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CAMPS D’HABILITACIÓ (SEGONS RESOLUCIÓ MAH/3967/2010, DE 23 DE NOVEMBRE) Preu jornada (€) 

1a Combustió  de combustibles en instal·lacions en les què només s’utilitzin combustibles 
comercials estàndard, tal com es defineixen en el Reglament (UE) núm. 601/2012 o en les 
què s’utilitzi gas natural en instal·lacions de categoria A o B 670,00 € 

1b Combustió  de combustibles en instal·lacions, sense restriccions 670,00 € 

2 Refineries  de petroli      --- 

3 -  Producció de coc  
-  Calcinació o sinterització, inclosa la pel·letització, de minerals metàl·lics  (inclòs el 

mineral sulfurós)   
-  Producció de lingots d’alt forn o d’acer  (fusió primària o secundària), incloses les 

instal·lacions de colada contínua  

--- 

4 -  Producció i transformació de metalls fèrrics  (com ferroaliatges)  
-  Producció d’alumini  secundari 
-  Producció i transformació de metalls no fèrrics , inclosa la producció d’aliatges 

--- 

5 Producció d’alumini primari  --- 

6 -  Fabricació de ciment sense pulvoritzar (“clinker”) 
-  Producció de calç o calcinació de dolomita o magnesita 
-  Fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre 
-  Fabricació de productes ceràmics mitjançant fornejat 
-  Fabricació de material aïllant de llana mineral 
-  Assecat o calcinació de guix  o producció de plaques de guix laminat i altres productes de 

guix 670,00 € 

7 -  Fabricació de pasta de paper  a partir de fusta o d’altres matèries fibroses 
-  Fabricació de paper o cartró  670,00 € 

8 -  Producció de negre de fum 
-  Producció d’amoníac 
-  Fabricació de productes químics orgànics en brut mitjançant craqueig, reformat, oxidació 

parcial o total, o mitjançant processos similars 
-  Producció d’hidrogen (H2) i gas de síntesi mitjançant reformat o oxidació parcial 
-  Producció de carbonat sòdic  (Na2CO3) i bicarbonat de sodi (NaHCO3) 670,00 € 

9 -  Producció d’àcid nítric (emissions de CO2 i N2O) 
-  Producció d’àcid adípic (emissions de CO2 i N2O) 
-  Producció d’àcid de glioxal i àcid glioxílic (emissions de CO2 i N2O) 
-  Producció de caprolactama   

     --- 

10 -  Captura de gasos amb efecte d’hivernacle  de les instal·lacions afectades per la 
Directiva 2003/87/CE amb finalitats de transport i emmagatzematge geològic en un 
emplaçament d’emmagatzematge autoritzat de conformitat amb la Directiva 2009/31/CE 

-  Transport de gasos amb efecte d’hivernacle  a través de gasoductes amb finalitats 
d’emmagatzematge geològic en un emplaçament d’emmagatzematge autoritzat de 
conformitat amb la Directiva 2009/31/CE 

    --- 

11 - Emmagatzematge geològic  de gasos amb efecte d’hivernacle en un emplaçament 
d’emmagatzematge autoritzat de conformitat amb la Directiva 2009/31/CE 

    --- 
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