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SECTORS I CAMPS OBJECTE D’HABILITACIÓ
Document que
detalla requisits

Àmbit sectorial

Tipus d’entitat

Camp d’actuació i codi

Prevenció i control
ambiental d’activitats
[PCAA]

[EC-PCAA]  entitat
de control

Industrials i energètiques nivell 1

IND – n1

Industrials i energètiques nivell 1

IND – n2

Gestió de residus nivell 1

GRE – n1

Gestió de residus nivell 2

GRE – n2

Mineres

MIN

Prevenció de la
contaminació
atmosfèrica [A]

PG-10 ANNEX IV01.01

Ramaderes

RAM

Serveis

SER

Subproductes animals no destinats al consum
humà

sandach

PG-10 ANNEX IV01.02

Mesures luminotècniques

llum

PG-10 ANNEX IV01.03

[V-PCAA] 
verificador

Segons codi CCAE de l’activitat objecte de
verificació

[EC-A]  entitat de
control

Calibratge de sistemes automàtics de mesura
d’emissions a l’atmosfera
Determinació i mostreig de contaminants a
l’atmosfera

PG-10 ANNEX IV01.04
Grup A

PG-10 ANNEX IV02.01

Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
Grup F

Prevenció de la
contaminació
acústica [PCA]

Comerç d’emissió de
gasos amb efecte
d’hivernacle [GEH]

[EC-PCA]  entitat
de control
[A-PCA]  entitat
d’avaluació
[V-GEH] 
Verificadors

Nivells sonors

NS

Nivells de vibracions

NV

Qualitat acústica de l’edificació

QE

Qualitat acústica del territori

QT

Combustió (Combustibles líquids i gasosos)

1a

Combustió (Combustibles sòlids i biomassa)

1b

Refineries de petroli

2

Producció de coc

3.1

Calcinació o sinterització de minerals metàl·lics

3.2

Producció de lingots d’alt forn o d’acer

3.3

Producció i transformació de metalls fèrrics

4.1

Producció d’alumini secundari

4.2

Producció i transformació de metalls no fèrrics

4.3

Producció d’alumini primari

5

Fabricació de ciment sense polvoritzar

6.1

Producció de calç o calcinació de dolomita o
magnesita

6.2

Fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre

6.3

Fabricació de productes ceràmics mitjançant
enfornada

6.4

Fabricació de material aïllant de llana mineral

6.5

Assecatge o calcinació de guix o producció de
plaques de guix laminat i altres productes de
guix

6.6

Fabricació de pasta de paper a partir de fusta o
d’altres matèries fibroses

7.1

Fabricació de paper o cartró

7.2

Producció de negre de fum

8.1

Producció d’amoníac

8.2

Fabricació de productes químics orgànics en
brut

8.3

PG-10 ANNEX IV03.01

PG-10 ANNEX IV04.01
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Document que
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Camp d’actuació i codi
Producció d’hidrogen (H2) i gas de síntesi

8.4

Producció de carbonat sòdic i bicarbonat de
sodi

8.5

Producció d’àcid nítric

9.1

Producció d’àcid adípic

9.2

Producció d’àcid de glioxal i àcid glioxílic

9.3

Producció de caprolactama

9.4

Captura de gasos amb efecte d’hivernacle de
les instal·lacions afectades per la Directiva
2003/87/CE

10.1

Transport de gasos amb efecte d’hivernacle a
través de gasoductes

10.2

Emmagatzematge geològic de gasos amb
efecte d’hivernacle

11

Activitats d’aviació

12

Reducció, ampliació significativa de capacitat i
sol·licituds d’assignació de nous entrants

98

Sistema comunitari
de gestió i auditoria
ambientals [EMAS]

[V-EMAS] 
Verificadors

Segons codi CCAE de l’activitat objecte de
verificació

Etiquetatge Ecològic
de productes i
serveis

[V-DGQA] 
Verificadors de
distintiu de garantia
de qualitat ambiental

Productes

[V-EUE] 
Verificadors
d’etiquetatge
ecològic de la UE

Productes

PRO

Serveis

SER

[EC-RES]  entitat
de control

Producció i gestió de residus

RESGRE

Gestió de residus en dipòsits controlats

RESDC

Determinacions “in situ” i presa de mostres de
residus, lixiviats o aigües

RESMOS

Investigació

I

Anàlisi quantitativa de riscos

AQR

Caracterització
residus i lixiviats
[RES]

Prevenció de la
contaminació del sòl
[SOL]

[EC-SOL]  entitat
de control

Control i vigilància
de les masses
d’aigua i gestió dels
abocaments [AIG]

[EC-AIG]  entitat
de control i presa de
mostres

Serveis

PG-10 ANNEX IV05.01
PRO

Alta ocupació

SAO

Baixa ocupació

SBO

PG-10 ANNEX IV06.01

PG-10 ANNEX IV06.02

PG-10 ANNEX IV07.01

PG-10 ANNEX IV08.01

Projectes de descontaminació

PD

Presa de mostres d’aigües superficials,
subterrànies o costaneres per a la posterior
anàlisi fisicoquímica o la determinació in situ de
determinats paràmetres

PMF-SUP
PMF-COS

ANNEX IV-09.01

PMF-SUB

ANNEX IV-09.01BIS

Presa de mostres d’aigües residuals en
establiments dels diferents usuaris d’aigua i en
estacions depuradores d’aigües residuals

PMR

PG-10 ANNEX IV09.02

Presa de mostres de sediments i biota en
aigües superficials, per a l’anàlisi de compostos
químics acumulats

PMS

ANNEX IV-09.03

Mesura de cabals

MDC

ANNEX IV-09.04

Presa de dades de caracterització
hidromorfològica per a la valoració de la qualitat
de les masses d’aigua superficials

PMH

ANNEX IV-09.05

Presa de mostres d’aigües superficials,
subterrànies o costaneres per a l’anàlisi de
variables microbiològiques

PMM

Presa de mostres d’elements biològics aquàtics
per a la quantificació i identificació i posterior
càlcul de mètriques per a l’avaluació de l’estat
del medi

PMB

(EN ELABORACIÓ)

(EN ELABORACIÓ)

ANNEX IV-09.06
(EN ELABORACIÓ)

ANNEX IV-09.07
(EN ELABORACIÓ)
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[V- AIG] 
verificadors de la
gestió dels
abocaments

DATA D’APLICACIÓ

Camp d’actuació i codi

Document que
detalla requisits
(EN ELABORACIÓ)

L’edició d’aquest annex és d’obligada aplicació i compliment per a totes les parts
implicades al document PG-10 des del 19/05/2017.
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