
 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

Comunicació Prèvia Ambiental . 
Annex III-LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats 
 
Activitats d’Energia. 

- Instal·lacions fotovoltaiques de menys de 6 ha i més de 100 kW 
 
Activitats de Producció i Transformació de Metalls. 
 

- Fabricació de tubs i perfils metàl·lics. 
- Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries 
- Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics. 
- Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars. 
- Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d’aigua 

 
Industria Tèxtil, de la Pell i Cuirs. 

- Fabricació de teixits. 
- Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars. 
- Acabats de la pell. 
- Filatura de fibres. 

 
Industria Alimentària. 

- Carnisseries amb obrador. 
- Forns de pa, amb forn de potència superior a 7,5 kW. 
- Instal·lacions d’emmagatzematge de gra i de farina. 

 
Industria de la Fusta, del Suro i dels Mobles. 

- Fusteries, ebenisteries i similars. 
- Fabricació de mobles. 
- Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules 

aglomerades o amb fibres, i fabricació d’altres taulons i plafons. 
- Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro. 

 
Industria del Paper. 

- Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró, amb 
una capacitat de producció màxima de 5 (tones/dia). 

- Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró amb 
una capacitat de producció màxima de 20 (tones/dia). 
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Activitats Agroindustrials i Ramaders. 
- Places de cavalls i altres equins amb una capacitat de caps de bestiar de 

més de 5 unitats i màxim 500 unitats. 
- Places d’oví i de cabrum amb una capacitat de caps de bestiar de més de 

10 unitats i màxim 2000 unitats. 
 

Altres activitats. 
- Tallers de reparació mecànica, sense pintura ni tractament de superfície. 
- Tallers de manteniment i reparació de vehicles de motor i material de 

transport que no fan operacions de pintura ni tractament de superfície. 
- Laboratoris d’anàlisi i de recerca amb una superfície màxima, excloent 

despatxos, magatzems i àrees auxiliars, de 75 m2. 
- Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb un màxim  de 100 

llits per hospitalització o ingrés de pacients. 
- Centres d’assistència primària i hospitals de dia de màxim 750 m2. 
- Centres veterinaris. 
- Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen 

animals. 
- Activitats de garatge o aparcament de vehicles, amb una superfície 

superior a 500 (m2) 
 

 


