del recinte 
aeroportuari d’acord amb l’establert al capítol 
III del document descriptiu i de mesures i d’ac-
tuacions executives.

Article 28
Uwdokpkuvtcogpv"gnflevtke"c"ngu"cgtqpcwu

AENA ha de promoure que les companyi-
es aèries que operen a l’Aeroport del Prat de 
Llobregat optimitzin l’ús de les unitats auxiliars 
de subministrament d’energia de les aeronaus 
d’acord amb l’establert al capítol III del docu-
ment descriptiu i de mesures i d’actuacions 
executives.

CAPÍTOL SISÈ

Oguwtgu"c"crnkect"gp"ngu"cevkxkvcvu"kpfwuvtkcnu"
k"gpgtiflvkswgu

Article 29
Qdnkicekqpu"rgt"c"ngu"gortgugu

Les empreses relacionades al capítol III 
del document descriptiu i de mesures i d’ac-
tuacions executives han d’implantar les me-
sures previstes a l’apartat esmentat per a la 
reducció de les emissions d’òxids de nitrogen 
i partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres.

Article 30
Cevkxkvcvu"gzvtcevkxgu

30.1 Els titulars de les activitats extractives 
han de:

a) Pavimentar els vials des de les bàscules o 
ngu"rncpvgu"fg"vtcevcogpv"Ýpu"c"nc"uqtvkfc"fg"nc"
xarxa viària; compactar els vials interns on la 
circulació de vehicles sigui superior a 6 cami-
ons/dia, i mantenir-los en bon estat.

b) Limitar la velocitat màxima de circulació 
a 20 km/h per als vehicles i la maquinària que 
circulen per l’interior del recinte de l’explo-
tació.

c) Aspirar i/o escombrar i/o fer ruixats amb 
aigua amb la periodicitat necessària als vials 
amb una intensitat mitjana diària de circulació 
igual o superior a 6 camions/dia.

d) Cobrir completament els materials pulve-
rulents transportats per vehicles i camions abans 
de sortir del recinte de l’activitat.

e) Instal·lar dispositius de neteja de vehicles, 
especialment de les rodes.

f) Revisar periòdicament els motors de com-
bustió i els tubs d’escapament de la maquinària 
i els vehicles de transport.

g) Instal·lar elements de protecció contra el 
vent als apilaments de materials pulverulents.
j+" Goocicv¦goct"gnu"gngogpvu"Ýpu"gp"ukv-

ges.
i) Optimitzar l’alçada dels apilatges i reduir 

les alçades de caiguda lliure de manera que en 
cap cas superin l’alçada dels elements físics de 
protecció contra el vent.

j) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió 
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de pols (aspiració localitzada de pols, ruixat o 
similar) en les operacions de càrrega, descàrrega 
i/o manipulació de materials pulverulents amb 
camions o maquinària en apilaments, tolves i 
similars, excepte al forn d’extracció.

k) Reduir al màxim la grandària de les ober-
tures i estudiar l’orientació d’aquestes respecte 
als vents dominants, de manera que en cap mo-
ment es produeixin núvols de pols dels elements 
necessaris per al transport i tractament de ma-
terial pulverulent com ara tamisos, garbells, 
encuukÝecfqtgu."ekpvgu"vtcpurqtvcfqtgu."gngxcfqtu"
de materials, punts de transferència i disposi-
tius similars. A més, es poden complementar 
aquests sistemes amb dispositius de captació 
o sedimentació i vehiculació cap a sistemes de 
depuració.

l) Instal·lar elements de protecció contra el 
vent als punts de descàrrega de les cintes trans-
portadores als abassegaments.

30.2 La velocitat de circulació en el tram 
comprés entre l’explotació i la xarxa viària bàsica 
no ha de superar els 40 km/h.

30.3 Extraordinàriament i sempre que tècni-
ecogpv"k"codkgpvcnogpv"ukiwk"lwuvkÝecdng."nÓQÝ-
cina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat 
de l’Aire pot eximir l’aplicació d’algun d’aquests 
requeriments en funció de la incidència que pot 
tenir en les emissions difuses la no aplicació 
de la mesura.

Article 31
Cevkxkvcvu"fg"hcdtkecek„"fg"hqtoki„

Les activitats de fabricació de formigó han 
de:

a) Pavimentar o compactar totes les super-
h‡ekgu"k"xkcnu"c"Ý"fg"eqpfkekqpct/ngu"rgt"cn"rcu"
de vehicles i maquinària i mantenir-les en bon 
estat.

b) Limitar la velocitat màxima de circulació 
a 20 km/h per l’interior de l’explotació.

c) Aspirar i/o escombrar i/o fer ruixats amb 
aigua amb la periodicitat necessària.

d) Cobrir completament els materials pulve-
rulents transportats per vehicles i camions.

e) Instal·lar dispositius de neteja dels vehicles, 
especialment de les rodes.

f) Revisar periòdicament els motors de com-
bustió i els tubs d’escapament de la maquinària 
i els vehicles de transport.

g) Localitzar els emmagatzaments de materi-
als pulverulents en zones ubicades a sotavent.
j+" EqpÝpct"gnu"crkncogpvu"fg"ocvgtkcnu"rwnxg-

rulents en sitges o en estructures o naus tancades, 
construir murs de contenció, instal·lar pantalles 
rctcxgpv"q"dfi"cfqrvct"oflvqfgu"fÓgÝe§ekc"ukoknct"
per evitar els efectes de situacions meteorolò-
giques adverses.

i) Optimitzar l’alçada dels apilatges i reduir 
les alçades de caiguda lliure de manera que 
en cap cas superin l’alçada dels elements de 
protecció contra el vent.

j) Ruixar o polvoritzar periòdicament la su-
perfície dels apilaments amb aigua i/o recobrir-
los sempre que les condicions meteorològiques 
siguin adverses.

k) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió 
de pols en les operacions de càrrega, descàrre-
ga i/o manipulació de materials pulverulents, 
especialment en la descàrrega de materials a 
camió formigonera.

n+" Kpuvcnánct"c"ngu"ukvigu"fg"ekogpv"Ýnvtgu"rgt"c"
les partícules. Es tindrà especial cura del man-
vgpkogpv"k"nc"tgxkuk„"fg"nÓguvcv"fgnu"Ýnvtgu"c"ecwuc"
de les operacions associades a la càrrega de les 
sitges de ciment.

m) Fer que tots els elements necessaris per al 
transport i tractament de material pulverulent 
disposin d’un grau de tancament adequat i re-
dueixin al màxim la grandària de les obertures; 
estudiar l’orientació de les obertures respecte 
dels vents dominants, de manera que en cap 
moment es produeixin núvols de pols. A més, 
es poden complementar aquests sistemes amb 
dispositius de captació o sedimentació i vehi-
culació cap a sistemes de depuració.

31.2 La velocitat de circulació en el tram 
comprès entre l’explotació i la xarxa viària bàsica 
no ha de superar els 40 Km/h.

Article 32
Rncpvgu"fg"hcdtkecek„"fÓcinqogtcv"cuh§nvke

Les plantes de fabricació d’aglomerat asfàltic 
han de:

a) Pavimentar o compactar totes les super-
h‡ekgu"k"gnu"xkcnu"c"Ý"fg"eqpfkekqpct/nqu"rgt"cn"
pas de vehicles i maquinària, i mantenir-los 
en bon estat.

b) Limitar la velocitat màxima de circulació 
a 20 km/h per l’interior de l’explotació.

c) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb 
aigua amb la periodicitat necessària per minimit-
zar la formació de possibles núvols de pols.

d) Cobrir completament els materials pulve-
rulents transportats per vehicles i camions amb 
nqpgu."q"dfi"cfqrvct"oguwtgu"fÓgÝe§ekc"ukoknct0

e) Revisar periòdicament els motors de com-
bustió i els tubs d’escapament de la maquinària 
i dels vehicles de transport.

f) Instal·lar elements de protecció contra 
el vent.

g) Optimitzar l’alçada dels apilatges i reduir 
les alçades de caiguda lliure de manera que en 
cap cas superin l’alçada dels elements físics 
contra el vent.

h) Instal·lar sistemes de captació de pols en 
càrrega i descàrrega de material pulverulent 
en les operacions de càrrega, descàrrega i/o 
manipulació de materials pulverulents amb 
camions o maquinària en apilatges, tolves i 
similars.

i) Tancar els elements necessaris per al trans-
port i tractament de material pulverulent.

32.2 La velocitat de circulació en el tram 
comprés entre l’explotació i la xarxa viària bàsica 
no ha de superar els 40 km/h.

CAPÍTOL SETÈ

Ugpukdknkv¦cek„"k"gfwecek„"codkgpvcn

Article 33
Ugpukdknkv¦cek„"k"gfwecek„"codkgpvcn

Els departaments de la Generalitat, en l’àmbit 
de les seves competències, i les entitats locals han 
de promoure campanyes d’educació, formació 
i sensibilització ciutadana en relació amb la 
necessitat d’adoptar mesures per reduir la con-
taminació i facilitar la implantació d’aquestes 
mesures.

CAPÍTOL VUITÈ

Qticpkv¦cek„"cfokpkuvtcvkxc"k"fg"ugiwkogpv

Article 34
QÝekpc"Vflepkec"fg"Rncpu"fg"Oknnqtc"fg"nc"Swc/
nkvcv"fg"nÓCktg
Gu"etgc."eqo"c"§tgc"hwpekqpcn."nÓQÝekpc"Vfle-

nica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire 
que s’adscriu a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge.

Article 35
Hwpekqpu"fg"nÓQÝekpc"Vflepkec"fg"Rncpu"fg"Ok/
nnqtc"fg"nc"Swcnkvcv"fg"nÓCktg
NÓQÝekpc"Vflepkec"fg"Rncpu"fg"Oknnqtc"fg"nc"

Qualitat de l’Aire té les funcions següents:
1. Avaluar tècnicament la implantació del 

Pla d’actuació. Les accions concretes que ha 
fg"fgugpxqnwrct"nÓQÝekpc"Vflepkec"fg"Rncpu"fg"
Millora de la Qualitat de l’Aire són:

a) Avaluar el grau d’implantació de les me-
sures relacionades en el Pla d’actuació.

b) Avaluar la reducció de les emissions as-
sociades a l’adopció de les mesures.

c) Avaluar la incidència en els nivells de 
qualitat de l’aire de la implantació de les me-
sures.

d) Estudiar factors no previstos inicialment 
en el Pla d’actuació i que poden comportar una 
distribució de les emissions i immissions (des-
viacions dels objectius).

e) Informar sobre l’evolució del Pla d’ac-
tuació.

f) Preparar propostes de mesures o accions 
addicionals.

g) Convocar reunions de la Comissió Rectora, 
la Comissió Institucional i el Fòrum Social de 
Participació i preparar-ne els ordres del dia.

h) Coordinar, fer el seguiment i proposar 
estudis relacionats amb l’execució del Pla d’ac-
tuació.

i) Preparar la documentació per trametre a la 
Unió Europea sobre l’evolució de la implantació 
del Pla d’actuació.

2. Preparar la documentació tècnica per a 
l’aplicació del Pla d’actuació. Com a mínim, 
s’han d’elaborar les instruccions següents per 
establir els criteris tècnics per estimar els 
balanços d’emissions d’òxids de nitrogen i 
partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres:

a) En la tramitack„"fÓcrtqxcek„"q"oqfkÝecek„"
dels plans urbanístics.

b) En l’autorització de noves activitats in-
fwuvtkcnu"k1q"gpgtiflvkswgu"k"oqfkÝecek„"fg"ngu"
existents.

c) En la tramitació d’aprovació d’infraes-
tructures de transport o modificació de les 
existents.

3. Elaborar els informes preceptius establerts 
als articles 7, 8, 9 i 10 de les presents Determi-
nacions Normatives.

4. Donar l’assistència necessària a la Comis-
sió Rectora del Pla d’actuació, als ens locals, 
administracions i empreses vinculades al Pla 
d’actuació.
70" Fqpct"rwdnkekvcv"c"ngu"gxgpvwcnu"oqfkÝec-

cions del Pla d’actuació.
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6. Totes les altres funcions que se li assignen 
en aquests Determinacions Normatives.

Article 36
Eqokuuk„"Tgevqtc"fgn"Rnc"fÓCevwcek„

36.1 Es crea la Comissió Rectora amb les 
funcions següents:

a) Aprovar els criteris tècnics necessaris per 
aplicar el Pla d’actuació.

b) Informar sobre les accions que els diferents 
qticpkuogu"jcp"rncpkÝecv"k"swg"eqorqtvgp"wpc"
millora de la qualitat de l’aire.

c) Fer els suggeriments que es considerin 
adients per assolir els objectius del Pla d’ac-
tuació.

d) Aprovar els criteris tècnics elaborats per 
nÓQÝekpc"Vflepkec"fg"Rncpu"fg"Oknnqtc"fg"nc"Swc-
litat de l’Aire.

e) Valorar les propostes i suggeriments de la 
Comissió Institucional i el Fòrum Social de Par-
ticipació i proposar al conseller de Medi Ambient 
i Habitatge, prèvia audiència als interessats, les 
oqfkÝecekqpu"fg"ngu"oguwtgu"swg"eqpukfgtkp"
adients per assolir els objectius previstos al Pla 
d’actuació.

f) Totes les altres competències que li assigna 
aquest Decret.

36.2 El/la president/a de la Comissió Rec-
tora és el/la director/a general de Qualitat Am-
biental.
5805" Nc"Eqokuuk„"Tgevqtc"guv§"eqpuvkvw•fc"

per un/a representant del:
Departament de la Presidència.
Departament d’Economia i Finances.
Departament d’Innovació, Universitats i 

Empresa.
Departament d’Interior, Relacions Instituci-

onals i Participació.
Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques.
Departament de Governació i Administra-

cions Públiques.
Departament de Salut.
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Autoritat del Transport Metropolità.
Ajuntament de Barcelona.
Ministeri de Foment.
36.4 Les normes de funcionament de la 

Comissió Rectora són les establertes per la nor-
mativa en vigor dels òrgans col·legiats.

36.5 Els membres de la Comissió Rectora 
han de ser nomenats pels responsables dels or-
ganismes als quals pertanyen.

36.6 Els membres de la Comissió Rectora 
poden ser assistits per personal tècnic segons 
els temes a tractar.

Article 37
Eqokuuk„"Kpuvkvwekqpcn

37.1 Es crea la Comissió Institucional com 
a òrgan que ha de dur a terme el seguiment de 
la implantació del Pla d’actuació, d’acord amb 
el que estableix el Decret 322/1987, de desple-
gament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de protecció de l’ambient atmosfèric.

37.2 La presidència de la Comissió Insti-
tucional correspon al/la director/a general de 
Qualitat Ambiental.

37.3 La Comissió Institucional ha d’estar 
eqpuvkvw•fc"rgt"tgrtgugpvcpvu"fg<

Departament de la Presidència.
Departament d’Economia i Finances.
Departament d’Innovació, Universitats i 

Empresa.
Departament d’Interior, Relacions Instituci-

onals i Participació.
Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques.
Departament de Governació i Administra-

cions Públiques.
Departament de Salut.
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Autoritat del Transport Metropolità.
Autoritat Portuària de Barcelona.
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria.
Ajuntament de Barcelona.
Diputació de Barcelona.
Associació Catalana de Municipis i Comar-

ques.
Federació de Municipis de Catalunya.
37.3 Les normes de funcionament de la 

Comissió Institucional són les establertes per la 
normativa en vigor dels òrgans col·legiats.

37.4 Els membres de la Comissió Instituci-
onal han de ser nomenats pels responsables dels 
organismes als quals pertanyen.

Article 38
H”two"Uqekcn"fg"Rctvkekrcek„

38.1 Es crea el Fòrum Social de Participació 
per al seguiment del Pla d’actuació en què par-
ticiparan els agents socials. El Fòrum ha de ser 
un element estable d’intercanvi d’informació i 
aportació de millores i de suggeriments al Pla 
d’actuació.

38.2 La Direcció General de Qualitat Ambi-
ental durà a terme les actuacions necessàries en 
l’àmbit de les seves competències per constituir 
el Fòrum Social de Participació.

38.3 La Direcció General de Qualitat Am-
biental convocarà com a mínim 1 cop l’any el 
Fòrum Social de Participació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Resten exempts d’aplicar les mesures previstes 
a l’article 20.1.b) i 20.2 els vehicles pesants des-
tinats a la prestació del servei públic d’extinció 
d’incendis quan no es disposi de la tecnologia 
necessària per adaptar-s’hi.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Els titulars de les plantes temporals de tracta-

ment de material pulverulent existents a l’entrada 
en vigor d’aquest Pla disposen del termini d’un 
any a partir de l’aprovació del Pla d’actuació per 
implantar les mesures establertes.

Segona
Les empreses que executen obres públiques 

que s’estan duent a terme a l’entrada en vigor 
d’aquest Pla disposen del termini d’un any a 
partir de l’aprovació del Pla d’actuació per im-
plantar les mesures establertes.

Tercera
Els titulars dels centres de treball i dels centres 

generadors de mobilitat han d’implantar abans 
del 31 de desembre de l’any 2009 les mesures 
recollides en el document descriptiu i de me-
sures i d’actuacions executives i en aquestes 
Determinacions Normatives.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Els ajuntaments han de disposar d’ordenances 

municipals que recullin els criteris ambientals 
a aplicar en la construcció, rehabilitació i de-
oqnkek„"fÓgfkÝeku"k"guvtwevwtgu."gp"wp"vgtokpk"
inferior a dotze mesos des de l’aprovació d’aquest 
Pla d’actuació.

Segona
Els ajuntaments han d’adoptar mesures per 

fkuokpwkt"gnu"ghgevgu"eqpvcokpcpvu"rtqfw•vu"rgn"
trànsit urbà, bé a través dels plans de mobilitat 
urbana, quan siguin preceptius, o bé d’altres 
mesures equivalents en els supòsits restants. 
Aquests plans o mesures s’han d’elaborar en el 
termini de 18 mesos des de l’aprovació del Pla 
director de mobilitat de la Regió Metropolitana. 
Les mesures previstes han de tenir un calendari 
que permeti assolir els objectius establerts a 
l’article 17 abans del 31 de desembre de 2009.

Tercera
La Direcció General de Qualitat Ambiental ha 

fg"tgxkuct"cpvkekrcfcogpv"fÓqÝek."swcp"uÓgueck-
gui, les autoritzacions o llicències ambientals, 
d’acord amb el que estableix la Llei 3/1998, de 
27 de febrer, d’intervenció integral de l’Admi-
nistració ambiental, de les activitats a les quals 
és d’aplicació el Pla d’actuació per adequar-les 
als requeriments establerts al document descrip-
tiu i de mesures i d’actuacions executives i per 
aquestes Determinacions Normatives.

Quarta
La Comissió Rectora ha d’aprovar els criteris 

tècnics per a l’aplicació del Pla d’actuació en el 
termini de 6 mesos des de l’aprovació del Pla 
fÓcevwcek„0"NÓQÝekpc"Vflepkec"fg"Rncpu"fÓCevw-
ació de Millora de la Qualitat de l’Aire ha de 
vetllar per donar publicitat a aquests criteris.

Cinquena
L’Autoritat Portuària de Barcelona ha d’ela-

borar una estratègia portuària per a la reducció 
d’emissions d’òxids de nitrogen i partícules en 
suspensió inferior a 10 micres que ha de pre-
sentar a la Comissió Rectora abans del 31 de 
desembre de 2007.

Sisena
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria 

(AENA) ha d’elaborar un pla de millora d’ope-
rativa a terra que permeti reduir les emissions 
d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres que ha de presentar 
a la Comissió Rectora abans del 31 de desembre 
de 2007.
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Setena
L’organisme competent en la gestió del trànsit 

ha d’haver implantat els equipaments necessaris 
per aplicar la mesura de gestió de la velocitat 
abans del 31 de desembre de 2008.

ANNEX 1

¥qpc"3

 Municipi Comarca

1 Castelldefels Baix Llobregat

2 Cornellà de Llobregat Baix Llobregat

3 El Prat de Llobregat Baix Llobregat

4 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat

5 Gavà Baix Llobregat

6 Molins de Rei Baix Llobregat

7 Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat

8 Sant Joan Despí Baix Llobregat

9 Sant Just Desvern Baix Llobregat

10 Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat

11 Viladecans Baix Llobregat

12 Badalona Barcelonès

13 Barcelona Barcelonès

14 l’Hospitalet de Llobregat Barcelonès

15 Sant Adrià de Besòs Barcelonès

16 Santa Coloma  
de Gramenet Barcelonès

ANNEX 2
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 Municipi Comarca

1 Martorell Baix Llobregat

2 El Papiol Baix Llobregat

3 Pallejà Baix Llobregat

4 Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat

5 Badia del Vallès Vallès Occidental

6 Barberà del Vallès Vallès Occidental

7 Castellbisbal Vallès Occidental

8 Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental

9 Montcada i Reixac Vallès Occidental

10 Ripollet Vallès Occidental

11 Rubí Vallès Occidental

12 Sabadell Vallès Occidental

13 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

14 Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental

15 Santa Perpètua  
de Mogoda Vallès Occidental

16 Terrassa Vallès Occidental

17 Granollers Vallès Oriental

18 La Llagosta Vallès Oriental

19 Martorelles Vallès Oriental

20 Mollet del Vallès Vallès Oriental

21 Montmeló Vallès Oriental

22 Montornès del Vallès Vallès Oriental

23 Parets del Vallès Vallès Oriental

24 Sant Fost  
de Campsentelles Vallès Oriental

(07.186.137)
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L’empresa Endesa Distribución Eléctrica, 
SL, amb domicili social a l’av. Paral·lel, núm. 
51, de Barcelona, en nom del titular de la línia, 
que és Red Eléctrica de España, SA, ha sol·licitat 
davant els Serveis Territorials a Tarragona del 
Departament de Treball i Indústria l’autorització 
administrativa, la declaració en concret d’utilitat 
pública i l’aprovació del Projecte d’execució deri-
vació línia elèctrica 220 kV Tarragona-Escatrón 
fgu"fgn"uwrqtv"V0586"Ýpu"c"nc"pqxc"uwdguvcek„"nc"
Selva del Camp, al terme municipal de la Selva 
del Camp (Baix Camp).

En compliment dels tràmits que estableixen 
l’article 6 del Decret 351/1987, de 23 de novem-
bre, pel qual es determinen els procediments 
administratius aplicables a les instal·lacions 
elèctriques, i els articles 125 i 144 del Reial de-
cret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es 
regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procedi-
ments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica, d’acord amb la regulació que estableix 
el títol 9 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
del sector elèctric, la sol·licitud esmentada s’ha 
sotmès a un període d’informació pública mit-
jançant l’Anunci publicat al DOGC núm. 4592, 
de 14.3.2006; al BOE núm. 66, de 18.3.2006, i 
al diari Gn"Rwpv de 15.3.2006.

Paral·lelament al tràmit d’informació pública, 
en compliment del que disposa l’article 144 del 
Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, s’ha 
comunicat a l’ajuntament corresponent la llista 
dels béns i els drets afectats per la instal·lació, 
perquè l’exposin al públic per un termini de 
20 dies, per tal que les persones interessades 
puguin consultar-la i puguin corregir, si s’es-
cau, les possibles errades o omissions que hi 
pugui haver, així com formular les al·legacions 
que creguin procedents, d’acord amb el que 
disposen els articles 145 i 147 del Reial decret 
esmentat.

D’acord amb el que preveu l’article 146 de l’es-
mentat Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, 
es va sol·licitar un informe a l’Ajuntament de la 
Selva del Camp, el qual emet informe favorable 
i a la Direcció General de Carreteres -servei 
territorial- que també emet informe favorable 
amb condicionats que són acceptats per l’em-
presa sol·licitant.

L’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SL, 
durant la tramitació de l’expedient ha presentat 
els permisos dels propietaris afectats per la instal-
lació elèctricani  de la sala d’equips blindats 
GIS de la subestació La Selva, de conductor 
Voltalene H composite 1x2000 mm² Cu amb 
un recorregut de 148 m.

Vist l’informe favorable dels Serveis Territo-
rials a Tarragona del Departament d’Economia 
i Finances;
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