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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS
12904

Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, per la qual es modifica l’annex I del
Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració
de sòls contaminats.

El règim jurídic dels sòls contaminats a Espanya es defineix a la Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de residus i sòls contaminats, el títol V de la qual versa sobre els sòls contaminats, i
es completa amb el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració
de sòls contaminats, que regeix la gestió dels sòls contaminats. L’annex I d’aquest Reial
decret estableix una relació d’activitats potencialment contaminants del sòl, amb indicació
de l’epígraf de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) en què aquestes
s’enquadren. Es considera que són activitats potencialment contaminants del sòl les de
tipus industrial o comercial en què, sigui pel maneig de substàncies perilloses, sigui per la
generació de residus, puguin arribar a contaminar el sòl.
L’objecte d’aquesta ordre és modificar l’annex I del Reial decret 9/2005, de 14 de
gener, per a la seva oportuna actualització. Aquesta modificació té un propòsit doble. Per
una part, pretén ajustar la llista d’activitats potencialment contaminants del sòl a la nova
classificació que estableix el Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la
Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), en substitució de
l’antiga de l’any 2003 –CNAE-93 rev. 1–. Per l’altra, l’experiència acumulada després d’una
dècada d’aplicació d’aquesta normativa aconsella actualitzar les activitats considerades
com a potencialment contaminants del sòl. D’aquesta manera s’introdueixen elements
d’agilitat addicionals en la tramitació administrativa de les obligacions d’informació en
matèria de sòls contaminats, tot això sense minva dels nivells de protecció adequats de la
salut humana i el medi ambient. El procés de revisió d’aquestes activitats ha partit d’un
estudi tècnic específic en què, sistemàticament, s’han analitzat els tipus de primeres
matèries consumides i els residus generats en cada activitat i són aquestes les
enquadrades en el CNAE actualment en vigor. En tot el procés s’ha comptat amb la
col·laboració de les comunitats autònomes.
Convé emfatitzar que la revisió d’aquest annex es produeix, com s’ha assenyalat,
després d’una dècada de l’entrada en vigor, per primera vegada a Espanya, d’una norma
sobre gestió de sòls contaminats. En aquest temps l’aplicació d’aquesta norma ha anat
posant en evidència l’existència de situacions imprevistes que en la pràctica han portat a
una càrrega administrativa innecessària per al control d’activitats econòmiques que, per
les seves característiques, tenen un potencial nul o marginal de produir afeccions
significatives en el sòl. Així doncs, aquest tipus de situacions s’han tingut en consideració
i per a això al costat de la columna de les activitats, ja actualitzada al nou CNAE, s’ha
inclòs una nova columna en què s’assenyala sota quines circumstàncies o situacions
específiques aquestes rúbriques deixen de tenir la consideració de potencialment
contaminants. Aquestes exclusions s’han fonamentat tant en les conclusions extretes de
l’estudi referit abans com en l’experiència acumulada per part de les autoritats ambientals
de les comunitats autònomes.
Amb la nova redacció d’aquest annex s’incrementa l’efectivitat dels recursos dedicats
per les comunitats autònomes a la gestió de sòls contaminats ja que poden focalitzar els
esforços de control en aquells casos que realment mereixen atenció. Tot això sense minva
per a la protecció del medi ambient i la salut de les persones.
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Entre les modificacions introduïdes convé assenyalar el fet que les instal·lacions de
reparació de maquinària i equip adscrites a la rúbrica 33, de gran importància pel seu
nombre, tenen la consideració de potencialment contaminants quan comptin amb dipòsits
enterrats de substàncies perilloses, consumeixin tintes, pintures o vernissos de base no
aquosa per sobre d’un llindar determinat, o quan els focus potencialment contaminants del
sòl estiguin exposats a la intempèrie. Igualment, cal destacar que les activitats relacionades
amb el transport i emmagatzematge (rúbriques 49. i 52.) tenen la consideració de
potencialment contaminants quan es verifiquin determinades circumstàncies, com
l’existència de tallers o zones de manteniment, d’instal·lacions d’emmagatzematge i
subministrament de combustible, emmagatzematge de substàncies perilloses, entre
d’altres.
A més d’aquestes modificacions, cal destacar, finalment, el fet que s’hagi inclòs com a
activitat potencialment contaminant del sòl la que es du a terme en instal·lacions de tir
esportiu, atès que s’ha pogut comprovar empíricament l’existència d’elevades
concentracions de contaminants relacionats tant amb la munició com amb els plats que
serveixen de blanc. Efectivament, en els sòls que suporten aquest tipus d’activitats s’ha
constatat l’existència de concentracions d’hidrocarburs aromàtics policíclics, així com de
plom i altres metalls pesants en valors que excedeixen els nivells genèrics de referència i
que, per tant, poden suposar un risc tant per a la salut de les persones com per al medi
ambient.
La disposició final segona del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, faculta els ministres
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per dictar,
en l’àmbit de les seves respectives competències, les disposicions necessàries per
modificar, a mesura que avancen els coneixements científics i tècnics, els seus annexos,
amb l’informe previ de les comunitats autònomes i, si s’escau, a proposta d’aquestes. En
virtut d’aquesta habilitació, es procedeix a l’elaboració d’aquesta ordre i a la consegüent
actualització de l’annex I del Reial decret 9/2005, de 14 de gener.
Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposen l’article 149.1.16.a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència sobre bases i coordinació general de la
sanitat, i l’article 149.1.23.a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la legislació bàsica
sobre protecció del medi ambient.
Amb caràcter previ a l’elaboració del text d’aquesta ordre s’ha substanciat una consulta
pública a través del portal web del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient, de conformitat amb l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del
Govern. S’han dut a terme, així mateix, els tràmits de participació pública i d’audiència a
les comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla, a les
entitats locals, i als sectors més representatius potencialment afectats. A més s’ha sotmès
al Consell Assessor de Medi Ambient i al tràmit de participació pública, d’acord amb el que
disposa la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la
informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient i de
conformitat amb els preceptes de la Llei 50/1997, de 27 de novembre.
En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual
s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i
estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
L’annex I del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració
de sòls contaminats, queda redactat en els termes següents:
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«ANNEX I
Activitats potencialment contaminants del sòl
CNAE-2009

06
07.29
09.10

10.4

13.30
13.96
15.11
16.10
16.21
17.1
17.24
18.11

18.12

18.13

19

Títol de l’activitat

Extracció de cru de petroli i gas natural.

Abast de l’activitat

Se n’exceptuen les activitats sobre làmina
permanent d’aigua.
Extracció d’altres minerals metàl·lics no Totes les activitats.
ferris.
Activitats de suport a l’extracció de petroli Se n’exceptuen els serveis de prospecció,
i gas natural.
els serveis d’extinció d’incendis i les
activitats sobre làmina permanent
d’aigua.
Fabricació d’olis i greixos vegetals i Se n’exceptuen almàsseres d’oli d’oliva
animals.
amb un volum de producció igual o
inferior a l’assenyalat a l’annex 1 epígraf
9.1.b.ii de la Llei 16/2002, d’1 de juliol,
de prevenció i control integrats de la
contaminació.
Acabat de tèxtils.
Totes les activitats.
Fabricació d’altres productes tèxtils d’ús Únicament la fabricació de teixits
tècnic i industrial.
impregnats, banyats, recoberts o
estratificats amb matèries plàstiques.
Preparació, adobament i acabat del cuir; Totes les activitats.
preparació i tenyit de pells.
Serrada i raspallat de la fusta.
Quan es realitzen tractaments químics.
Fabricació de xapes i taulers de fusta.
Totes les activitats.
Fabricació de pasta paperera, paper i Totes les activitats.
cartó.
Fabricació de papers pintats.
Totes les activitats.
Impressió de periòdics.
– Quan hi ha dipòsits enterrats de
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
Altres activitats d’impressió i arts – Quan hi ha dipòsits enterrats de
gràfiques.
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat
– Excepte activitats al detall.
Serveis de preimpressió i preparació de – Quan hi ha dipòsits enterrats de
suports.
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
– Excepte activitats al detall.
Coqueries i refinació de petroli.
Se n’exceptua la fabricació de briquetes
de torba i la fabricació de briquetes
combustibles d’hulla i lignit.
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20
21
22.1
23.1
23.31
23.41
23.65
23.9
24.1
24.2
24.3
24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
24.5
25
26.1
26.2
26.3
26.4
26.51
26.6
27.1
27.2
27.3
27.4
27.51
27.9
28
29

Títol de l’activitat

Indústria química.
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Abast de l’activitat

Totes les activitats excepte l’enriquiment
de minerals d’urani i tori.
Fabricació de productes farmacèutics.
Se n’exceptua la fabricació de substàncies
radioactives per al diagnòstic en viu.
Fabricació de productes de cautxú.
Totes les activitats.
Fabricació de vidre i productes de vidre. Totes les activitats.
Fabricació de rajoles de València i rajoles Totes les activitats.
de ceràmica.
Fabricació d’articles ceràmics d’ús Totes les activitats.
domèstic i ornamental.
Fabricació de fibrociment.
Totes les activitats.
Fabricació de productes abrasius i Totes les activitats.
productes minerals no metàl·lics
n.c.a.a.
Fabricació de productes bàsics de ferro, Totes les activitats.
acer i ferroaliatges.
Fabricació de tubs, canonades, perfils Totes les activitats.
buits i els seus accessoris, d’acer.
Fabricació d’altres productes de primera Totes les activitats.
transformació de l’acer.
Producció de metalls preciosos.
Se n’exceptua el comerç al detall.
Producció d’alumini.
Totes les activitats.
Producció de plom, zinc i estany.
Totes les activitats.
Producció de coure.
Totes les activitats.
Producció d’altres metalls no ferris.
Totes les activitats.
Fosa de metalls.
Totes les activitats.
Fabricació de productes metàl·lics, Totes les activitats.
excepte maquinària i equip.
Fabricació de components electrònics i Totes les activitats.
circuits impresos acoblats.
Fabricació d’ordinadors i equips perifèrics. S e n ’ e x c e p t u a l ’ a c o b l a m e n t d e
components.
Fabricació d’equips de telecomunicacions. S e n ’ e x c e p t u a l ’ a c o b l a m e n t d e
components.
Fabricació de productes electrònics de S e n ’ e x c e p t u a l ’ a c o b l a m e n t d e
consum.
components.
Fabricació d’instruments i aparells de S e n ’ e x c e p t u a l ’ a c o b l a m e n t d e
mesura, verificació i navegació.
components.
Fabricació d’equips de radiació, Totes les activitats.
electromèdics i electroterapèutics.
Fabricació de motors, generadors i Totes les activitats.
transformadors elèctrics, i d’aparells de
distribució i control elèctric.
Fabricació de piles i acumuladors Totes les activitats.
elèctrics.
Fabricació de cables i dispositius de Totes les activitats.
cablejat.
Fabricació de llums i aparells elèctrics Totes les activitats.
d’il·luminació.
Fabricació d’electrodomèstics.
Totes les activitats.
Fabricació d’un altre material i equip Totes les activitats.
elèctric.
Fabricació de maquinària i equip n.c.a.a. Totes les activitats.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs Totes les activitats.
i semiremolcs.
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30.1
30.2
30.3
30.4
30.91
30.92
31

33.11

33.12

33.14

33.15

33.16
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Títol de l’activitat

Construcció naval.
Fabricació de locomotores i material
ferroviari.
Construcció aeronàutica i espacial i la
seva maquinària.
Fabricació de vehicles militars de combat.
Fabricació de motocicletes.
Fabricació de bicicletes i de vehicles per a
persones amb discapacitat.
Fabricació de mobles.
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Abast de l’activitat

Totes les activitats.
Totes les activitats.
Totes les activitats.
Totes les activitats.
Totes les activitats.
Totes les activitats.

– Quan hi ha dipòsits enterrats de
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
Reparació de productes metàl·lics.
– Quan hi ha dipòsits enterrats de
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
Reparació de maquinària.
– Quan hi ha dipòsits enterrats de
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
Reparació d’equips elèctrics.
– Quan hi ha dipòsits enterrats de
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
Reparació i manteniment naval.
– Quan hi ha dipòsits enterrats de
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
Reparació i manteniment aeronàutic i – Quan hi ha dipòsits enterrats de
espacial.
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
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35.12
35.13
35.15
35.16
35.18
35.19

35.21
37

38

45.2

45.4
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Abast de l’activitat

Reparació i manteniment d’altre material – Quan hi ha dipòsits enterrats de
de transport.
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen tintes, pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
Transport d’energia elèctrica.
Subestacions elèctriques i transformadors
de potència o reactàncies.
Distribució d’energia elèctrica.
Subestacions elèctriques i transformadors
de potència o reactàncies.
Producció d’energia hidroelèctrica.
Totes les activitats.
Producció d’energia elèctrica d’origen Totes les activitats.
tèrmic convencional.
Producció d’energia elèctrica d’origen Ú n i c a m e n t l e s s u b e s t a c i o n s i
eòlic.
transformadors de potència.
Producció d’energia elèctrica d’altres Se n’exceptua la producció d’energia
tipus.
elèctrica per transformació de l’energia
solar en edificis residencials.
En activitats de producció d’energia
fotovoltaica únicament les instal·lacions
de conversió i transformació.
Producció de gas.
Totes les activitats.
Recollida i tractament d’aigües residuals. Tractament d’aigües residuals industrials
Tractament d’aigües residuals urbanes
en plantes de més de 2.000 habitants
equivalents.
Recollida, tractament i eliminació de Operacions de valoració i eliminació de
residus; valorització.
residus incloses en l’àmbit d’aplicació de
la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
residus i sòls contaminats (annexos I i II)
i les seves normes de desplegament
Se n’exceptuen les instal·lacions en què
únicament es portin a terme operacions
R 12 i/o R 13 amb residus de «roba» (20
01 10) o «paper i cartó» (20 01 01) i
l’encapsulació, preparació i un altre tipus
de tractament dels residus nuclears per
al seu emmagatzematge.
Manteniment i reparació de vehicles de – Quan hi ha dipòsits enterrats de
motor.
substàncies perilloses o
– Quan es consumeixen pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 t/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat.
Venda, manteniment i reparació de – Quan hi ha dipòsits enterrats de
motocicletes i dels seus recanvis i
substàncies perilloses o
accessoris.
– Quan es consumeixen pintures o
vernissos de base no aquosa en
quantitats superiors a 1 ton/any o
– Quan els focus potencialment
contaminants del sòl són a la intempèrie
o sobre sòl no pavimentat
– Se n’exceptua la venda.
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46.72
46.73
46.75
46.77
47.3
47.78
49.1

49.2
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Abast de l’activitat

Intermediaris del comerç de combustibles, Totes les activitats.
minerals, metalls i productes químics
industrials.
Comerç a l’engròs de combustibles sòlids, Se n’exceptua el comerç a l’engròs de
líquids i gasosos, i productes similars.
combustibles gasosos quan:
– no hi ha tallers o
– no hi ha zones destinades a
manteniment o
– no hi ha zones destinades a la neteja de
mitjans de transport o
– no hi ha emmagatzematge i/o
subministrament de combustible o
– no hi ha subestacions amb
transformadors de potència o
reactàncies o
– no hi ha emmagatzematge de
substàncies perilloses no gasoses.
Comerç a l’engròs de metalls i minerals Ú n i c a m e n t q u a n e s p r o d u e i x i
metàl·lics.
emmagatzematge exterior o sobre sòl
no pavimentat.
Comerç a l’engròs de fusta, materials de Únicament el comerç a l’engròs de
construcció i aparells sanitaris.
pintures i vernissos.
Comerç a l’engròs de productes químics. Totes les activitats.
Comerç a l’engròs de ferralla i productes Totes les activitats.
de deixalla.
Comerç al detall de combustible per a Únicament quan posseeixin instal·lacions
l’automoció en establiments
d’emmagatzematge a granel diferents a
especialitzats.
les de gas liquat del petroli.
Altre comerç al detall d’articles nous en Únicament el comerç al detall de
establiments especialitzats.
combustibles líquids per a ús domèstic.
Transport interurbà de passatgers per – Quan hi ha tallers o
ferrocarril.
– Quan hi ha zones destinades a
manteniment o
– Quan hi ha zones destinades a neteja
de mitjans de transport o
– Quan hi ha emmagatzematge i/o
subministrament de combustible o
– Quan hi ha emmagatzematge de
substàncies perilloses o
– Quan hi ha subestacions elèctriques o
transformadors.
Transport de mercaderies per ferrocarril. – Quan hi ha tallers o
– Quan hi ha zones destinades a
manteniment o
– Quan hi ha zones destinades a neteja
de mitjans de transport o
– Quan hi ha emmagatzematge i/o
subministrament de combustible o
– Quan hi ha emmagatzematge de
substàncies perilloses o
– Quan hi ha subestacions elèctriques o
transformadors.
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Títol de l’activitat

Altre transport terrestre de passatgers.

Secc. I. Pàg. 8

Abast de l’activitat

– Quan hi ha tallers o
– Quan hi ha zones destinades a
manteniment o
– Quan hi ha zones destinades a neteja
de mitjans de transport o
– Quan hi ha emmagatzematge i/o
subministrament de combustible o
– Quan hi ha emmagatzematge de
substàncies perilloses o
– Quan hi ha subestacions elèctriques o
transformadors.
Transport de mercaderies per carretera i – Quan hi ha tallers o
serveis de mudança.
– Quan hi ha zones destinades a
manteniment o
– Quan hi ha zones destinades a neteja
de mitjans de transport o
– Quan hi ha emmagatzematge i/o
subministrament de combustible o
– Quan hi ha emmagatzematge de
substàncies perilloses o
– Quan hi ha subestacions elèctriques o
transformadors.
Transport per canonada.
Quan es transporten i/o bomben
substàncies perilloses no gasoses Quan
es transporten i/o bomben hidrocarburs
líquids.
Dipòsit i emmagatzematge.
Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies
perilloses no gasoses a granel.
Activitats annexes al transport terrestre. – Quan hi ha tallers o
– Quan hi ha zones destinades a
manteniment o
– Quan hi ha zones destinades a neteja
de mitjans de transport o
– Quan hi ha emmagatzematge i/o
subministrament de combustible o
– Quan hi ha emmagatzematge de
substàncies perilloses o
– Quan hi ha subestacions elèctriques o
transformadors.
Activitats annexes al transport marítim i – Quan hi ha tallers o
per vies navegables interiors.
– Quan hi ha zones destinades a
manteniment o
– Quan hi ha zones destinades a neteja
de mitjans de transport o
– Quan hi ha emmagatzematge i/o
subministrament de combustible o
– Quan hi ha emmagatzematge de
substàncies perilloses o
– Quan hi ha subestacions elèctriques o
transformadors.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 272

CNAE-2009

52.23

74.2
81.29
93.12
96.01

Dijous 9 de novembre de 2017

Títol de l’activitat

Secc. I. Pàg. 9

Abast de l’activitat

Activitats annexes al transport aeri.

– Quan hi ha tallers o
– Quan hi ha zones destinades a
manteniment o
– Quan hi ha zones destinades a neteja
de mitjans de transport o
– Quan hi ha emmagatzematge i/o
subministrament de combustible o
– Quan hi ha emmagatzematge de
substàncies perilloses o
– Quan hi ha subestacions elèctriques o
transformadors.
Activitats de fotografia.
Únicament el revelat, positivació i
impressió. Se n’exceptua el comerç al
detall.
Altres activitats de neteja.
Únicament la neteja interior de camions i
vaixells cisterna.
Activitats dels clubs esportius.
Únicament els clubs de tir quan s’utilitzi
munició.
Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell. Se n’exceptua el comerç al detall.

Nota: s’entén, de conformitat amb l’article 3.1, que són “titulars de les activitats
potencialment contaminants”, als efectes d’aquest Reial decret, els titulars de
qualsevol activitat relacionada en aquest annex, sigui principal o secundària.»
Disposició transitòria única.

Remissió dels informes preliminars de situació.

Els titulars de les noves activitats incloses en l’annex I mitjançant aquesta Ordre han
de remetre a l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, en un termini no
superior a dos anys des de la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre, un informe preliminar
de situació per a cadascun dels sòls en què es porta a terme l’activitat esmentada, amb
l’abast i el contingut mínim que recull l’annex II del Reial decret 9/2005, de 14 de gener.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 2 de novembre de 2017.–La vicepresidenta del Govern i ministra de la
Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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