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Dictamen  42•2010 
 
sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa 
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, pel que fa a 
l’autorització ambiental i a l’autorització substantiva 
amb avaluació d’impacte ambiental i es regulen les 
entitats col·laboradores de l’Administració 
ambiental. 
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DICTAMEN 42/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es 
desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, pel que fa a l’autorització 
ambiental i a l’autorització substantiva amb avaluació d’impacte 
ambiental i es regulen les entitats col·laboradores de 
l’Administració ambiental. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2010, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 20 de setembre de 2010 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava 
l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del 
Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa a 
l’autorització ambiental i a l’autorització substantiva amb avaluació d’impacte 
ambiental i es regulen les entitats col·laboradores de l’Administració 
ambiental. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria econòmica i de 
l’informe d’impacte regulatori. 
 
La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient es 
va reunir el dia 8 d’octubre i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’una exposició de motius, cent dotze articles 
agrupats en tres títols, una disposició addicional, cinc disposicions 
transitòries, dues disposicions derogatòries, quatre disposicions finals i 
quatre annexos.  
 
L’exposició de motius posa de manifest que el Projecte de decret d’una 
banda  desenvolupa el règim d’intervenció administrativa previst per a les 
activitats incloses en l’annex I de la Llei 20/2009 de prevenció i control 
ambiental de les activitats que, prèvia declaració d’impacte ambiental, estan 
sotmeses a autorització administrativa ambiental o bé a autorització 
administrativa no ambiental. D’altra banda, el Decret desenvolupa també 
altres aspectes generals de la Llei 20/2009 i, en particular, les entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental. 
 
Finalment, l’exposició de motius posa de manifest el fonament competencial 
i resumeix l’estructura i el contingut de la norma.  
 
El títol I conté, en els articles de l’1 al 4, les disposicions generals que fan 
referència a l’objecte del decret, les definicions als efectes del Decret i 
desenvolupen la mesura d’allunyament i la possibilitat d’establir per acord 
els valors límit d’emissió i les prescripcions tècniques. 
 
El títol II, conté els articles del 5 al 91 distribuïts en nou capítols i regula el  
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règim d’autorització ambiental o d’autorització substantiva amb avaluació 
d’impacte ambiental. 
 
El capítol 1, dividit en cinc seccions, regula l’organització administrativa que 
afecta el règim d’autorització ambiental o d’autorització substantiva amb 
avaluació d’impacte ambiental. A més de disposicions generals, en aquest 
capítol s’hi regulen la ponència ambiental, les oficines de gestió ambiental 
unificades, la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental i 
la  Comissió d’Avaluació i Seguiment. 
 
El capítol 2 regula la base de dades ambientals de les fonts d’emissions 
contaminants de les activitats.  
 
El capítol 3 regula el règim d’autorització ambiental amb avaluació d’impacte 
ambiental. 
 
El capítol 4 regula el règim de declaració d’impacte ambiental amb 
autorització substantiva. 
 
El capítol 5 regula el règim d’intervenció ambiental de les actuacions 
dirigides a investigar, desenvolupar i experimentar productes i processos 
nous. 
 
El capítol 6 regula disposicions comuns als règims d’autorització ambiental i 
d’autorització substantiva amb declaració d’impacte ambiental, incloent el 
contingut de la declaració d’impacte ambiental; el procediment a seguir en 
cas d’activitats amb efectes transfronterers; el procediment a seguir en cas 
de modificació de l’activitat i els requisits per al cessament de l’activitat. 
 
El capítol 7 regula el sistema de control de les activitats incloses a l’annex I 
de la Llei 20/2009. 
 
El capítol 8 regula el procediment de revisió de l’autorització ambiental. 
 
El capítol 9 regula el règim d’inspecció i sanció en relació amb les activitats 
que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació del Decret. 
 
El títol III conté de l’article 92 al 112 i regula el règim de les entitats 
col·laboradores de l’administració ambiental. 
 
La disposició addicional regula el règim especial de la ciutat de Barcelona. 
 
La disposició transitòria primera regula la presentació telemàtica de la 
documentació fins que no es desenvolupin les previsions del Decret en 
relació amb l’ús dels mitjans electrònics. 
 
La disposició transitòria segona preveu que l’ajuntament informi a l’OGAU 
de les activitats incloses a l’annex I de la Llei 20/2009 que prèviament 
s’incloïen a  l’annex II.1 de la Llei 3/1998. 
 
La disposició transitòria tercera regula els requisits a seguir en relació amb 
les activitats subjectes a la normativa d’ordenació d’explotacions ramaderes. 
 
La disposició transitòria quarta regula el règim i termini d’adequació de les 
entitats habilitades com a entitats ambientals de control en el moment de 
l’entrada en vigor del Decret. 
 
La disposició transitòria cinquena estableix el termini d’adequació de les 
entitats que en el moment de l’entrada en vigor del Decret disposen d’un 
certificat d’acreditació o d’autorització d’acord amb el Reglament CE 
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1221/2009. 
 
La disposició derogatòria primera deroga el Decret 136/1999. 
 
La disposició derogatòria segona deroga el Decret 170/1999. 
 
La disposició final primera habilita la persona titular del Departament 
competent en matèria de medi ambient per adaptar els annexos del Decret 
al progrés tècnic i científic, als canvis normatius o a les noves necessitats. 
 
La disposició final segona modifica el Decret 289/2006, de 4 de juliol, de 
reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
La disposició final tercera modifica el Decret 125/2005, de 14 de juny, de 
reestructuració dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
 
La disposició final quarta regula l’entrada en vigor del Decret. 
 
L’annex I conté les descripcions relatives als efectes ambientals de les 
activitats.  
 
L’annex II regula els criteris de qualificació de les modificacions de les 
activitats.  
 
L’annex III conté el document per a l'exempció del control ambiental periòdic 
per empreses adherides a l'EMAS. 
 
L’annex IV regula els requisits addicionals d’habilitació de les entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC valora que el Projecte de decret objecte del present 
Dictamen reafirmi la voluntat de simplificar i racionalitzar els tràmits i els 
terminis referents a la prevenció i control ambiental de les activitats que 
emanen de la Llei 20/2009. 
 
En aquest sentit, s’espera que augmenti l’eficiència i agilitzi i simplifiqui els 
tràmits de les actuacions de les administracions en aquesta matèria. La 
simplificació de procediments és un punt imprescindible i necessari 
d’abordar per al correcte desenvolupament dels tràmits d’adequació de les 
diferents activitats recollides als annexos.  
 
Segona. El CTESC considera que el Projecte de decret podria no esgotar 
les possibilitats de simplificació administrativa i sol·licita mecanismes 
addicionals que alleugereixin la càrrega burocràtica de les instal·lacions 
existents.  
 
Tercera. El CTESC troba encertat que el desenvolupament de la Llei 
20/2009 s’hagi realitzat en dos decrets diferenciats, segons es tracti 
d’autoritzacions ambientals amb competència de la Generalitat de 
Catalunya o de règims d’intervenció de competència local.  
 
Quarta. El CTESC considera que, en els supòsits d’autorització de 
modificacions substancials, els procediments d’accidents greus i incendis 
forestals haurien de tramitar-se directament davant l’autoritat administrativa 
competent.  
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Cinquena. Pel que fa a la iniciativa de definir els criteris de qualificació de 
les modificacions com a substancials, el CTESC considera positiva la seva 
incorporació a l’annex II del Projecte de decret, tot i que alerta sobre el risc 
de sotmetre a sol·licitud continuada de canvi substancial nombroses 
empreses de dimensió gran a causa de la fixació de llindars en valor absolut 
que aquest tipus d’instal·lació superaria diàriament per raó de la seva 
producció ordinària.  
 
Sisena. El CTESC considera destacable el desenvolupament d’acords 
voluntaris entre l’Administració i determinats sectors industrials, ja que 
aquests han mostrat la seva utilitat en experiències recentment 
desenvolupades a Catalunya.  
 
Setena. El CTESC valora positivament l’abast dels tràmits d’informació i 
participació pública, ja que es desenvolupa plenament la Llei 27/2006, per la 
que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i 
d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.  
 
Vuitena. El CTESC mostra la seva inquietud respecte a la capacitat tècnica 
de l’administració local a l’hora de subministrar informació a la base de 
dades ambientals de fonts d’emissions contaminants ja que l’esforç que 
hauran de realitzar en aquest sentit serà considerable. 
 
Novena. El CTESC valora positivament les exempcions dels controls 
periòdics a les empreses que estiguin en el registre EMAS, i reconeix així 
l’esforç de les activitats que han incorporat o incorporin objectius ambientals 
més avançats.  
 
Desena. El CTESC demana fermament que s’homogeneïtzin els termes 
clau utilitzats a la Llei 20/2009 amb els termes utilitzats als projectes de 
decrets que la despleguen.  
 
Onzena. El CTESC considera que l’estructura del Projecte de decret és 
confusa i recomana que s’aclareixin les normes que són aplicables en 
desenvolupament general de la Llei 20/2009 i les que desenvolupen 
exclusivament el règim d’autorització ambiental o d’autorització substantiva 
amb avaluació d’impacte ambiental previst en el títol II de la Llei esmentada. 
En aquest sentit, l’article 5, els capítols 2 i 5 del títol II regulen aspectes en 
desenvolupament general de la Llei 20/2009 tot i ubicar-se en el títol que 
desenvolupa el títol II d’aquesta.  
 
Dotzena. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul es fes 
menció al present Dictamen.  
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. Amb la finalitat de facilitar i millorar la comprensió del Projecte de 

decret, el CTESC creu convenient incorporar a l’article 2.1 definicions 
breus dels conceptes clau que apareixen en aquest Projecte de decret 
com ara, Declaració d’Impacte Ambiental i Estudi d’Impacte Ambiental.  
 
D’altra banda, proposa traslladar a l’article 2 la definició de “Personal 
tècnic competent” que consta a l’article 39.2. 
 

2. El CTESC considera que al segon paràgraf de l’exposició de motius 
s’hauria de substituir l’incís “de la Llei esmentada” per “de la Llei 
17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici”. 
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En la referència de l’exposició de motius als capítols 6 i 8 del Títol II del 
Projecte de decret, el CTESC considera que s’hauria d’afegir que fa 
referència a activitats incloses a l’annex 1 de la Llei 20/2009.  
 
D’altra banda, considera que a l’exposició de motius s’ha d’eliminar la 
referència a la disposició addicional primera.  
 
El CTESC considera que les referències al decret que regula el règim 
d’intervencio administrativa de les activitats incloses a l’annex II de la 
Llei 20/2009 són innecessàries. 
 

3. D’acord amb el que s’ha exposat a l’observació general tretzena, el 
CTESC considera que s’hauria de corregir, tant a l’exposició de motius 
com a l’article 1.4 del Projecte de decret, la referència al “capítol 2 del 
títol I”.  
 

4. En relació amb l’article 3, el CTESC considera que l’opció dels acords 
voluntaris no s’hauria de vincular estrictament a les millors tècniques 
disponibles (en endavant BATS), sinó convertir aquestes en una 
referència. Quan es parla d’acords voluntaris, ha de quedar clar que es 
tracta d’aconseguir uns valors d’emissió menors que els que es 
disposen en la normativa ambiental aplicable, en base a l’existència de 
BATS, de conformitat amb el corresponent document de referència 
BREF. La qual cosa no suposa que sigui obligatòria la utilització d’una 
tecnologia determinada per aconseguir-los. En conseqüència, el CTESC 
proposa substituir l’expressió “de conformitat” per “relacionats amb”. 

 
5. El CTESC considera que al títol de l’article 3, tenint en compte el 

contingut de l’article, s’hi hauria d’afegir la referència als valors límits 
d’emissió i prescripcions tècniques.  

 
6. El CTESC considera que en l’article 4 o en una disposició transitòria 

s’hauria de diferenciar entre els nous establiments i els existents.  
 
7. El CTESC recomana revisar l’adequació de l’article 4 del Projecte de 

decret a l’article 9.4 de la Llei 20/2009. D’altra banda, el CTESC 
recomana revisar l’article 35.6 atès que podria incòrrer en duplicitat amb 
l’article 4. 

 
8. El CTESC sol·licita que l’ús dels mitjans electrònics regulat a l’article 5 

garanteixi expressament que la informació ambiental facilitada a través 
de les diferents declaracions sectorials exigibles com ara el Programa 
de declaració anual de residus industrials (PADRI), la Declaració de l’ús 
i la contaminació de l’aigua (DUCA), i l’Informe preliminar de situació 
(IPS), entre d’altres, no es torni a sol·licitar per part de l’Administració.  

 
9. El CTESC considera que la referència als òrgans de l’Administració 

hauria de ser genèrica i, en conseqüència, proposa eliminar, a l’article 
8.2, la referència concreta al Servei d’Intervenció Integral d’Activitats i al 
Servei de Seguiment i Informació d’Activitats de la direcció general 
competent en matèria de qualitat ambiental. 

 
10. El CTESC proposa afegir, a l’article 9.3.c), atès el que disposa l’article 

21, que correspon a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada analitzar la 
suficiència i idoneïtat del projecte bàsic, de l’estudi d’impacte ambiental i 
de la resta de documentació presentada.  

 
11. El CTESC recomana que s’ampliï la lletra d) de l’article 11.1 a set 

vocals, corresponent dos a les organitzacions sindicals més 
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representatives, dos a les organitzacions empresarials més 
representatives, un a les organitzacions professionals agràries,  un 
representant del món cooperatiu i un representant del Consell de 
cambres de comerç de Catalunya.  

 
12. El CTESC recomana, en relació amb l’article 11.2, emprar un llenguatge 

no sexista.  
 
13. El CTESC considera que a l’article 11.4 s’ha d’afegir l’incís “competent 

en matèria de” a continuació de “Direcció General”.  
 
14. El CTESC considera que el capítol 2 del títol II, atès que desenvolupa 

l’article 10 de la Llei 20/2009 i és d’aplicació a tots els règims 
d’intervenció administrativa que aquesta preveu, no hauria de ser dins 
del títol II.  

 
15. En relació amb l’article 14.1, el CTESC proposa substituir l’incís “crea” 

per “ha de crear”.  
 
16. El CTESC considera que l’article 14.2 i l’article 15 són redundants i 

recomana que s’unifiqui el seu contingut.  
 
17. El CTESC considera que al final de l’article 15.1 de la norma objecte de 

dictamen, per tal d’evitar la confusió amb la Llei 20/2009, s’hauria 
d’afegir l’incís “d’aquest Decret”.  

 
18. El CTESC proposa substituir, a l’article 16 l’incís “En el corresponent 

annex” per “en l’annex I”. 
 
19. A l’article 17.2 el CTESC proposa substituir “reglament” per “decret”.  

 
20. El CTESC considera que l’article 17.2 i el 18.a)  són redundants i 

recomana que s’unifiquin.  
 

21. El CTESC considera que a l’article 18.d) s’ha d’afegir l’incís “del 
municipi” a continuació de “l’ajuntament”.  
 

22. El CTESC considera que a l’article 19.3 cal corregir la referència al 
projecte descrit a l’apartat 2.  
 

23. El CTESC considera que a l’article 20.2 cal aclarir la resolució a la qual 
es fa referència.  
 

24. El CTESC considera que a l’article 21.1 cal aclarir si la referència a  
“l’Administració” ha de fer-se a l’OGAU.  
 

25. El CTESC recomana que a l’article 21.4.a) es precisi quines són les 
deficiències o insuficiències que poden comportar la necessitat de tornar 
a formular el projecte bàsic, l’estudi d’impacte ambiental o l’altra 
documentació presentada.  

 
26. El CTESC considera que, a l’article 21.5, cal aclarir quan correspon 

resoldre a la Direcció General de Qualitat Ambiental i quan als caps dels 
serveis territorials.  
 

27. El CTESC considera que a l’article 21.6 s’hauria d’establir un termini 
màxim d’esmena.  

 
28. El CTESC considera que a l’article 22.6 s’ha d’afegir l’incís “del 

municipi” a continuació de “l’ajuntament”. En aquest mateix article el 
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CTESC proposa suprimir l’incís “als efectes de l’exposició pública 
prevista en l’article 22.1”.  
 

29. En relació amb l’article 22.12, el CTESC considera que cal aclarir la 
diferència entre que s’hagi fet o no el tràmit de consulta prèvia establert 
per l’article 19.  
 

30. El CTESC considera, en relació amb l’article 23.1.a), que en comunitats 
de propietaris el fet que la comunicació es pugui fer a través de 
qualsevol propietari no aporta les garanties suficients.  
 

31. El CTESC considera que a l’article 27 s’hauria de regular l’informe 
integrat de l’OGAU al qual es fa referència a l’article 29.1.  
 

32. En relació amb l’article 27.1, el CTESC proposa que es revisin les 
referències als articles 22.6 i 7 de la primera línia i constata que la 
referència a l’article 22.7 de la darrera línia ha de ser a l’article 22.8.   
 

33. El CTESC proposa que a l’article 29.4 s’estableixi un termini màxim per 
fer l’esmena.  
 

34. En relació amb l’article 29.4, el CTESC considera que s’hauria de 
considerar l’opció que l’interessat sol·liciti de forma justificada l’ampliació 
del termini per donar resposta a la sol·licitud de projectes o 
documentació addicional. En aquest sentit, el darrer punt quedaria com 
segueix: “En cas que no es doni compliment al requeriment en el termini 
fixat, sense que l’interessat hagi demanat una pròrroga justificada, s’ha 
de declarar la caducitat de l’expedient.”  
 

35. El CTESC recomana que a l’article 30 s’aclareixi la referència als òrgans 
competents per emetre informes vinculants. 
 

36. El CTESC considera que a l’article 33 s’hauria d’especificar a partir de 
quin moment es comencen a comptar els 10 mesos establerts per la 
resolució del procediment d’autorització ambiental de les activitats de 
l’annex I.1, o els 8 mesos de l’annex I.2.  
 

37. El CTESC recomana revisar la redacció de l’article 34 atès que hauria 
de fer referència a la manca de notificació dins el termini previst.  
 

38. El CTESC proposa afegir a l’article 41.3 l’incís “de l’apartat 1” a 
continuació d’“epígraf c”).  
 

39. El CTESC proposa afegir una nova lletra a l’article 47.1 amb l’objectiu 
que en aquest article s’incloguin els aspectes específics relatius a les 
explotacions ramaderes. La redacció proposada és la següent: 
“S’estableixen amb caràcter indicatiu els següents terminis per efectuar 
els controls periòdics: per les explotacions ramaderes incloses a l’annex 
I.1, cada quatre anys, i per a les explotacions ramaderes de l’annex I.2 
cada sis anys.”  
 
D’altra banda, el CTESC proposa eliminar l’apartat 2 de l’article 47 atès 
que reitera el contingut de la lletra b) de l’apartat 1 del mateix article que 
ja fa referència a allò que cal tenir en compte per establir les 
prescripcions sobre control de les dejeccions ramaderes i dels residus 
que són objecte dels controls periòdics de les explotacions ramaderes. 
 

40. El CTESC, a l’article 52, considera que cal aclarir si la Ponència 
ambiental ha de remetre a la resolució sobre la suficiència o idoneïtat a 
l’òrgan substantiu o al sol·licitant.  
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41. El CTESC proposa eliminar l’incís “al públic” a l’article 53.2.  

 
42. El CTESC recomana revisar si a l’article 54.3 ha de fer-se referència a 

l’OGAU.  
 
43. A l’article 55, el CTESC proposa substituir la referència al “promotor” per 

“sol·licitant”.  
 

44. En relació amb l’article 57, el CTESC considera que la declaració 
d’impacte ambiental del projecte o activitat hauria de caducar com a 
mínim als 2 anys, si un cop autoritzat el projecte no s’hagués iniciat llur 
execució, amb la possibilitat que la Ponència ambiental ampliï aquest 
període, prèvia sol·licitud justificada de l’interessat.  
 

45. El CTESC considera que el capítol 5 del títol II que regula el règim 
d’intervenció ambiental de les actuacions dirigides a investigar, 
desenvolupar i experimentar productes i processos nous no hauria 
d’estar inclòs al títol II sinó que hauria de constituir un títol a part.  
 

46. En relació amb l’article 66, el CTESC constata que, pel que fa a la 
intervenció administrativa de les modificacions de les activitats, es 
preveu que la modificació substancial de les activitats incloses en 
l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, estigui subjecta a 
l’autorització i a la declaració d’impacte ambiental. Pel que fa a la 
declaració d’impacte ambiental, el CTESC sol·licita que s’incorpori en 
aquest apartat la possibilitat que es pugui consultar prèviament a la 
Ponència ambiental sobre la necessitat de sotmetre el canvi substancial 
al procediment d’avaluació d’impacte ambiental per evitar afegir tràmits 
addicionals en activitats existents quan aquest tràmits no siguin 
realment necessaris. 
 
Per tant, s’afegiria un punt addicional en l’article 66 com segueix: 
 
“Als efectes de conèixer si el canvi proposat ha de sotmetre’s al 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental, l’interessat pot sol·licitar a 
la Ponència ambiental el pronunciament sobre la necessitat o no de 
sotmetre el canvi proposat al referit procediment.” 

 
47. El CTESC proposa modificar el títol de l’article 67 atès que tracta tant de 

les modificacions amb efectes sobre el medi ambient com de les 
modificacions sense efectes sobre les persones o el medi ambient. La 
nova redacció proposada seria: “Tramitació de les modificacions no 
substancials”. 

 
Pel que fa als apartats 4 i 5 d’aquest article cal tenir present que d’acord 
amb la normativa en matèria de dejeccions ramaderes –Decret 
136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació 
aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions 
ramaderes– els plans de gestió de les dejeccions ramaderes s’han de 
tramitar d’acord amb els procediments de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre. En tots els casos la modificació del pla sempre és informada 
pel departament competent en matèria d’agricultura. 

 
En conseqüència el CTESC proposa la redacció següent per a l’apartat 
4. “Per a les explotacions ramaderes, la comunicació al Departament 
competent en matèria de medi ambient dels canvis no substancials, tant 
si poden tenir efectes sobre les persones o el medi ambient com si no, 
ha d’anar acompanyada del corresponent nou pla de gestió de 
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dejeccions ramaderes o de la modificació del que ja disposa, si així ho 
determina la normativa en matèria de dejeccions ramaderes, en el 
format que estableixi el departament competent en matèria d’agricultura 
i ramaderia i en suport electrònic. Aquesta documentació, relativa al Pla 
de gestió de dejeccions ramaderes, també es remetrà, per part del 
departament competent en matèria de medi ambient, en suport 
electrònic al departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia, als efectes de completar la citada comunicació. Les 
modificacions dels plans de gestió de les dejeccions considerades com 
a modificacions no substancials, s’incorporaran a les autoritzacions 
ambientals mitjançant els controls periòdics o específics que a aquests 
efectes es determinin”. 
 
Així mateix proposa eliminar l’apartat 5.  
 

48. El CTESC considera que a l’article 68.4 s’hauria d’aclarir que es refereix 
al cessament temporal del conjunt de la instal·lació autoritzada, per 
evitar fer tramitacions que no aporten cap valor ni ambiental, ni 
administratiu, en el cas d’aturament temporal de línees de producció per 
necessitats de mercat. 
 
Per tant es proposa la següent redacció alternativa: “El cessament 
temporal del conjunt de l’activitat,...s’ha de comunicar a l’OGAU”. 
 

49. El CTESC proposa incorporar a l’article 70.1 una lletra nova: “g) 
Informar el personal acreditat sobre les mesures de prevenció de riscos 
laborals en l’accés a les instal·lacions i en les operacions de control”.  

 
50. El CTESC considera que a l’article 78 cal corregir la remissió a l’article 

68.2. 
 

51. El CTESC considera que a l’article 79.1 cal especificar el subjecte a qui 
correspon aportar la informació a la qual es fa referència.  
 

52. El CTESC considera que s’haurien de regular les conseqüències de la 
manca d’esmena de les incidències lleus. En l’apartat 3 d’aquest mateix 
article, el CTESC considera que s’hauria d’afegir un termini màxim per 
al cas de les analítiques complexes i determinar quan una analítica es 
considera complexa.  

 
53. El CTESC considera que a l’article 83.1 cal afegir que els incompliments 

o incorreccions que poden comportar que el control sigui desfavorable 
són greus. D’altra banda, el CTESC considera que cal aclarir l’incís “i a 
l’OGAU qui el valora” atès que genera confusió.  

 
54. El CTESC proposa suprimir, a l’article 84.1, l’incís “amb independència 

de la data en què foren atorgades”.  
 

55. En relació amb l’article 84.4, en el cas de la revisió periòdica 
d’empreses que disposin de la certificació del Sistema d’Ecogestió i 
Ecoauditories de la Unió Europea, s’estableix que la revisió periòdica ha 
de coincidir amb la renovació del registre EMAS, la qual cosa seria molt 
positiva per a les empreses que s’hi poguessin acollir. No obstant això, 
s’ha de tenir present que aquesta previsió pot suposar un perjudici per a 
les activitats de l’annex I.1, ja que el registre EMAS es renova cada 3 
anys, la qual cosa suposaria fer la renovació de l’autorització cada 6 
anys o fer-la cada 9 anys. És a dir, o s’avança la renovació de 
l’autorització o la del registre EMAS. El CTESC, considera que en 
aquest article s’hauria d’afegir abans del primer punt i seguit la següent 
frase: “sempre i quan aquesta opció sigui favorable a l’empresa que 
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disposi d’aquest tipus de registre”. 
 
56. El CTESC recomana, en relació amb l’article 85.5, que la revisió 

anticipada es reguli en un article a part, no dins un article amb el títol 
“inici del procediment de revisió periòdica”. En aquest mateix apartat, el 
CTESC recomana fer servir la terminologia de l’article 63.3 de la Llei 
20/2009 que fa referència a “la persona o l’empresa titulars de 
l’activitat”. 

 
57. El CTESC considera que a l’article 87 s’haurien de regular els supòsits 

en què la revisió anticipada comenci a instància de part.  
 
58. El CTESC considera que a l’article 91.1 s’hauria d’eliminar l’incís “a 

l’òrgan”.  
 
59. El CTESC considera que l’apartat 91.3.a s’hauria de redactar de la 

següent manera: “Sancions de més de 75.000 euros, (...)”. 
 
60. El CTESC considera que a l’article 92.1 s’hauria de concretar la 

competència que s’atribueix a la direcció general competent en matèria 
de qualitat ambiental en relació amb l’habilitació de les entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental. 

 
61. El CTESC considera que el Comitè d’Habilitació que es regula a l’article 

93 hauria d’incloure dos vocals representants de les organitzacions 
sindicals més representatives i dues de les organitzacions empresarials 
més representatives. 

  
62. En relació amb l’article 102.4, el CTESC considera que caldria 

especificar el procediment d’actuació en el cas en què no fos resolta la 
resolució en el termini establert.  

 
63. A l’article 102.4, el CTESC proposa eliminar l’incís “i hora”.  
 
64. A l’article 104.2 el CTESC considera que caldria delimitar quines són les 

modificacions que comporten la necessitat de seguir el procediment que 
es regula en aquest article.  

 
65. El CTESC considera que a l’article 106 s’hauria d’eliminar l’incís 

“transcorregut el termini de vigència de la seva habilitació”.  
 
66. A l’article 108.2 el CTESC proposa substituir l’incís “Administració 

competent per tal que aquesta prengui les mesures oportunes” per 
“Administració competent en matèria de qualitat ambiental per tal que 
aquesta procedeixi segons estableix el present Decret.”  

 
67. El CTESC considera que a la disposició transitòria tercera s’hi hauria 

d’afegir una remissió a l’article 47 de la norma objecte de dictamen, que 
regula especificitats del règim d’autorització ambiental amb declaració 
d’impacte ambiental en relació amb les explotacions ramaderes.  

 
68. En l’annex II.1, apartat 1.1.1.2, el CTESC considera que en el cas de les 

explotacions ramaderes, els supòsits de canvi substancial relacionats 
amb l’increment del nitrogen generat amb les dejeccions ramaderes, 
establerts a l’apartat 1.2), haurien de ser coherents amb la normativa 
que regula la gestió de les dejeccions ramaderes.  
 

69. A l’annex II.1.4  s’estableix que les modificacions que impliquin un canvi 
del codi en el qual hagi estat classificada l’activitat, es consideren 
modificació substancial tant si aquest canvi es produeix en relació amb 
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l’annex mateix o amb un annex diferent.. 
 
El CTESC considera que s’haurien d’establir excepcions en casos on el 
canvi es produeixi en relació amb el mateix  annex atès que, per 
exemple, en el cas de les explotacions ramaderes poden haver-hi 
canvis de codis dins del mateix annex deguts al canvis de l’orientació 
productiva que no impliquen cap canvi en relació a la quantitat de 
nitrogen de les dejeccions ramaderes generades quan és justament 
l’increment de la quantitat de nitrogen generat amb les dejeccions el 
criteri per determinar si les modificacions són o no substancials. 
 
Per exemple un ramader amb una explotació de l’annex II amb porcs i 
vedells té el codi 11.1.j;  si substitueix els vedells per porcs canvia al 
codi 11.1.b tot i que no augmenti la quantitat de nitrogen produïda o 
l’augment no sigui superior als valors previstos a l’apartat 1.2 del mateix 
annex II.1. Aquest supòsit no s’hauria de considerar un canvi 
substancial. 
 
Per tant el CTESC proposa afegir el següent text: “En el cas de les 
explotacions ramaderes, si el canvi es produeix en relació amb el mateix 
annex, només es considerarà una modificació substancial si el canvi 
també implica un dels supòsits previstos a l’apartat 1.”  
 

70. En relació amb l’annex II.1, el CTESC alerta sobre el risc de sotmetre a 
sol·licitud continuada de canvi substancial nombroses empreses de 
dimensió gran a causa de la fixació de llindars en valor absolut, que 
aquest tipus d’instal·lació superaria diàriament per raó de la seva 
producció ordinària.  
 
A aquestes efectes, el CTESC proposa canvis concrets de llindars.  
 
En l’apartat 3 (“En relació al volum, el pes i la tipologia dels residus 
generats”), a la lletra b) sobre els residus especials, les quantitats de 
residus reflectits a la majoria d’autoritzacions ambientals fan referència 
a les dades declarades a l’Informe d’avaluació ambiental, que 
corresponen  a la Declaració de residus de l’any anterior a la realització 
de l’informe esmentat. 
 
La generació en un moment donat d’una quantitat de residu, com a 
conseqüència d’activitats puntuals de manteniment, no hauria de 
considerar-se com un canvi substancial.  
 
En l’apartat 5, pel que fa al grau de contaminació produïda, als recursos 
naturals emprats i, en particular, el consum d’aigua i energia i a la 
incorporació o augment en l’ús de substàncies perilloses, en relació a 
l’atmosfera, es proposa la següent modificació en l’apartat 3:  
 
a) si en generació d’energia calorífica s’incrementa la potència en més 
d’un 30% (o en 17,4 MWt) o en més d’un 25% (o 8 MWt) en Zones de 
Protecció Especial (ZPE). 
 
b) Si en generació d’energia elèctrica s’incrementa la potència en més 
del 30% (8 MWe) o en més d’un 25% (de 4 MWe) en Zones de 
Protecció Especial (ZPE)” 
 
En l’apartat 5, pel que fa al grau de contaminació produïda, als recursos 
naturals emprats i, en particular, el consum d’aigua i energia i a la 
incorporació o augment en l’ús de substàncies perilloses, en relació amb 
l’aigua, en la lletra a) en el cas del cabal d’abocament d’aigua es fixa 
només una quantitat en valor absolut de 50 m3/dia, sense donar una 



 

                                                                                                                                                  13-Dictamen 

 

referència en valor relatiu. El CTESC sol·licita la incorporació d’un valor 
relatiu superior al 25%, en percentatge total del cabal abocat, per 
considerar que, en cas contrari, s’obligaria la major part d’indústries 
intensives en l’ús de l’aigua i aquestes haurien de sol·licitar diàriament 
l’autorització del canvi substancial. 
 
En la lletra c) caldria especificar el mateix en el cas d’increment de 
substàncies prioritàries, afegint un valor relatiu superior al 25%, 
d’increment de càrrega màssica. 
 
En la lletra d) en el cas d’increment de càrrega màssica contaminant 
d’altres substàncies diferents a les prioritàries, també s’hauria d’establir 
un percentatge del 25%. 
 
En la lletra f), el CTESC proposa afegir la referència a l’augment de 
consum superior al 25%. 
 
En aquest mateix apartat 5 de l’annex II i en relació a les Millors 
Tècniques Disponibles, dins dels criteris de valoració dels canvis 
substancials, el CTESC sol·licita la seva eliminació per considerar que 
les MTD són una referència màxima teòrica que no necessariament 
correspon als límits autoritzats per a l’activitat, i que en tot cas ja es 
fixen llindars quantificats per cada un dels sectors de contaminació, i per 
tant, l’expressió “augment d’alguna emissió” és contradictòria amb el 
mateix contingut de l’annex II. 
 

 
V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa a l’autorització 
ambiental i a l’autorització substantiva amb avaluació d’impacte ambiental i 
es regulen les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental i sol·licita 
al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present 
Dictamen. 
 
 
Barcelona, 14 d’octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
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PROJECTE DE DECRET .../..., de ........ de  ......., pel qual es desenvolupa la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, pel que fa a l’autorització ambiental i a l’autorització substantiva  amb 
avaluació d’impacte ambiental i es regulen les Entitats Col·laboradores de 
l’Administració ambiental. 
 
 
 
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, té per objecte establir el sistema d’intervenció administrativa de les 
activitats amb incidència ambiental. Ara bé, la Llei delimita amb major nitidesa 
els diferents tipus d’activitats que són objecte d’autorització ambiental de la 
Generalitat, segons es tracti d’activitats subjectes a la Directiva 1/2008 CE, de 
15 de gener, de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC) –Annex 
I.1–. només avaluació d’impacte ambiental –Annex I.2–,  o a avaluació 
d’impacte ambiental i a autorització substantiva per part d’un altre departament 
de l’Administració de la Generalitat diferent del competent en matèria de medi 
ambient –Annex I.3–. D’altra banda, per a totes les activitats compreses en 
l’Annex I, la Llei 20/2009 es la que regeix l’avaluació d’impacte ambiental de 
projectes, en aplicació de la legislació comunitària europea i estatal espanyola. 
Pel que fa a les activitats que resten sotmeses a llicència ambiental municipal –
Annex II– ja no es sotmetent a la Ponència Ambiental de la Generalitat, i les 
activitats sotmeses a comunicació prèvia al respectiu ajuntament –Annex III– ja 
no poden ser objecte de subjecció a llicència municipal d’obertura. 
 
En tot cas, cal tenir present que les activitats subjectes a les autoritzacions 
ambientals que regula aquest Decret –Annex I–, així com les compreses en 
l’Annex II, règim de llicència municipal, estan en concordança amb les  
determinacions de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, del 12 de desembre de 2006,  sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici. Això és així perquè, tal i com es desprèn dels articles 
3.1 de la Directiva i 2.4 de la Llei esmentada, la Directiva 2006/123/CE només 
s’aplica en defecte d’altres normes comunitàries; i les activitats amb incidència 
ambiental, ja sigui amb caràcter general per bé que parcial –Directiva 
2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de gener de 2008– o bé 
de caràcter vectorial o sectorial –atmosfera, aigua i aigües residuals, residus, 
sorolls–, en concordança amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les 
Comunitats Europees, exigeixen sempre un permís escrit, previ a l’exercici de 
les activitats regulades per les diferents Directives i per la legislació estatal de 
transposició. I quant a les activitats amb menor incidència ambiental, no 
afectades per la legislació ambiental apuntada, el règim de comunicació prèvia, 
aplicable a totes les compreses a l’Annex III de la Llei 20/1990, s’ajusta a les 
condicions d’accés i exercici de les activitats econòmiques establertes per la 
Directiva 2006/123/CE.     
 
En exercici de la potestat reglamentària que l’article 68.1 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya atribueix al Govern, aquest Decret s’aprova a 
l’empara del desplegament reglamentari de la Llei 20/2009 previst a la seva 
disposició final 1, per al qual, s’atorga un termini de vuit mesos. Ara bé, la 
delimitació dels diferents règims jurídics i competencials d’intervenció 
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administrativa de les activitats aconsella que aquest desplegament no s’efectuï 
per mitjà d’un sòl decret general, sinó de dos decrets. Així, el present Decret té 
per objecte les activitats que, prèvia declaració d’impacte ambiental, estan 
sotmeses a autorització ambiental o autorització substantiva de l’Administració 
de la Generalitat. I en un altre Decret es regula les activitats sotmeses a 
llicència ambiental municipal i a comunicació prèvia a l’ajuntament. També 
aconsella la diferenciació d’aquest segon decret el fet que, tal i com preveu 
l’apartat 2 de la disposició transitòria segona de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, en el seu moment, la regulació de les llicències ambientals 
municipals i el règim de comunicació prèvia es podrà veure afectat per la 
modificació del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, del 13 de juny.    
 
A més de regular el règim jurídic de les activitats compreses en l’Annex I de la 
Llei 20/2009, el present decret desplega també aspectes generals d’aquesta 
Llei, aplicables als esmentats règims d’intervenció administrativa, com són els 
referits a l’organització administrativa, a l’administració electrònica i a la 
informació ambiental. I, especialment, al règim de les entitats col·laboradores 
de l’Administració pel que fa al sistema de control establert en la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre. El text empra la tècnica del general i no la de l’estricte 
desplegament; és a dir que, amb la finalitat de facilitar la seva aplicació per part 
dels operadors jurídics, reprodueix bona part dels preceptes de la Llei 20/2009, 
especialment els relatius als procediments, que són objecte d’un desplegament 
reglamentari més precís. 
 
El decret  determina que les activitats que, fins a l’entrada en vigor de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
han estat subjectes a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, han de passar a regir-se 
per la Llei 20/2009, de 4 de desembre. Els controls inicials i periòdics de les 
autoritzacions o llicències ambientals d’activitats que han estat subjectes a la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, ho son estrictament en matèries ambientals. La 
revisió de les autoritzacions i llicències ambientals  existents es regeixen per 
les noves determinacions de la Llei 20/2009, de 4 desembre.  
 
Aquest decret es composa de tres Títols. El Títol I conté les disposicions 
generals. El capítol 2 d’aquest Títol, de conformitat amb la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, és d’aplicació general a tots els règims d’intervenció regulats per 
aquesta llei, i a aquests efectes és d’aplicació a les activitats regulades per els 
Títols III a VI de la mateixa referents a les activitats llurs annexos II, III i IV.  
 
El Títol II regula l’organització administrativa, la informació i la participació 
ambiental, el règim d’autorització ambiental i el d’autorització substantiva amb 
avaluació d’impacte ambiental. 
 
Així mateix, el Títol II d’aquest decret desenvolupa els aspectes dels títols VII a 
IX de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, amb disposicions d’intervencions 
comuns a les activitats del l’annex I d’aquesta Llei,  subjectes al Títol II.    
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El Capítol 5 s’ocupa del règim d’intervenció ambiental de les actuacions 
dirigides a investigar, desenvolupar i experimentar productes i processos nous, 
d’acord amb l’article 55 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. 
 
Així en els Capítols 6 i 8 es desenvolupa el Títol VII de la Llei, referent a les 
disposicions comuns als règims d’intervenció ambiental, com són les 
intervencions en les modificacions de les activitats, la caducitat, el procediment 
de revisió, la transferibilitat, la clausura de les autoritzacions ambientals, així 
com el cessament de les activitats, o alguns aspectes del règim específic de les 
explotacions ramaderes.  
 
El Capítol 7 desenvolupa el Títol VIII de la Llei referent als procediments de 
controls inicials i periòdics de les activitats de l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, sotmeses las règims previstos al Títol II d’aquesta Llei.    
 
El Capítol 9 desenvolupa alguns aspectes del Títol X de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, referents al règim d’inspecció, sanció i execució forçosa de les 
activitats de l’annex I de la Llei, sotmeses las règims previstos al Títol II 
d’aquesta Llei.   
 
El Títol III està dedicat al règim de les entitats col·laboradores de l’Administració 
ambiental, que substitueix el Reglament provisional aprovat pel Decret 
170/1999, del 29 de juny i desenvolupa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions  públiques de Catalunya. Aquest  
Títol, de conformitat amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, és d’aplicació 
general a tots els règims d’intervenció regulats per aquesta llei, i a aquests 
efectes és d’aplicació a les activitats regulades per els Títols III a VI de la 
mateixa referents a les activitats de llurs annexos II, III i IV.   
 
La disposició addicional primera regula el règim aplicable a les activitats que 
s’exerceixen a l’empara de la Llei 3/1998, de 27 de febrer i la segona el règim 
especial de la ciutat de Barcelona. 
 
Les disposicions transitòries regulen el règim de la presentació telemàtica de 
documents; i l’adequació de les entitats ambientals de control i dels verificadors 
ambientals.  
 
La disposició final primera es refereix a l’ampliació i modificació dels Annexos,; 
la disposició final segona i tercera modifiquen, respectivament, el Decret 
289/2006. del 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament competent 
en matèria de medi ambient i el Decret 125/2005, de 14 de juny de 
reestructuració dels serveis territorials del Departament competent en matèria 
de medi ambient; i la quarta a l’entrada en vigor, que es fixa per l’endemà de la 
seva publicació. La immediatesa de l’entrada en vigor d’aquest Decret es 
justifica atès que ja ha transcorregut el termini previst a la disposició final 
primera de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, per al desplegament 
reglamentari d’aquesta llei. 
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Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambienti Habitatge, d’acord/vist 
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern. 
 
Decreto: 
 
Títol I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1  
Objecte 
 
1. Aquest decret té per objecte el desplegament del Títol II de la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. En 
concret, té per objecte el desenvolupament del règim d’autorització ambiental 
amb declaració d’impacte ambiental i del règim de declaració d’impacte 
ambiental amb autorització substantiva.  
 
2. Així mateix, aquest decret desenvolupa els títols VII a X de la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, pel que fa a les activitats de l’annex I regulades en els 
règims d’intervenció del Títol II de l’esmentada Llei. 
 
3. Aquest decret desenvolupa, en el seu Títol III, el règim de les entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental, pel que fa al sistema de control i 
verificacions establert en la Llei 20/2009, de 4 de desembre.  
 
4. L’article 2, el Capítol 2 del Títol I i el Títol III d’aquest Decret, de conformitat 
amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, és d’aplicació general a tots els règims 
d’intervenció regulats per aquesta llei, i a aquests efectes és d’aplicació a les 
activitats regulades per els Títols III a VI de la mateixa referents a les activitats 
de llurs annexos II, III i IV. 
 
Article 2 
Definicions 
 
1. A més de les definicions que conté l’article 4 de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, i als efectes d’aquest decret, s’entén per: 
 
a) Projecte bàsic: document tècnic, subscrit per tècnic competent, que conté la 
descripció detallada l’abast de l’activitat i de les instal·lacions i el medi afectable 
per a la implantació i l’exercici d’alguna o algunes de les activitats compreses 
en els annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, que es presentarà en el 
format que s’estableix per Ordre de la persona titular del Departament 
competent en matèria ambiental. Les normatives sectorials de les diferents 
administracions amb competències d’intervenció administrativa i, si escau, les 
normes tècniques que estableixen el contingut del projecte de l’activitat, en 
determinen el contingut específic. 
b) Sector ambiental: cada una de les àrees o matèries que són objecte d’una 
regulació legal i d’una organització administrativa específica i diferenciada, si 
s’escau, dins de l’ordenament jurídic ambiental. En qualsevol cas, es 
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consideren sectors ambientals, l’aire, l’aigua, el sòl, la llum, el soroll, les olors, 
els residus i dejeccions ramaderes, els hàbitats i les espècies. 
c) Instal·lació: qualsevol unitat tècnica fixa, mòbil o transportable de què es 
compon un centre o establiment on s’exerceix una o diverses activitats.  
d) Òrgan ambiental competent: òrgan de l’Administració que té atribuïda alguna 
o algunes de les potestats de resolució, informe o tràmit respecte de les 
actuacions d’intervenció administrativa que es regulen en aquest decret. 
e) Òrgan substantiu: l’òrgan de l’Administració pública autonòmica competent 
per autoritzar, per aprovar o, si s’escau, per controlar l’activitat a través de la 
declaració responsable o comunicació dels projectes que s’hagin de sotmetre a 
avaluació d’impacte ambiental. Quan un projecte estigui afectat per diversos 
conceptes que necessitin autorització, aprovació o, si s’escau, control de 
l’activitat i que hagin d’atorgar o exercir els diferents òrgans de l’Administració 
pública autonòmica, es considera òrgan substantiu el que tingui les 
competències sobre l’activitat a la finalitat de la qual s’orienta el projecte, amb 
prioritat sobre els òrgans que tenen competències sobre activitats instrumentals 
o complementàries respecte a aquelles.  
f) Document de control inicial: l’acord formalitzat entre la persona o empresa 
titular de l’activitat i l’entitat ambiental de control encarregada d’efectuar el 
control inicial pel qual es determina l’inici i el procediment de posada en 
funcionament de l’activitat en proves, la data prevista per a l’inici de l’activitat, la 
durada màxima d’aquest període i les possibles incidències que poden sorgir 
durant el mateix. 
g) Entitat ambiental de control (EAC): entitat col·laboradora de l’Administració  
ambiental, constituïda per una empresa, o agrupació d’aquestes amb caràcter 
estable, de caràcter públic o privat, que obté l’habilitació per exercir les funcions 
de control que determina la Llei 20/2009, del 4 de desembre. 
h) Persona: població que pugui ésser afectada per emissions ambientals. 
 
2. Als efectes del Títol III, relatiu al règim de les entitats col·laboradores de les 
administració ambiental,, s’entén per:  
a) Auditoria de camp: auditoria realitzada per tal de comprovar en la pràctica 
que la competència tècnica del personal de l’entitat és suficient, idònia i adient 
per dur a terme les funcions objecte de la seva habilitació. 
b) Auditoria d’entitat: auditoria realitzada per tal de garantir que l’entitat disposa 
d’una estructura organitzativa i de funcionament que garanteix la seva 
competència tècnica per dur a terme les funcions objecte de la seva activitat 
segons els criteris establerts a la normativa de referència i als procediments de 
l’Oficina d’Habilitació d’Entitats Col·laboradores. 
c) Auditoria de seguiment: auditoria de caràcter periòdic que es realitza amb la 
finalitat de garantir que l’entitat manté els requisits que van justificar la seva 
habilitació. 
d) Auditoria extraordinària: auditoria que es realitza per comprovar que s’han 
corregit les deficiències detectades per l’Oficina d’Habilitació en el sistema de 
qualitat de l’entitat; d’incompliment de requisits d’habilitació per part de l’entitat 
o; en cas de modificacions de l’estructura i funcionament de l’entitat, que 
aquestes s’ajusten als requisits d’habilitació.  
e) Comitè d’Habilitació: Òrgan col·legiat encarregat de l’avaluació final i la 
decisió sobre l’habilitació que es constitueix amb una representació equilibrada 
de totes les parts interessades en els processos d’habilitació gestionats per 
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l’Oficina d’Habilitació d’Entitats Col·laboradores, per tal de garantir en tot 
moment la independència i la objectivitat de la seva actuació i la  imparcialitat 
de les decisions. 
f) Entitat col·laboradora de l’Administració ambiental: establiment tècnic 
especialitzat que ha estat degudament habilitat d’acord amb el procediment que 
es regula en aquest decret per dur a terme les actuacions i les funcions que la 
normativa aplicable encomana a les entitats col·laboradores en el territori de 
Catalunya. 
g) Habilitació: resolució per la qual es declara l’aptitud i la capacitat d’una 
entitat per portar a terme una determinada funció. 
h) Tècnic habilitat o tècnica habilitada: tècnic o tècnica adscrits a una entitat 
col·laboradora que prèvia avaluació dels seus coneixements i experiència ha 
obtingut el reconeixement de la seva aptitud per a l’exercici de determinades 
actuacions i funcions.   
 
Article 3 
Acord voluntari  
 
1. Els valors límit d’emissió i les prescripcions tècniques es poden establir 
també en un acord voluntari subscrit entre l’Administració ambiental competent 
i la persona o les persones titulars d’una activitat o un sector industrial 
determinat. Mitjançant aquest acord ambdues parts es vinculen voluntàriament 
per a complir uns objectius de qualitat del medi ambient determinats per la 
normativa específica o, si no n’hi ha, adoptant, si escau, paràmetres o mesures 
tècniques equivalents de conformitat amb les millors tècniques disponibles. En 
cap cas, l’acord voluntari pot suposar una excepció al compliment de la 
normativa aplicable. 
 
2.  L’acord vincula ambdues parts i a aquelles que s’hi adhereixin durant el 
període de la seva vigència. 
 
Article 4 
Mesura d’allunyament  
 
La mesura d’allunyament de les activitats respecte a nuclis de població només 
s’estableix quan ho determina la normativa sectorial aplicable o, de manera 
excepcional, quan no es poden aplicar mesures o condicions tècniques que 
evitin l’afecció per emissions o immissions produïdes per aquestes com ara 
sorolls, vibracions, partícules en suspensió, olors o gasos, la llum, a les 
persones residents en aquests nuclis de població, sens perjudici del que 
disposa la normativa urbanística. 
 
Títol II  
RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL O D’AUTORITZACIÓ SUBSTANTIVA 
AMB AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL  
 
Capítol 1 
Organització administrativa 
 
Secció 1 
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Disposicions generals 
 
Article 5 
Ús de mitjans electrònics  
 
En la comunicació que es dugui a terme amb els diferents òrgans del 
Departament competent en matèria de medi ambient previstos en aquest 
decret, s’utilitzaran mitjans electrònics, tant si és efectuada per la persona 
titular de l’activitat, per les administracions, per entitats ambientals de control, 
com per altres persones jurídiques, públiques o privades. 
 
Secció 2 
Ponència Ambiental 
 
Article 6 
Organització i composició  
 
1.  La Ponència Ambiental és assistida per la Direcció General competent en 
matèria de qualitat ambiental i les unitats tècniques territorials de les oficines de 
gestió ambiental unificada per a l’exercici de les seves funcions.  
 
2. La Ponència Ambiental és presidida per la persona titular de la Direcció 
General competent en matèria de qualitat ambiental, està formada per un 
representant de cada sector ambiental amb categoria de director o directora 
general o persona en qui delegui i és assistida per una secretaria tècnica  
assignada al Servei d’Intervenció Integral d’Activitats. A les sessions de la 
Ponència assisteixen els directors o directores dels Serveis Territorials del 
Departament competent en matèria de medi ambient i, si escau, experts 
expressament convidats. Així mateix, està formada per un representant  amb 
categoria de director o directora general o persona en qui delegui dels 
departaments amb competència sectorial d’acord amb l’activitat de que es 
tracti.  
 
3. El funcionament de la Ponència Ambiental es regeix pel règim general de 
funcionament dels òrgans col·legiats. 
 
Article 7 
Funcions  
 
La Ponència Ambiental té les funcions generals que li atribueix aquest decret i 
les específiques següents: 
a) Formular la proposta de resolució provisional i la definitiva de les sol·licituds 
d’autorització ambiental i la proposta de resolució de les seves revisions, tot 
tenint en compte el medi ambient en el seu conjunt. . 
b) Fer la proposta motivada a l’òrgan ambiental competent per prorrogar el 
termini de resolució de la sol·licitud d’autorització ambiental. 
c) Donar resposta a les consultes efectuades pels titulars de les activitats 
envers al contingut mínim de l’estudi d’impacte ambiental i l’amplitud i detall 
d’aquest. 
d) Formular la declaració d’impacte ambiental. 
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e) Emetre informe tècnic dels efectes transfronterers d’un projecte, prèvia 
petició del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. 
f) Participar en la delegació del Ministeri competent en matèria d’Afers Exteriors 
i Cooperació responsable de la negociació amb l’Estat membre susceptible de 
patir efectes ambientals significatius a causa de l’explotació d’un projecte o 
desenvolupament d’una activitat sotmesa a avaluació d’impacte ambiental.  
g) Habilitar, si s’escau, als municipis de menys de 20.000 habitants per 
constituir un òrgan tècnic ambiental, d’acord amb l’article 38.3 de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre. 
 
Secció 3 
Les oficines de gestió ambiental unificades 
 
Article 8 
Oficines de gestió ambiental unificada 
 
1. La Ponència Ambiental té el suport de les Oficines de Gestió Ambiental 
unificada (OGAU), que actuen com a òrgans territorials.    
 
2. El Servei d’Intervenció Integral d’Activitats i el Servei de Seguiment i 
Informació d’Activitats de la Direcció General competent en matèria de qualitat 
ambiental tenen les funcions de les OGAU. A l’efecte, les referències d’aquest 
decret fetes a l’OGAU s’han d’entendre fetes també al Serveis esmentats.  
 
Article 9  
Competència territorial i funcions  
 
1.  Les OGAU són òrgans del Departament competent en matèria de medi 
ambient que s’ubiquen a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de 
l’Ebre i que desenvolupen les funcions que els atribueix el present decret en 
relació amb les activitats sotmeses a la intervenció ambiental de l’Administració 
de la Generalitat.  
 
2.  Les OGAU s’adscriuen als serveis territorials corresponents del 
Departament competent en matèria de medi ambient, sota la dependència del 
responsable dels serveis territorials. El seu personal depèn funcionalment del 
responsable dels serveis territorials i orgànicament de la unitat a què, si 
s’escau, estigui adscrit, de conformitat amb el decret d’estructura d’aquests 
Serveis. 
 
3.  Les oficines de gestió ambiental unificada exerceixen les funcions següents:  
a) Subministrar informació ambiental als usuaris en relació amb les activitats. 
b) Gestionar les sol·licituds d’autorització ambiental i les seves revisions,.. En 
concret, verificar formalment les sol·licituds d’autorització ambiental i de la 
documentació que l’acompanya. 
c) Analitzar la suficiència i la idoneïtat del projecte. 
d) Valorar la incidència ambiental dels projectes d’activitats. 
e) Integrar els informes emesos per altres òrgans de l’Administració competent 
en matèria de medi ambient, de l’Administració de la Generalitat i dels 
ajuntaments.  
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f) Ordenar i instruir el procediment d’atorgament de l’autorització ambiental.  
g) Custodiar els expedients d’autorització ambiental.  
h) Avaluar els resultats de les actes de control periòdic i instruir, si escau, els 
expedients corresponents. 
i) Ordenar i instruir el procediment de revisió de l’autorització ambiental. 
j) Assessorar tècnicament els ens locals, les empreses i els ciutadans. 
k) Vetllar per la inscripció d’ofici de les activitats autoritzades en els registres 
ambientals.  
l) Liquidar les taxes corresponents als procediments d’autorització ambiental i 
declaració d’impacte ambiental, així com als relatius als procediments de 
modificació de les activitats i revisió de l’autorització ambiental. 
m) Aquelles funcions que els hagin estat delegades o atribuïdes en matèria 
d’avaluació d’impacte ambiental.  
 
4.  Integren les unitats tècniques territorials de les OGAU: el personal dels 
sectors ambientals que és indispensable per a l’exercici de les seves funcions i, 
eventualment, els caps de les oficines de gestió ambiental unificada implicades 
i el personal de reforç necessari segons la naturalesa i complexitat de l’activitat.  
 
5. Els tècnics dels departaments de la Generalitat competents en matèries 
sectorials regulades per aquest decret participen amb la OGAU en l’elaboració 
dels informes integrats de l’avaluació ambiental de l’activitat. 
 
Secció 4 
Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental 
 
Article 10  
Funcions 
 
1.  Correspon a la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental 
del Departament competent en matèria de medi ambient vetllar i dirigir el 
funcionament global del sistema d’intervenció administrativa que s’estableix en 
aquest decret. 
 
2.  En l’àmbit de les competències atribuïdes per aquest decret a 
l’Administració de la Generalitat, correspon a la Direcció General competent en 
matèria de qualitat ambiental l’exercici de les funcions generals que se li 
atribueixen en aquest decret, i les específiques següents: 
a) Gestió de la integració de l’avaluació d’impacte ambiental de projectes 
d’activitats al sistema d’intervenció administrativa. 
b) Gestió del sistema d’habilitació de les entitats ambientals de control. 
c) Garantir l’homogeneïtat de criteris de gestió. 
d) Definir els criteris generals d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 
e) Proposar les normes i prescripcions tècniques de caràcter general. 
f) Donar suport a la Ponència Ambiental i a les OGAU. 
g) Gestionar la base de dades ambientals de fons contaminants d’activitats i 
fer-ne el tractament. 
 
Secció 5  
Comissió d’Avaluació i Seguiment 
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Article 11 
Composició de la Comissió d’Avaluació i Seguiment 
 
1. La  composició de la Comissió és la següent:  
a) Tres vocals en representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
b) Tres vocals en representació d'altres departaments de la Generalitat: un del 

Departament d’Economia i Finances, un del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa, i un del Departament d'Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural.  

c) Quatre vocals en representació dels ens locals: dos de la Federació de 
Municipis de Catalunya i dos de l'Associació Catalana de Municipis.  

d) Quatre vocals en representació de les associacions empresarials i sindicals: 
un de Foment del Treball, un de PIMEC, un del Consell de Cambres de 
Comerç de Catalunya i un representant de les organitzacions sindicals i 
organitzacions professionals agràries més representatives d’acord amb la 
Llei 17/1993, de 28 de desembre, de Cambres Agràries.  

e) Un vocal de les Entitats col·laboradores de l’administració ambiental. 
f) Un vocal en representació de les enginyeries i consultories ambientals. 
g) Tres vocals en representació dels col·legis professionals: un vocal del 

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, un vocal del Consell de 
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, i un vocal en 
representació del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya i del Col·legi 
d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.  

 
2.  És president de la Comissió el titular de la direcció general competent en 
matèria de Qualitat Ambiental del Departament competent en matèria de medi 
ambient.  
 
3.  El president de la Comissió té les funcions de:  
a) Instar la designació dels tècnics representants de les diferents entitats que 
formen part de la Comissió.  
b) Convocar i presidir les sessions de la Comissió.  
 
4. La secretaria l’exercirà un funcionari o funcionaria adscrit a la Direcció 
Genera de Qualitat Ambiental, amb veu però sense vot.. 
 
Article 12                                                                                                                                                                                                                                                          
Funcions 
 
1. La Comissió d’Avaluació i Seguiment ha de formular una memòria anual que 
contingui els resultats de l’avaluació de la implementació de la Llei 20/2009, de 
4 de desembre, i el seguiment de l’aplicació de la Llei, i també les propostes de 
correcció i millora de l’execució de la Llei que consideri necessàries.  
 
2. En particular, la Comissió d’Avaluació i Seguiment ha d’efectuar les 
propostes d’incorporació de noves tipologies d’activitats amb incidència en el 
medi ambient i les persones en els annexos I.2, II, III i IV, i de modificació o 
adaptació de les existents i elevar-les a la persona titular del Departament 
competent en matèria de medi ambient per a la seva aprovació. 
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3. Així mateix, la Comissió exercirà les altres funcions que li puguin ser 
atribuïdes per llei o reglament.  
 
Article 13 
Regulació de la Comissió 
 
1. El règim jurídic de funcionament d’aquesta Comissió es regeix per la 
normativa general d’aplicació als organismes col·legiats de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
2. D’acord amb aquest decret i a proposta dels diferents departaments i 
organitzacions més representatives, els membres de la Comissió seran 
designats per la persona titular del departament  competent en matèria de medi 
ambient, tot i procurant la paritat entre homes i dones. 
 
Capítol 2 
Base de dades ambientals de les fons d’emissions contaminants  de les 
activitats 
 
Article 14  
Creació de la Base de dades ambientals de les fons d’emissions contaminants 
d’activitats 
 
1. Per tal de gestionar adequadament la informació ambiental de les 
autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals que disposa el 
Departament competent en matèria de medi ambient i per tal de garantir l’accés 
a la informació ambiental, la Direcció General competent en matèria de qualitat 
ambiental crea la Base de dades ambientals de les fons d’emissions 
contaminants de les activitats . 
 
2. Als efectes de la seva publicitat, la resolució amb el contingut de 
l’autorització ambiental s’incorpora a la Base de dades ambientals d’activitats,  
amb les fons d’emissions contaminants  de les activitats regulada en aquest 
decret.   
 
3.  Les entitats i els òrgans de l’Administració de la Generalitat i tots els ens 
locals han de subministrar a la base de dades ambientals de les fons 
d’emissions contaminants d’activitats la informació necessària relativa a 
l’autorització, la llicència i les comunicacions ambientals en el format 
parametritzat establert pel Departament competent en matèria ambiental.  
 
Article 15  
Contingut  
 
1. La base de dades ambientals de les fons d’emissions contaminants 
d’activitats, ha de contenir la informació a l’article 10. 2. c) de la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, d’acord amb allò indicat a l’article 14.3.  
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2. La base de dades es nodreix amb la informació ambiental continguda a 
l’autorització i la llicència i les comunicacions ambientals.  
 
Capítol 3 
Règim d’autorització ambiental amb avaluació d’impacte ambiental 
 
Secció 1 
Procediment 
 
Article 16 
Comprovació del projecte d’activitat 
 
Prèviament a l’inici del procediment d’autorització ambiental la persona titular 
de l’activitat pot requerir a l’OGAU la comprovació relativa a la inclusió de 
l’activitat projectada en el corresponent annex de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.  
 
Article 17 
Presentació de la sol·licitud  
 
1. La sol·licitud de l’autorització ambiental s’adreça a l’OGAU mitjançant la 
connexió telemàtica establerta a la seu electrònica  corporativa de la 
Generalitat, utilitzant els formularis de dades parametritzades que hi figuren 
específicament a l’efecte.  
 
2. La sol·licitud de l’autorització ambiental s’ha de presentar juntament amb 
l’estudi d’impacte ambiental, el projecte bàsic i la documentació preceptiva 
establerta a l’article 18, de conformitat amb les indicacions establertes en la 
ordre que desenvolupi aquest reglament a aquests efectes.   
 
Article 18 
Documentació necessària per a la sol·licitud 
 
La sol·licitud d’autorització ambiental ha d’anar acompanyada de la 
documentació següent: 
a) Estudi d’impacte ambiental del projecte, que ha de contenir, com a mínim, la 
informació que es detalla en l’article 38, signat pel personal tècnic competent. 
b) Projecte bàsic, signat pel personal tècnic competent, de conformitat amb allò 
establert a l’article 39.  
c) Documentació preceptiva sobre accidents greus que determini la legislació 
sectorial corresponent.  
d) Informe urbanístic de l’ajuntament on s’ha d’ubicar l’activitat, establert per  
l’article 41, que acrediti  la compatibilitat de l’activitat amb el planejament 
urbanístic, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi 
l’activitat. 
e) Característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre 
que aquesta activitat estigui definida com a potencialment contaminant del sòl 
per la normativa especifica aplicable, de conformitat amb allò establert a l’article 
42. 
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f) Designació, per part de la persona titular de l’activitat, del personal tècnic 
responsable de l’execució del projecte, d’acord amb l’article 43. 
g) Declaració de les dades que, a criteri de la persona que ho sol·licita, 
gaudeixen de confidencialitat de conformitat amb la disposició addicional 
cinquena del Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, aprovada 
pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, i amb la resta de la legislació 
sobre la matèria, d’acord amb allò establert a l’article 44. 
h) Un resum de la documentació formulada de manera comprensible per als 
ciutadans i ciutadanes.  
i) Si es considera convenient, la proposta d’un sistema d’autocontrol i 
procediment del funcionament de l’activitat proposat per la persona sol·licitant, 
amb indicació del tècnic o tècnica competent responsable de la seva aplicació. 
j) Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació sectorial 
aplicable a l’activitat.  
 
Article 19 
Consulta prèvia i abast de l’estudi d’impacte ambiental 
 
1. La persona o l’empresa sol·licitant, prèviament a la presentació de la 
sol·licitud d’autorització ambiental, pot requerir a la Ponència Ambiental per via 
telemàtica, mitjançant el model establert pel Departament competent en 
matèria de medi ambient, que es pronunciï sobre el contingut mínim, l’amplitud i 
el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte d’activitat i de la 
informació bàsica necessària per a fer-ne l’avaluació ambiental. Aquesta petició 
ha d’anar acompanyada d’un document inicial del projecte de l’activitat amb el 
contingut mínim establert a l’article 49.2. 
 
2. Per tal de donar resposta a la consulta prèvia efectuada d’acord amb allò 
exposat a l’apartat anterior, la Ponència Ambiental ha de consultar prèviament 
a les administracions afectades tot i que la consulta es pot ampliar a altres 
persones físiques i jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció 
del medi ambient.  
 
3. La Ponència Ambiental ha de donar resposta en el termini màxim de tres 
mesos, a comptar des de la recepció del document inicial del projecte descrit a  
l’apartat 2. 
 
Article 20 
Verificació formal 
 
1.  Així que l’OGAU rep la sol·licitud d’autorització, ha de verificar formalment la 
documentació presentada, en el termini de deu dies, per comprovar si s’ajusta 
als documents necessaris establerts a l’article 18 d’aquest decret. En aquest 
supòsit es suspèn el termini per resoldre de conformitat amb la Llei 20/2009, de 
4 de desembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
2.  Si l’OGAU comprova la manca dels documents necessaris  exigits per a la 
tramitació de la sol·licitud, ha de notificar al peticionari les mancances 
observades, i donar-li un termini de deu dies perquè les esmeni o aporti els 
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documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa se’l tindrà per desistit, 
prèvia resolució. 
 
3.  Quan la documentació presentada és correcta, l’OGAU tramet la sol·licitud i 
la documentació que l’acompanya per al tràmit de suficiència i idoneïtat a: 
a) La Ponència Ambiental, o si escau a la unitat tècnica corresponent. 
b) Altres òrgans de l’Administració de la Generalitat que hagin de participar en 

l’avaluació del projecte. 
c) L’Ajuntament afectat. 
d) L’Administració de l’Estat, si cal. 
e) Altres Administracions afectades.  
 
Article 21 
Suficiència i idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte bàsic i de la 
resta de la documentació presentada 
 
1. L’administració s’ha de pronunciar, en un termini màxim de trenta dies, sobre 
la suficiència i la idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte i de la 
resta de documentació presentada amb la consulta prèvia a les administracions 
competents.  
 
2. Els òrgans i administracions consultats, als que es fa referència l’article 20.3. 
s’han de pronunciar, en l’àmbit de les seves respectives competències, sobre la 
suficiència i la idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte bàsic o de 
l’altra documentació presentada i emetre llurs pronunciaments a l’OGAU, en el 
termini màxim de deu dies. 
 
3. Quan la Ponència Ambiental ja s’hagi pronunciat sobre els aspectes descrits 
a l’apartat anterior en la fase de consulta prèvia prevista a l’article 19, pot donar 
per reproduït el pronunciament emès en el si de la consulta esmentada, i obviar 
per tant aquest tràmit. 
 
4. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat de l’estudi d’impacte 
ambiental, del projecte o de la resta de documentació presentada a tràmit, si es 
considera que: 
a) El projecte, l’estudi d’impacte ambiental o la documentació presentada, a 
causa de les insuficiències o les deficiències detectades, s’ha de tornar a 
formular. 
b)  Aquests documents no són idonis per a tramitar-los  perquè no s’adeqüen a 
l’objecte o a les finalitats de l’autorització  sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no 
és admissible per raons legals o de planificació sectorial, territorial o per 
incompatibilitat urbanística., 
 
5. La resolució que acordi la insuficiència o la no idoneïtat s’ha d’adoptar en el 
termini establert a l’article 21.1, amb audiència prèvia a la persona sol·licitant  
durant el termini de deu dies. La resolució la persona titular dels Serveis 
Territorials o la persona titular de la Direcció General competent en matèria de 
qualitat ambiental que de forma motivada acordi la insuficiència o la no 
idoneïtat posa fi al procediment administratiu i es procedeix a l’arxiu de les 
actuacions.  
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6. En cas que es detectin insuficiències o deficiències que siguin superables en 
el projecte o la documentació presentada s’ha de donar trasllat a la persona o 
empresa sol·licitant perquè les esmeni. Transcorregut el termini de tres mesos, 
o el que es determini atenent les característiques de la documentació 
requerida, sense que s’hagin resolt les insuficiències o deficiències, s’ha de 
declarar la caducitat de l’expedient i s’han d’arxivar les actuacions.  
 
Article 22 
Tràmit Informació pública i consulta a les administracions públiques afectades i 
a les persones interessades. 
 
1. Un cop efectuada la verificació de la suficiència i la idoneïtat de l’estudi 
d’impacte ambiental, del projecte, i de l’altra documentació presentada, l’OGAU 
ha de sotmetre aquesta documentació a informació pública per a un període de 
trenta dies, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i s’ha de difondre per mitjà de la seu electrònica del departament 
competent en matèria de medi ambient. Així mateix, s’ha de procedir  
simultàniament al tràmit de consulta  a les administracions públiques afectades, 
en especial aquelles que hagin estat prèviament consultades en relació a la 
definició d’abast i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, i a les 
persones interessades.  
 
2. A la publicació prevista per al tràmit d’informació pública a l’apartat anterior 
s’ha de fer constar el dret dels ciutadans a accedir a tota la informació 
disponible sobre el procediment concret i, especialment, a la informació 
gestionada per la unitat responsable d’informació ambiental del departament 
competent en matèria de medi ambient. En concret la publicació ha de contenir 
la informació de l’article 9.2 del Reial Decret 1/2008, d’11 de gener. Així mateix, 
la publicació ha d’indicar l’adreça electrònica on estarà disponible aquesta 
informació. 
 
3. En aquest tràmit de consulta , l’OGAU informa a les persones interessades i  
a les administracions públiques afectades a les que es fa referència a l’article 
2.7 del Reial decret legislatiu 1/2008, d11 de gener, del dret a participar en el 
corresponent procediment i del moment en que poden exercir aquest dret, i ha 
de posar a la seva disposició la informació de les lletres a i b de l’article 9.3 de 
l’esmentat Reial decret.  
 
4. Així mateix, pel que fa al tràmit de consulta, l’OGAU ha de posar a disposició 
de les persones interessades i de les administracions públiques afectades 
qualsevol altra informació diferent de la que preveu l’apartat 3 que només es 
pugui obtenir una vegada expirat el període d’informació pública i que sigui 
rellevant als efectes de la decisió sobre l’execució del projecte. 
 
5. El resultat del tràmit de consulta i de la informació pública ha de tenir-se en 
compte pel sol·licitant en el seu projecte, així com per l’òrgan ambiental 
competent a l’adoptar l’autorització ambiental. 
6. Simultàniament, l’OGAU posa a disposició de l’ajuntament en què es vol 
ubicar l’activitat l’estudi d’impacte ambiental i el projecte als efectes de 
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l’exposició pública prevista en l’article 22.1. L’’ajuntament ha de sotmetre 
aquesta documentació també a la informació veïnal de conformitat amb l’article 
23, i ha de donar trasllat del resultat dels esmentats tràmits d’informació pública 
i veïnal a l’OGAU, en el termini de cinc dies des de la finalització del tràmit 
d’informació veïnal.  
 
7. En el cas que l’impacte ambiental del projecte pugui tenir efectes significatius 
en el medi d’altres municipis o altres comunitats autònomes, l’OGAU els ho ha 
de comunicar i ha d’adjuntar una descripció del projecte i dels possibles efectes 
sobre el medi ambient, a fi que, en un termini de trenta dies, puguin manifestar 
si volen participar en el procediment d’avaluació d’impacte ambiental mitjançant 
l’establiment de consultes bilaterals en la tramitació d’aquest procediment. Les 
al·legacions formulades en aquest procés de participació s’han de considerar 
motivadament en la declaració d’impacte ambiental. 
 
8. Si l’impacte ambiental del projecte pot tenir efectes significatius sobre el medi 
d’un altre Estat, s’ha d’estar a allò previst a l’article 63 relatiu a l’avaluació 
d’impacte ambiental amb efectes transfronterers.  
 
9. Les dades de la sol·licitud i de la documentació que l’acompanya emparades 
pel règim de confidencialitat s’exceptuen de la informació pública 
 
10. L‘OGAU ha de comunicar les al·legacions rebudes en el tràmit d’informació 
pública a qui ha sol·licitat l’autorització ambiental el qual disposa d’un termini de 
deu dies per manifestar el que consideri oportú. L’OGAU ha de trametre a la 
Ponència Ambiental les al·legacions rebudes en el tràmit d’informació pública i, 
en el seu cas, les observacions efectuades pel sol·licitant de l’autorització 
ambiental, per tal que siguin valorades en la proposta de resolució. 
 
11. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que hi hagi cap 
pronunciament del sol·licitant respecte les al·legacions presentades, es poden 
prosseguir les actuacions. 
 
12. Si l’OGAU no ha sotmès l’estudi d’impacte ambiental del projecte al tràmit 
d’informació pública o a la consulta de les administracions públiques afectades i 
a les persones interessades, en el termini de dos anys, ha d’arxivar l’expedient, 
sempre que les causes siguin únicament imputables a la persona sol·licitant, 
una volta apreciades per l’òrgan ambiental competent. En aquest cas, si escau, 
caldrà iniciar de nou el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.  
En els supòsits en que el promotor hagi efectuat la consulta prèvia establerta a 
l’article 19, el termini de dos anys es computa des que la persona sol·licitant ha 
presentat la sol·licitud d’autorització amb avaluació d’impacte ambiental. En els 
supòsits en que la consulta prèvia no ha estat efectuada, l’estudi d’impacte 
ambiental té una vigència màxima de dos anys, transcorreguts els quals sense 
que s’hagi resolt l’expedient d’autorització, aquest s’ha d’arxivar l’expedient i 
repetir el tràmit; aquest termini es computa des que la persona sol·licitant ha 
presentat la sol·licitud d’autorització amb avaluació d’impacte ambiental.  
 
Article 23 
Informació veïnal 
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1. Simultàniament al tràmit d’informació pública regulat per l’article 22, 
l’ajuntament ha de sotmet l’expedient a informació veïnal per un període de deu 
dies. Aquest tràmit d’informació veïnal consisteix com a mínim en: 
a) Una notificació a les persones afectades, informant-les de la sol·licitud 
presentada, del calendari del tràmit d’informació veïnal i dels llocs on poden 
consultar l’expedient. A aquests efectes, es consideren en tot cas persones 
afectades els residents confrontants i els contigus a l’emplaçament de l’objecte 
de l’autorització ambiental; en cas d’immobles dividits en règim de propietat 
horitzontal, la notificació als afectats es fa a la persona que presideixi la 
comunitat de propietaris directament o a través de qualsevol propietari. 
b) Durant el període de 10 dies d’informació veïnal la sol·licitud i la 
documentació que l’acompanya poden ser consultades per qualsevol persona 
notificada o pels seus representants a la dependència municipal i a l’adreça o 
adreces web que indiqui la notificació. 
c) Durant el mateix període d’informació veïnal les persones notificades poden 
formular al·legacions a la sol·licitud de l’autorització.  
 
2. Mitjançant ordenança es regula el tràmit d’informació veïnal previst a l’apartat 
anterior. 
 
Article 24  
Intervenció en matèria d’accidents greus 
 
En cas que l’activitat estigui afectada per la normativa en matèria d’accidents 
greus, l’OGAU ha de requerir un informe de caràcter vinculant al departament 
competent en la matèria. 
 
Article 25 
Informe municipal 
 
1. L’ajuntament ha de trametre a l’OGAU un informe preceptiu i vinculant de 
tots aquells aspectes ambientals sobre els quals té competència i, 
específicament, sobre sorolls i vibracions, escalfor, olors, i abocaments al 
sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal.  
 
2. L’Ajuntament o l’OGAU, quan el sistema públic de sanejament del municipi 
en què es vol exercir l’activitat és a càrrec d’un ens diferent al mateix 
ajuntament o de l’administració hidràulica de Catalunya, han de sol·licitar 
directament  a aquest ens l’informe sobre abocament d’aigües residuals a 
aquest sistema o al clavegueram municipal. L’informe s’ha d’emetre en el 
termini màxim de trenta dies.  
 
Article 26 
Altres informes 
 
L’OGAU ha de sol·licitar tots els altres informes que són preceptius  per la 
naturalesa de l’activitat i els que són necessaris per a resoldre el procediment, 
entre els quals hi figura el que ha d’emetre el Departament competent en 
matèria de dejeccions ramaderes.  



  V.22.09.2010 
  . 

 
 

18 

 
Article 27  
Tramitació dels informes 
 
1. Els informes requerits d’acord amb els articles 22.6 i 7, 24, 25 i 26 s’han de 
sol·licitar per l’OGAU simultàniament a l’inici de tràmit d’informació pública 
regulat a l’article 22, i s’han d’emetre i trametre a l’òrgan que l’ha sol·licitat en el 
termini màxim de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud, amb 
excepció feta de l’article 22.7 relatiu als efectes transfronterers pel que fa al 
termini.  
 
2. L’OGAU dóna trasllat dels informes tramesos a la Ponència Ambiental. 
 
Article 28  
Declaració d’impacte ambiental  
 
1. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d’informació pública, 
dels informes emesos i de l’avaluació de l’impacte ambiental que comporta 
l’activitat, la Ponència Ambiental formula la declaració d’impacte ambiental, que 
s’incorpora a la proposta de resolució provisional que elabora la mateixa 
Ponència.  
 
2. La declaració d’impacte ambiental ha de tenir el contingut mínim previst en 
l’article 62 d’aquest decret. 
 
Article 29 
Proposta de resolució provisional 
 
1. La Ponència Ambiental emet la proposta de resolució provisional tot atenent 
l’informe integrat de l’OGAU dels informes emesos per altres òrgans de la 
administració competent en matèria de medi ambient, de l’Administració de la 
Generalitat i dels ajuntaments i a la informació al seu abast. 
 
2. La proposta de resolució provisional incorpora les determinacions que 
resulten dels informes vinculants emesos pels òrgans competents, així com les 
determinacions provinent dels informes d’altres municipis, comunitats 
autònomes i estats, quan procedeixi. 
 
3. La proposta de resolució provisional inclou els continguts que es determinen 
en l’article 35, relatiu al contingut de l’autorització ambiental, així com, si 
s’escau, la determinació envers la necessitat de modificacions significatives del 
projecte i d’altra documentació presentada. 
 
4. Si la proposta de resolució provisional determina la necessitat de fer 
modificacions significatives en el projecte i en la resta de documentació 
presentada, s’ha de requerir a la part sol·licitant que presenti un projecte o 
altres documents reformats en els termes i en el termini indicats en la proposta 
de resolució provisional atenent les característiques de la documentació 
requerida. En cas que no es doni compliment al requeriment en el termini fixat 
s’ha de declarar  la caducitat de l’expedient.  
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Article 30 
Tràmit d’audiència 
 
1. La proposta de resolució provisional es tramet a l’OGAU que n’ha de donar 
trasllat a les persones interessades que consten en l’expedient, a les 
administracions afectades i a l’ajuntament del municipi on es projecti emplaçar 
l’activitat i donar-los audiència i vista de l’expedient, perquè en el termini màxim 
de quinze dies hi facin les al·legacions que considerin oportunes. 
 
2. Transcorregut el termini atorgat, l’OGAU ha de comunicar a la Ponència 
Ambiental el resultat del tràmit d’audiència, i acompanyar-hi les al·legacions 
presentades. 
 
3. A la vista de les al·legacions rebudes en el tràmit d’audiència i, si és 
procedent, del projecte o els documents modificats, la Ponència Ambiental, 
mitjançant l’OGAU, ha de demanar informe, si escau, als òrgans competents 
per emetre informes vinculants, perquè en el termini màxim de quinze dies s’hi 
pronunciïn.  
 
Article 31 
Proposta de resolució definitiva 
 
1. Finalitzat el tràmit d’audiència d’acord amb l’article 30, la Ponència Ambiental 
elabora la proposta de resolució definitiva i incorpora les determinacions que 
resulten dels informes vinculants emesos. Després l’eleva a la persona titular 
del Departament competent en matèria de medi ambient per a la seva 
resolució. 
 
2.  Si no es presenten al·legacions a la proposta de resolució provisional o no 
s’han introduït modificacions en el projecte, aquesta proposta de resolució 
esdevé definitiva automàticament i la Ponència Ambiental l’eleva a la persona 
titular del Departament competent en matèria de medi ambient per a la seva 
resolució. 
 
Article 32  
Resolució  
 
La resolució que dicta la persona titular del Departament competent en matèria 
de medi ambient sobre la sol·licitud d’autorització, amb el contingut establert 
per l’article 35, posa fi al procediment.  
 
Article 33 
Termini i el seu còmput 
 
1. La resolució del procediment d’autorització ambiental de les activitats de 
l’annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, s’ha de dictar i notificar en el 
termini màxim de deu mesos. 
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2. La resolució del procediment d’autorització ambiental de les activitats de 
l’annex I.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, s’ha de dictar i notificar en el 
termini màxim de vuit mesos. 
 
3.  El termini per a resoldre resta suspès quan es demani una esmena o millora 
de la documentació, ja sigui en els tràmits de verificació formal i de la 
suficiència o en la fase de proposta de la resolució provisional. El còmput del 
termini es reprèn un cop les esmenes de la documentació o les millores 
requerides es presenten a l’Administració.  
 
4. La caducitat de l’expedient i la no resolució del procediment només es pot 
produir per causes imputables a la persona sol·licitant i mai per inactivitat de 
l’Administració. 
 
Article 34  
Efectes de l’incompliment del termini per resoldre 
 
La no-resolució i la notificació en el termini establert en l’article 33 permet a la 
persona sol·licitant entendre desestimada la sol·licitud d’autorització i permeten 
d’interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui 
procedent.  
 
Article 35 
Contingut de l’autorització ambiental   
 
1. L’autorització ambiental té el contingut mínim següent: 
a) Els valors límit d’emissió de contaminants, determinats de conformitat amb 
els paràmetres definits en l’article 9 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, les 
prescripcions de les normes europees i, si escau, els paràmetres o les mesures 
tècniques equivalents que els complementen o els substitueixen. 
b) Les determinacions de la declaració d’impacte ambiental. 
c) Els sistemes de tractament i control de les emissions, i, si escau, 
d’autocontrol, amb l’especificació del règim d’explotació i de la metodologia de 
mesurament, la freqüència, el procediment d’avaluació dels mesuraments i 
l’obligació de comunicar a l’òrgan ambiental competent, amb la periodicitat que 
es fixi, el control amb les dades que calgui per a comprovar el compliment del 
contingut de l’autorització. 
d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d’explotació 
diferents de les normals que puguin afectar el medi ambient, com són, entre 
d’altres, la posada en funcionament, les fuites, les errades de funcionament, les 
aturades momentànies i el tancament definitiu de l’explotació. 
e) La determinació, si cal, de les prescripcions que garanteixin la protecció del 
sòl i de les aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües 
residuals i dels residus generats per l’activitat, la qualitat de l’aire i la protecció 
del medi nocturn. 
f) La fixació, si escau, de mesures per minimitzar la contaminació a llarga 
distància. 
g) L’import de la garantia que cal constituir, d’acord amb la magnitud i les 
característiques de la instal·lació, per a respondre de les obligacions derivades 
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de l’activitat autoritzada, de conformitat amb les normatives de responsabilitat 
ambiental o altres normatives específiques. 
h) El termini màxim per finalitzar el procés de control inicial, que s’haurà 
d’observar en el document de control inicial regulat a l’article 73.  
i) Les prescripcions a comprovar en el control inicial i en els controls periòdics. 
j) Qualsevol altra mesura o condició que, d’acord amb la legislació, sigui 
adequada per a protegir el conjunt del medi ambient afectat per l’activitat. 
 
2. S’inclouen en l’autorització ambiental les determinacions preceptives sobre 
sorolls, vibracions, escalfors, olors, o els condicionants referents als 
abocaments al sistema de clavegueram i sanejament, o altres mesures 
ambientals, que hagi establert l’ajuntament o organismes que prestin aquests 
serveis, sobre els quals tenen competències, o bé si s’escau, estableixi la 
Ponència Ambiental, per manca d’un informe municipal. En aplicació d’aquest 
precepte, els abocaments als sistemes de clavegueram i sanejament amb destí 
final a una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), queden autoritzats 
en l’autorització ambiental. 
 
3. L’autorització ambiental inclou també els informes emesos pels òrgans 
competents en matèria d’accidents greus i, si escau, en matèria de gestió de 
les dejeccions ramaderes amb les condicions, les mesures correctores i el 
règim específic de controls periòdics.  
 
4. Els òrgans competents que estableixin les condicions de l’apartat anterior 
han de tenir en compte els principis de l’article 5 de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, envers les condicions generals de funcionament de les activitats, en 
el moment d’establir les condicions de l’autorització ambiental. 
 
5. L’autorització ambiental ha de recollir, quan s’estableixin, les formes de 
coordinació i col·laboració en les actuacions entre els ajuntaments i el 
Departament competent en matèria de medi ambient, en el cas que el 
funcionament d’una activitat de l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, 
tingui afeccions ambientals significatives en matèries de competència 
municipal. 
 
6. L’establiment de distàncies de les activitats respecte a nuclis de població 
només s’estableix quan ho determina la normativa sectorial aplicable o, de 
manera excepcional, quan no es puguin aplicar mesures o condicions 
tècniques que evitin les afeccions a l’entorn, sens perjudici del que disposa la 
normativa urbanística.  
 
7. Forma part de l’expedient de  l’autorització ambiental, tota aquella 
documentació que s’acompanya amb la comunicació dels canvis no 
substancials amb efectes sobre les persones i el medi ambient. Aquests canvis  
han de ser comprovats en el moment d’efectuar el control periòdic. 
 
Article 36  
Notificació i publicitat 
 



  V.22.09.2010 
  . 

 
 

22 

L’OGAU notifica la resolució per la qual s’atorga o es denega l’autorització 
ambiental al sol·licitant i a les persones interessades, i es comunica a 
l’ajuntament del terme municipal en el qual es projecta emplaçar l’activitat i a 
les administracions que hagin emès un informe. Si les persones interessades 
ho han sol·licitat o consentit expressament, la notificació s’efectuarà mitjançant 
el procediment electrònic. 
 
Article 37   
Caducitat de l’autorització ambiental 
 
Un cop caducada l’autorització ambiental, de conformitat amb l’article 61 de la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, l’OGAU ha de declarar i ha d’acordar 
l’arxivament de les actuacions mitjançant resolució de la persona titular dels 
Serveis Territorials o de la persona titular de la Direcció General competent en 
matèria de medi ambient, amb l’audiència prèvia a la persona o l’empresa 
titulars.  
 
Secció 2 
Documentació 
 
Article 38 
Estudi d’impacte ambiental 
 
1. L’estudi d’impacte ambiental del projecte d’activitat ha d’incloure, al menys, 
les dades següents:  
a) Descripció general del projecte i exigències previsibles en el temps, amb 
relació amb la utilització del sòl i d’altres recursos naturals. Estimació dels tipus 
i quantitats de residus abocats i emissions de matèria o energia resultants, i la 
descripció del medi receptor. 
b) Exposició de les principals alternatives estudiades relatives als processos, 
tecnologies, tècniques i mesures emprades, i una justificació de les raons 
principals de la solució adoptada i els efectes ambientals previstos, i s’han de 
tenir presents les descripcions relatives als efectes ambientals contingudes a 
l’Annex I d’aquest decret. Així mateix, es farà indicació expressa del document 
o documents de referència sobre les millors tècniques disponibles (BREFs) 
aplicables a l’activitat. Si la solució adoptada no fos cap de les considerades 
com a millors tècniques disponibles  per a la activitat , caldrà justificar 
expressament la inviabilitat tècnica o econòmica de l’aplicació d’aquestes , o be 
que amb la solució adoptada, s’aconsegueixen  uns nivell d’emissions inferior o 
iguals als associats a l’ús de les millors tècniques disponibles 
c) Avaluació dels efectes previsibles directes i indirectes del projecte sobre la 
població, la flora, la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua, tant terrestres com marítims, el 
cel, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials inclòs el patrimoni 
cultural. Igualment, s’ha d’atendre a la interacció entre tots aquests factors i els 
possibles efectes transfronterers, en altres municipis o en altres comunitats 
autònomes. Al respecte, s’han de tenir presents les descripcions relatives als 
efectes ambientals contingudes a l’Annex I d’aquest decret. 
d) Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals 
significatius. 
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e) Programa de vigilància ambiental. Entès com el conjunt d’actuacions que 
permeten conèixer puntualment el compliment de les condicions i els requisits 
d’execució d’un projecte que s’han fixat en la declaració d’impacte ambiental. 
f) Estudi d’impacte acústic. 
g) Descripció sobre les característiques de la il·luminació exterior. 
h) Resum de l’estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles, i, en el 
seu cas, de les dificultats informatives o tècniques trobades en la seva 
elaboració. 
 
2. A més de les dades que ha de contenir l’estudi d’impacte ambiental 
establertes a l’apartat precedent del projecte d’activitat ha d’incloure, si escau, 
descripció dels processos i operacions en els que intervinguin substàncies i 
mescles que les continguin, incloses en els annexos XIV i XVII del Reglament  
europeu 1907/2006, de 18 de desembre, relatiu al registre, avaluació, 
autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH), o 
que compleixin amb els criteris de l’annex XIII de la mateixa norma, pel que fa a 
la seva toxicitat, persistència i/o bioacumulació. També la descripció de les 
mesures de control previstes per a evitar i minimitzar l’impacte ambiental de les 
dites substàncies i mescles. 
 
3. L’estudi d’impacte ambiental s’ha de presentar a la seu electrònica del 
Departament competent en matèria de medi ambient, utilitzant els models que 
hi figuren específicament a l’efecte, establerts mitjançant ordre de la persona 
titular del Departament de l’Administració de la Generalitat competent en 
matèria de medi ambient, tot complimentant aquests models amb les dades 
parametritzades de l’estudi d’impacte ambiental corresponents a la lletra a, pel 
que fa als tipus i a les quantitats de residus abocats i a les emissions de 
matèria o energia resultants, i a les lletres f i g de l’apartat primer d’aquest 
article.  
 
4. Per a les activitats ramaderes, el model simplificat de les dades 
parametritzades de caràcter ambiental que formen el contingut suficient del 
projecte bàsic i de l’estudi d’impacte ambiental, són les que es determinaran 
mitjançant l’ordre de la persona titular del Departament de l’Administració de la 
Generalitat competent en matèria de medi ambient, prevista en l’apartat 3 
d’aquest article. 
 
5. Les administracions públiques han de facilitar a la persona o empresa 
sol·licitant la informació ambiental i qualsevol altra documentació que obri en el 
seu poder que sigui d’utilitat per a la realització de l’estudi d’impacte ambiental. 
 
6. En el cas que l’activitat formi part d’un pla o d’un programa avaluats 
prèviament des del punt de vista ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha de 
recollir i respectar la informació i les determinacions contingudes en el pla o en 
el programa i, especialment, les especificades en la memòria ambiental, de 
conformitat amb la normativa en matèria d’avaluació ambiental de plans i 
programes.  
 
Article 39 
Projecte bàsic  
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1. El projecte bàsic s’ha de presentar a la seu electrònica corporativa  utilitzant 
els models que hi figuren específicament a l’efecte, establerts mitjançant ordre 
de la persona titular del Departament de l’Administració de la Generalitat 
competent en matèria de medi ambient, tot complimentant les dades 
parametritzades del projecte bàsic de l’activitat. Les dades presentades han 
d’anar acompanyades de la signatura electrònica del tècnic competent. El 
projecte bàsic ha de contenir també la documentació gràfica necessària, 
d’acord amb les determinacions establertes en l’ordre de la  persona titular del 
Departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi 
ambient. 
 
2. Als efectes de l’apartat primer d’aquest article, s’entén per personal tècnic 
competent la persona física, o persones físiques, amb la titulació i les 
atribucions suficients per a elaborar els projectes d'activitats, instal·lacions o 
productes industrials i de direcció de llur execució establertes per aquest 
decret. 
 
3. Sens perjudici d’allò establert a l’apartat primer d’aquest article, el contingut 
específic del projecte de l’activitat el determinen les normatives sectorials de les 
diferents administracions amb competències d’intervenció administrativa i, en el 
seu cas, les normes tècniques que estableixin el contingut d’aquests projectes.  
 
Article 40 
Accidents greus  
 
1. A la sol·licitud d’autorització ambiental per a l’exercici d’una de les activitats 
de risc d’accidents greus, s’ha d’adjuntar la documentació preceptiva en 
matèria d’accidents greus que, en el seu cas, desenvoluparà el departament 
competent en matèria de seguretat industrial.  
 
2. El projecte bàsic i la documentació que sigui preceptiva en els aspectes 
d’accidents greus s’han de presentar també per mitjans electrònics en el format 
que fixi el departament competent en matèria de seguretat industrial, que 
intervé en el procediment d’avaluació i resolució. 
 
Article 41 
Informe urbanístic  
 
1. La sol·licitud de l’informe urbanístic regulat per l’article 60 de la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, s’adreça a l’ajuntament acompanyada de la documentació 
següent: 
 
a) Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada que permeti una 

identificació indubtable de la finca. 
 
b) Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i 

les seves característiques principals amb la determinació de les necessitats 
d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de 
l’activitat respecte als serveis públics municipals 
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c) En els supòsits d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que 

tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies 
tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, 
de conformitat amb els llindars que s’estableixi per la normativa de 
seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que es 
determina en aquesta legislació. 

 
2. Els serveis municipals elaboren, emeten i lliuren l’informe urbanístic en el 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de l’entrada de la sol·licitud, 
en el registre municipal.  
 
3. “En els supòsits de l’epígraf c), l’ajuntament demana informe al departament 
de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat 
industrial, que l’emet en un termini màxim de quinze dies. En aquests casos, i 
en els de l’apartat 2, el còmput del termini per emetre l’informe urbanístic es 
suspèn d’acord amb allò que preveu l’article 42.5.c) de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu 
comú.  
 
4. L’informe urbanístic emès per l’ajuntament s’ha de pronunciar sobre la 
compatibilitat o no de l’activitat projectada amb la normativa i el planejament 
urbanístic municipal, i en el seu cas, en el planejament urbanístic 
supramunicipal i amb el planejament territorial, i fa constar els aspectes 
següents: 
 
a) Respecte de la finca en què es projecta emplaçar l’activitat: 
 
a.1) La classificació i qualificació urbanística del sòl. 
a.2) El planejament al qual està subjecte i el seu grau d’urbanització. 
a.3) Els usos urbanístics admesos. 
 
b) Respecte de l’activitat projectada: 
 
b.1) La capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments de 
l’activitat. 
b.2) Els condicionants d’urbanització o els altres que s’haurien d’imposar a la 
llicència urbanística, si escau. 
 
c) En els supòsits de l’apartat 1.c) d’aquest article, l’informe urbanístic 
s’acompanya de l’informe del Departament de l’Administració de la Generalitat 
competent en matèria de seguretat industrial previst per l’anterior apartat 3. 
 
d) En el cas que  es vulgui ubicar l’activitat en sòl no urbanitzable, l’informe 
urbanístic s’ha de pronunciar, sobre la possibilitat d’autoritzar l’activitat de 
conformitat amb la legislació d’urbanisme i el planejament urbanístic aplicable. 
L’ajuntament fa constar en l’informe urbanístic si el projecte urbanístic o el pla 
especial corresponent ha estat aprovat o, no, per a condicionar l’eficàcia de 
l’autorització ambiental a l’aprovació esmentada. 
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5. Si l’informe urbanístic no és expedit dins del termini establert en aplicació de 
l’apartat 2, la persona que sol·licita l’autorització ambiental pot justificar-ho amb 
la còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada amb aquesta, on hi 
figuri la data de presentació en el registre municipal. Aquesta justificació permet 
iniciar el procediment d’autorització. L’eficàcia de l’autorització restarà 
condicionada, finalment  a la compatibilitat amb el planejament urbanístic 
vigent. 
 
6. Els informes urbanístics tenen, als efectes d’acompanyar la presentació 
d’una autorització ambiental o d’una sol·licitud d’autorització substantiva,la 
vigència indicada per ells mateixos, que en cap cas no pot ser inferior a sis 
mesos, a comptar des de la seva expedició. Si no indiquen expressament cap 
termini de vigència, aquesta serà de dos anys, des de la data de la seva 
expedició. Un cop transcorregut el seu termini de vigència, els informes 
urbanístics caduquen, sense la necessitat d’una declaració expressa.. 
 
Article 42 
Qualitat del sòl 
 
1.  Per tal d’acreditar la compatibilitat del sòl a ocupar per les instal·lacions amb 
l’exercici de l’activitat, les activitats subjectes al Reial Decret 9/2005, de 14 de 
gener, pel que s’estableix la relació de les activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls 
contaminats, han de presentar un estudi geològic que mostri la caracterització 
de l’estat inicial del terreny i les mesures d’adequació, si s’escau, a aplicar per 
a la implantació de l’activitat. 
 
2.  L’estudi ha de contenir: 
a) Una descripció de la metodologia emprada per al reconeixement del terreny. 
b) La caracterització litològica i estructural dels materials. 
c) La identificació dels nivells d’aigua. 
 
3.  La presentació de l’estudi geològic no serà necessària quan les dades 
referenciades a l’apartat anterior les contingui el projecte bàsic que acompanya 
la sol·licitud o bé es tracti de la primera ocupació del sòl en un polígon industrial 
que compti amb una avaluació geològica suficient de les dades previstes en 
l’apartat anterior.  
 
4. L’estudi geològic pot substituir-se per l’informe de situació previst al Reial 
Decret 9/2005, de 14 de gener, o per una avaluació de la qualitat del sòl 
equivalent, sempre que l’esmenta’t informe, o avaluació, contingui la informació 
a que es fa referència als apartats primer i segon d’aquest article.  
 
Article 43 
Personal tècnic responsable 
 
1.  A la sol·licitud d’autorització ambiental s’ha d’acompanyar el document 
acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, del personal tècnic 
que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà 
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la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a 
l’autorització atorgada. 
 
2.  El document acreditatiu de la designació ha de consignar: 
a) El nom de la persona o persones designades. 
b) La seva titulació professional. 
c) La seva adreça professional. 
 
Article 44 
Declaració de dades confidencials 
 
El titular de l’activitat, mitjançant declaració, pot expressar aquelles dades 
contingudes en el projecte tècnic i de la resta de documentació complementària 
que s’acompanya a la sol·licitud d’autorització ambiental que, segons el seu 
criteri, gaudeixen de confidencialitat. La declaració ha d’expressar la norma, 
amb rang de llei, que en cas d’existir empari la confidencialitat de les dades. 
 
Secció 3 
Transferibilitat i clausura de les activitats  
 
Article 45 
Transferibilitat  
 
1. L'autorització ambiental és transferible amb la comunicació, dirigida a 
l’OGAU, en què s’acrediti subrogar els titulars nous en els drets i els deures 
derivats de l’autorització ambiental. La documentació acreditativa de la 
transferència de titularitat que acompanya la comunicació ha d’anar signada 
per l’antic i pel nou titular. 
 
2. L’OGAU ha de comunicar el canvi de titularitat i les dades del nou titular a 
l’ajuntament del municipi en el qual s’emplaça l’activitat i a aquells organismes 
els quals varen informar l’expedient.  
 
Article 46 
Clausura d’activitats  
 
1. La persona titular del Departament competent en matèria de medi ambient, 
amb la instrucció prèvia del procediment administratiu corresponent, pot 
clausurar les activitats que s’exerceixen sense l’autorització ambiental exigible 
en aplicació d’aquest decret. Aquest procediment és independent de la 
instrucció de l’expedient sancionador que correspongui. 
 
2. La resolució que resolgui la clausura d’un activitat s’ha de comunicar a 
l’ajuntament del municipi on s’emplaci. 
 
Secció 4 
Especificitats de les explotacions ramaderes 
 
Article 47 
Especificitats de les explotacions ramaderes 
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1. Les explotacions ramaderes incloses en a l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, resten subjectes a les especificitats següents: 
a) Les sol·licituds d’autoritzacions ambientals han d’aportar el pla de gestió de 
les dejeccions ramaderes de l’explotació en el format que estableixi el 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia  i presentat en 
suport electrònic, el qual s’ha de trametre al departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia, perquè emeti un informe preceptiu i vinculant sobre la 
gestió de les dejeccions ramaderes prèviament a la concessió de l’autorització 
ambiental. Per a elaborar aquest informe,  quan el pla de gestió de les 
dejeccions afecta zones vulnerables per a la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries, es té en compte el corresponent programa 
d’actuació previst al Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del 
programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats que procedeixin de fonts agràries i de gestió de les 
dejeccions ramaderes, així com altres normes que els substitueixin o 
complementin. 
b) Les prescripcions sobre gestió i control de les dejeccions ramaderes i dels 
residus que s’estableixin en l’autorització ambiental s’han d’adequar a les 
particularitats que resulten de les modalitats pràctiques de gestió, de la 
capacitat de l’explotació, de l’espècie animal allotjada i de l’emplaçament, tot 
ponderant els costos i els avantatges de les mesures prescrites. 
c) En relació al procediment d’autorització de les explotacions ramaderes, el 
contingut del projecte bàsic i de l’estudi d’impacte ambiental es simplifica 
d’acord amb l’ordre que al respecte dicti el Departament competent en matèria 
ambiental i amb l’Annex II del Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril, pel qual 
s’aprova el Reglament per al desplegament i l’execució de la Llei 16/2002, d’1 
de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.  
 
2. Als efectes de determinar el termini per al control ambiental periòdic de les 
explotacions ramaderes a l’autorització ambiental, s’ha d’estar a les 
particularitats de l’activitat que s’hi desenvolupa.  
 
Capítol 4 
Règim de declaració d’impacte ambiental amb autorització substantiva  
 
Article 48 
Declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a autorització substantiva.  
 
1. La intervenció ambiental en les activitats de l’annex I.3 de la Llei 20/2009, de 
4 de desembre, s’integra en el procediment corresponent d’autorització 
substantiva, en el qual s’han de tenir en compte les determinacions establertes 
als articles següents. 
 
2. Si una mateixa persona o empresa sol·licita exercir diverses activitats en un 
mateix centre o establiment i alguna d’aquestes pertany a les tipologies 
d’activitats que estan incloses a l’annex I.3 de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, la sol·licitud es tramita i es resol de forma independent de 
conformitat amb el règim previst en aquest Capítol. 
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Article 49 
Consulta prèvia i abast de l’estudi d’impacte ambiental  
 
1. La persona o empresa sol·licitant, prèviament a la presentació de la 
sol·licitud de l’autorització davant l’òrgan substantiu, pot requerir a la Ponència 
Ambiental per via telemàtica, mitjançant el model establert pel Departament 
competent en matèria de medi ambient, que es pronunciï sobre el contingut 
mínim, l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte 
d’activitat i de la informació bàsica necessària per a fer-ne l’avaluació 
ambiental. 
 
2. La petició prevista a l’apartat anterior ha d’anar acompanyada d’un document 
inicial del projecte de l’activitat amb el contingut mínim següent: 
a) La definició, característiques i ubicació del projecte. 
b) Les principals alternatives que es consideren i l’anàlisi dels potencials 
impactes de cada una d’elles. 
c) Una diagnosi territorial i del medi ambient afectat pel projecte. 
d) En el cas d’activitats extractives, les dades parametritzades de l’estudi 
d’impacte ambiental indicades per aquest tipus d’activitats a l’Annex I. 
 
3. Per tal de donar resposta a la consulta prèvia efectuada d’acord amb allò 
exposat a l’apartat anterior, la Ponència Ambiental ha de consultar prèviament 
a les administracions afectades tot i que la consulta es pot ampliar a altres 
persones físiques i jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció 
del medi ambient.  
 
4. La Ponència Ambiental ha de donar resposta en el termini màxim de tres 
mesos a comptar des de la recepció del document inicial del projecte descrit a  
l’apartat 2. 
 
Article 50 
Sol·licitud d’avaluació d’impacte ambiental de projectes 
 
1. La persona o empresa titular de l’activitat ha de sol·licitar, de forma conjunta 
amb la sol·licitud de l’ autorització substantiva, a l’òrgan substantiu competent, 
que el projecte d’activitat objecte de l’autorització substantiva sigui sotmès a 
avaluació d’impacte ambiental. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de 
l’estudi d’impacte ambiental i de l’informe urbanístic de conformitat amb l’article 
41.  
 
2. L’òrgan substantiu, ha de remetre l’estudi d’impacte ambiental i de l’informe 
urbanístic en format electrònic a la seu electrònica del Departament competent 
en matèria de medi ambient amb l’objecte d’iniciar el tràmit d’avaluació 
d’impacte ambiental. 
 
Article 51 
Estudi d’impacte ambiental 
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1. L’estudi d’impacte ambiental del projecte signat pel personal tècnic 
competent ha d’incloure, com a mínim, la informació que es detalla a l’article 38 
i, si escau, la que hagi determinat la Ponència Ambiental prèviament.  
 
2. A l’efecte de la declaració d’impacte ambiental de les activitats extractives, 
els plans de restauració establerts per la legislació específica formen part dels 
documents d’avaluació d’impacte ambiental que s’han de presentar amb 
l’estudi d’impacte ambiental. El pla de restauració inclourà la documentació que 
figura al Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi 
ambient d’aplicació a les activitats extractives i al Reial Decret 975/2009, de 12 
de juny sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i 
rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres.   
 
Article 52 
Suficiència i idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental 
 
1. Un cop la Ponència Ambiental ha rebut de l’òrgan substantiu l’estudi 
d’impacte ambiental, el projecte i la informació bàsica que és necessària per a 
la seva avaluació ambiental, s’ha de pronunciar sobre la suficiència i idoneïtat 
de l’estudi d’impacte ambiental i de l’altra documentació presentada a tràmit. La 
Ponència Ambiental ha de donar trasllat de la resolució emesa al respecte en 
un termini màxim d’un mes des que rebé la documentació esmentada. 
 
Article 53 
Tràmit d’informació pública 
 
1. Un cop la Ponència Ambiental ha pres una determinació sobre la suficiència i 
idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental i de la resta de documentació 
presentada a tràmit, l’òrgan substantiu sotmet la sol·licitud a informació pública, 
per a un termini mínim de trenta dies, mitjançant la publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. En el tràmit d’informació pública, l’òrgan substantiu ha d’informar al públic 
dels aspectes rellevants relacionats amb el procediment d’autorització del 
projecte i, en concret, dels següents aspectes: 
a) La sol·licitud d’autorització del projecte. 
b) El fet que el projecte està subjecte al procediment d’avaluació d’impacte 

ambiental i que, per tant, l’exposició pública també té efectes sobre aquets 
procediment. Així com que, en el seu cas, pot resultar d’aplicació allò previst 
a l’article 64 en matèria de consultes transfrontereres. 

c) Identificació de l’òrgan competent per resoldre el procediment, d’aquells del 
que pugui obtenir-se informació escaient i d’aquells als que puguin 
presentar-se observacions, al·legacions i consultes, així com el termini 
disponible per a la seva presentació. 

d) Naturalesa de les decisions o, en el seu cas, dels esborranys o projecte de 
decisions que es vulguin adoptar. 

e) Indicació de la disponibilitat de la informació recollida d’acord amb l’article 
38 i de la data, lloc o llocs en els que es posarà a disposició del públic tal 
informació. 

f) Indicació de les modalitats de participació. 
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3. Si l’impacte ambiental del projecte pot tenir efectes significatius sobre el medi 
d’un altre Estat, s’ha d’estar a allò previst a l’article 63 i 64 relatiu a l’avaluació 
d’impacte ambiental amb efectes transfronterers.  
 
Article 54 
Informació pública i consulta a les administracions públiques afectades i a les 
persones interessades 
 
1. Simultàniament al tràmit d’informació pública, l’òrgan substantiu ha 
d’informar a les persones interessades i a les administracions públiques 
afectades a les que es fa referència a l’article 2.7 del Reial decret legislatiu 
1/2008, d11 de gener, del dret a participar en el corresponent procediment i del 
moment en que poden exercitar aquest dret. La notificació ha d’indicar 
l’autoritat competent a la que s’han de remetre les observacions i al·legacions 
en que es concreti la dita participació i el termini en el que han de ser lliurades. 
Aquest termini en cap cas pot ésser inferior a trenta dies. 
 
2. L’òrgan substantiu ha de posar a la disposició de les persones interessades i 
de les Administracions públiques la informació de les lletres a i b de l’article 9.3 
de l’esmentat Reial decret.  
 
3. Així mateix, pel que fa al tràmit de consulta, l’OGAU ha de posar a disposició 
de les persones interessades i de les administracions públiques afectades 
qualsevol altra informació diferent de la que preveu l’apartat 2 que només es 
pugui obtenir una vegada expirat el període d’informació pública i que sigui 
rellevant als efectes de la decisió sobre l’execució del projecte. 
4. El resultat de les consultes i de la informació pública ha de tenir-se en 
compte pel sol·licitant en el seu projecte, així com per l’òrgan substantiu a 
l’adoptar l’autorització substantiva. 
 
Article 55 
Terminis dels tràmits d’informació pública i consulta 
 
1. Si l’òrgan substantiu no ha sotmès l’estudi d’impacte ambiental al tràmit 
d’informació pública o a la consulta de les administracions públiques afectades i 
a les persones interessades, en el termini de dos anys, l’òrgan substantiu ha 
d’arxivar l’expedient, a proposta de la Ponència Ambiental, sempre que les 
causes siguin únicament imputables a la persona titular de l’activitat, una volta 
apreciades per l’òrgan ambiental competent. En aquest cas, si s’escau, caldrà 
iniciar de nou el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.  
 
2. El termini establert a l’apartat anterior es computa des que el promotor ha 
presentat la sol·licitud d’avaluació d’impacte ambiental, si s’ha efectuat la 
consulta prèvia establerta a l’article 49. Si la consulta prèvia no ha estat 
efectuada, des que el promotor rebi la notificació efectuada per l’òrgan 
ambiental sobre la suficiència i idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental,  de 
conformitat amb l’article 52. 
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3. Si les causes de l’arxiu de l’expedient fossin imputables únicament a l’òrgan 
substantiu o conjuntament a aquest i al promotor, la Ponència Ambiental ha de 
resoldre motivadament, d’ofici o a petició de l’òrgan substantiu, si procedeix 
l’arxiu de l’expedient o l’ampliació del termini fins un màxim de nou mesos.  
 
Article 56 
Declaració d’impacte ambiental 
 
1. Transcorregut el termini d’informació pública, prèviament a la resolució 
administrativa que s’adopti per a l’autorització de l’activitat, l’òrgan substantiu 
tramet les al·legacions a la Ponència Ambiental, la qual formula la declaració 
d’impacte ambiental, de conformitat amb el que estableix l’article 26.2 de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, relatiu al contingut mínim que ha de contenir la dita 
declaració. 
 
2. El termini per remetre l’expedient a la Ponència Ambiental es de sis mesos 
des de la fi del termini d’informació pública al que ha estat sotmès. El termini 
per formular la declaració d’impacte ambiental és de tres mesos, des de que la 
Ponència Ambiental ha rebut la documentació preceptiva.  
 
3. La declaració d’impacte ambiental s’ha de publicar al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Article 57 
Caducitat de la declaració d’impacte ambiental 
 
1. La declaració d’impacte ambiental del projecte o activitat caducarà si un  cop 
autoritzat el projecte no s’hagués iniciat llur execució en el termini fixat per la 
Ponència Ambiental.  
 
2. No obstant allò establert a l’apartat anterior, la Ponència Ambiental s’ha de 
pronunciar, a sol·licitud del promotor, sobre si la declaració segueixi vigent per 
no haver-se produït canvis substancials en els elements essencials que han 
servit de base per dur a terme l’avaluació d’impacte ambiental. A aquest 
efectes la Ponència Ambiental emetrà un informe sobre la revisió de la 
declaració d’impacte ambiental, en un termini màxim de 60 dies. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi emès l’esmenta’t informe, podrà entendre’s 
vigent la declaració d’impacte ambiental tal i com fou formulada. 
 
3. Als efectes previstos en aquest article, el promotor de qualsevol projecte o 
activitat sotmesa a avaluació d’impacte ambiental haurà de comunicar a l’òrgan 
ambiental competent de la Generalitat, amb suficient antelació, la data d’inici de 
l’execució de l’esmenta’t projecte o activitat.  
 
Article 58 
Publicitat del projecte autoritzat 
 
1. La decisió sobre l’autorització o aprovació del projecte s’ha de fer-se pública 
per l’òrgan substantiu el qual ha de posar a disposició del públic la següent 
informació:  
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a) El contingut de la decisió i les condicions imposades. 
b) Les principals raons i consideracions en les que es fonamenta la decisió, en 

relació amb les observacions i opinions expressades durant l’avaluació 
d’impacte ambiental.  

c) Una descripció, quan sigui necessari, de les principals mesures per evitar, 
reduir i, si és possible, anul·lar els principals factors adversos. 

 
2. L’òrgan substantiu, ha de remetre la informació a que es refereix l’apartat 
anterior als Estats membres que hagin estat consultats de conformitat amb 
l’article 64. 
 
Article 59 
Declaració d’impacte ambiental d’activitats de producció d’energia eòlica i 
fotovoltaica 
 
1. Les activitats de producció d’energia eòlica i fotovoltaica sotmeses a 
declaració d’impacte ambiental es regeixen per les determinacions que sobre el 
procediment i els òrgans competents s’estableixen al Decret 147/2009, de 22 
de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per 
a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, o 
norma que el modifiqui o substitueixi. 
 
2. Les activitats de producció d’energia eòlica que no estan subjectes a la 
declaració d’impacte ambiental resten subjectes a l’informe de la Ponència 
Ambiental que es determina en la norma esmentada a l’apartat anterior. 
 
Capítol 5 
Règim d’intervenció ambiental de les actuacions dirigides a investigar, 
desenvolupar i experimentar productes i processos nous 
 
Article 60 
Condicions generals  
 
Les actuacions dirigides a investigar, desenvolupar i experimentar productes i 
processos nous amb una possible incidència ambiental han de ser objecte de 
comunicació al Departament competent en matèria de medi ambient. Aquestes 
actuacions resten sotmeses a les condicions generals següents: 
a) Complir les condicions generals de funcionalment de les activitats 

establertes a l’article 5 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. 
b) Ésser compatibles amb el planejament urbanístic. 
c) Que per les seves emissions o característiques no estiguin subjectes a la 

declaració d’impacte ambiental.  
d) La durada de les actuacions projectades no ha de ser superior a un any. 
 
Article 61 
Condicions especifiques 
 
Les condicions especifiques d’aquestes actuacions es determinen mitjançant 
resolució de la persona titular Direcció General competent en matèria de 
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qualitat ambiental o, atenent a les circumstàncies del cas concret, mitjançant 
conveni, amb la persona interessada i , que ha d’especificar:  
a) Les condicions en que s’han de dur a terme les actuacions. 
b) La durada de les actuacions. 
c) Les condicions de control ambiental o de les persones que efectuïn el  

seguiment tècnic de les actuacions.  
d) Els valors límit d’emissió de substàncies contaminants.  
 
Capítol 6 
Disposicions comuns als règims d’autorització ambiental i d’autorització 
substantiva amb declaració d’impacte ambiental. 
 
Secció 1 
Declaració d’impacte ambiental  
 
Article 62 
Contingut de la declaració d’impacte ambiental  
 
El contingut mínim de la declaració d’impacte ambiental és l’establert a l’article 
26.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. Pel que fa a les lletres e i f de 
l’article esmentat s’han de tenir presents les descripcions relatives als efectes 
ambientals contingudes a l’Annex I d’aquest decret. 
 
Article 63 
Avaluació d’impacte ambiental amb efectes transfronterers 
 
1., Quan es consideri que l’execució d’un projecte d’activitat sotmès a avaluació 
d’impacte ambiental pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient d’un 
altre Estat membre de la Unió Europea, o quan un Estat membre que pugui 
veure’s significativament afectat ho sol·liciti, la Ponència Ambiental, quan 
realitzi les consultes a altres administració públiques en relació a l’abast i el 
detall de l’estudi d’impacte ambiental, de conformitat amb l’article 18.3 i 31.1.a 
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, i amb l’article 19.2 i 49.3 d’aquest decret, 
ha de comunicar a l’Estat en qüestió, mitjançant el Ministeri d’Afers Exteriors i 
Cooperació, la possibilitat d’obrir un període de consultes bilaterals per estudiar 
els efectes, així com les mesures que, en el seu cas, puguin acordar-se per 
reduir-los o evitar-los. 
 
2. Si arran del document inicial del projecte de l’activitat, el promotor preveu 
que l’activitat projectada pot tenir efectes transfronterers aquest ha de formular 
la consulta prèvia establerta als articles 19 i 49.  
 
3. Als efectes d’allò exposat a l’article 63.1, s’ha de facilitar a l’Estat membre 
afectat una descripció del projecte, junt amb tota la informació que resulti 
rellevant envers als possibles efectes transfronterers i demés informació 
derivada de la tramitació del procediment, amb anterioritat a l’autorització 
substantiva del projecte. 
 
Article 64 
Procediment de consulta transfronterera 
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1. El procediment de consulta transfronterera s’inicia amb la comunicació de 
l’òrgan ambiental, en el cas de les activitats de l’annex I.1 i 2, i de l’òrgan 
substantiu, en el cas de les activitats de l’annex I.3, dirigida al Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, previ acord de la Ponència Ambiental envers els 
efectes transfronterers del projecte d’activitat en qüestió.  
 
2. La comunicació prevista a l’apartat anterior s’ha d’acompanyar de la 
documentació a que es refereix l’article 63.2. Així mateix, s’ha d’acompanyar 
una memòria succinta elaborada pel promotor en la que s’exposarà de manera 
motivada els fonaments de fet i de dret que justifiquin la necessitat de posar en 
coneixement d’un altre Estat membre el projecte de que es tracti. La 
comunicació ha d’identificar als representants de les administracions públiques 
que, en el seu cas, hagin d’integrar-se en la delegació responsable de la 
negociació bilateral, del citat Ministeri.  
 
3. Si l’obertura del període de consultes transfrontereres ha estat promoguda 
per l’autoritat de l’Estat membre susceptible de ser afectat per l’execució del 
projecte d’activitat, l’òrgan ambiental, en el cas de les activitats de l’annex  I.1 i 
2, i l’òrgan substantiu, en el cas de les activitats de l’annex I.3,  ha de remetre 
la informació a que es refereix l’apartat anterior al Ministeri d’Afers Exteriors i 
Cooperació a fi i efecte d’iniciar el procediment de consulta transfronterera. 
 
4. Els terminis previstos en aquest decret per a la concessió de l’autorització 
ambiental o substantiva queden en suspens fins que finalitzi el procediment de 
consultes transfrontereres. 
 
Secció 2 
Modificacions de les activitats 
 
Article  65 
Qualificació de les modificacions 
 
Es defineixen a l’annex II.1 d’aquest decret els paràmetres per a qualificar les 
modificacions com a substancials o no substancials.  
 
Article 66 
Intervenció administrativa en les modificacions de les activitats 
 
1. La modificació substancial d’activitats incloses en l’annex I de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, està subjecta a l’autorització i a la declaració 
d’impacte ambiental. 
 
2. L’avaluació de la modificació substancial pot ésser parcial o total, segons si 
la modificació afecta a una de les instal·lacions que integren l’activitat, n’afecta 
diverses o les afecta  totes . La modificació substancial només pot ésser parcial 
si permet una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat.  
 
3. En qualsevol cas, la resolució de la modificació comportarà una nova 
autorització del conjunt de l’activitat, a tots els efectes.  
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Article 67 
Tramitació de les modificacions no substancials amb efectes sobre el medi 
ambient 
 
1.  La persona o l’empresa titulars d’una activitat que pretén dur a terme alguna 
modificació no substancial que té efectes sobre les persones o el medi ambient 
ho ha de comunicar a l’òrgan ambiental competent per atorgar l’autorització 
ambiental, o bé a la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats de l’annex 
I.3, mitjançat la seva presentació a la seu electrònica del Departament 
competent en matèria de medi ambient, utilitzant els formularis indicats a 
l’efecte. Aquesta modificació es pot dur a terme si la persona titular dels 
Serveis Territorials o la persona titular de la Direcció General competent en 
matèria de qualitat ambiental  la considera no substancial, o si aquest òrgan no 
manifesta el contrari en el termini d’un mes, un cop es disposi de la informació 
necessària de conformitat amb documentació requerida a l’annex II.2. La 
documentació presentada s’ha d’incorporar a l’expedient als efectes de 
l’autorització ambiental atorgada, sense més tràmit, i ha de figurar en les actes 
de control periòdic. 
 
2. Si en la modificació no substancial comporta nous focus d’emissions,  la 
resolució que determina  que la modificació no es substancial podrà determinar 
els límits d’aquestes emissions, si aquets límits no estan fixats per la normativa 
sectorial. 
 
3. Si la persona titular dels Serveis Territorials o el director o la directora 
General de Qualitat Ambiental, o bé la persona o l’empresa titulars, considera 
substancial la modificació projectada, aquesta modificació no es pot dur a 
terme fins que no s’hagi atorgat una nova autorització ambiental o autorització 
substantiva, de conformitat amb el procediment determinat en aquest decret.  
 
4.. Per a les explotacions ramaderes, la comunicació al Departament 
competent en matèria de medi ambient dels canvis no substancials amb 
efectes sobre les persones o el medi ambient ha d’anar acompanyada del 
corresponent nou pla de gestió de dejeccions ramaderes o de la modificació del 
que ja disposa, si així ho determina la normativa en matèria de dejeccions 
ramaderes, en el format que estableixi el departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia i en suport electrònic. Aquesta documentació, relativa 
al pla de gestió de dejeccions ramaders, també es remetrà, per part del 
Departament competent en matèria de medi ambient, en suport electrònic al 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, als efectes de 
completar la citada comunicació. 
 
5. En el cas d’activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol 
modificació sense efectes sobre les persones o el medi ambient, si escau, 
d’acord amb les determinacions de l’article 21.6 del Decret 136/2009, d’1 de 
setembre, caldrà un informe favorable del departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia respecte a la modificació del pla de gestió de les 
dejeccions ramaderes, que ha de figurar en les actes de control periòdics. 
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Secció 3 
Cessament d’activitats 
 
Article 68 
Cessament d’activitats  
 
1. Llevat que estigui regulat per legislació sectorial, el cessament definitiu de 
les activitats incloses en l’Annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, ha de 
ser objecte dels tràmits que es regulen als apartats 2 i 3 d’aquest article. 
 
2. El cessament definitiu ha de ser objecte d’una comunicació dirigida pel titular 
de l’activitat a l’òrgan que va atorgar l’autorització ambiental o la declaració 
d’impacte ambiental, junt amb una declaració responsable o una avaluació 
ambiental efectuada per un tècnic competent, on es declari o s’acrediti per part 
de la persona titular de l’activitat els aspectes següents: 
a) Que no hi ha presència de productes tòxics o perillosos, ni de residus de 

qualsevol mena o que, d’haver-n’hi hagut, han estat gestionats de 
conformitat amb la normativa vigent. 

b) Que ni el sòl ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d’haver-
hi estat s’han descontaminat, d’acord amb la normativa específica. 

c) En quin estat romanen les instal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic. 
d) En el seu cas, quines mesures de vigilància i control posteriors al 

cessament s’adoptaran, d’acord amb la normativa sectorial que sigui 
d’aplicació. 

 
3. Les activitats potencialment contaminants del sòl, en el moment del seu 
cessament, han de presentar conjuntament amb la comunicació del cessament 
definitiu la documentació establerta pel Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, 
per aquest supòsit, en substitució de la declaració responsable prevista en 
l’article 68.2.  
 
4. Els cessament temporal de l’activitat s’ha de comunicar a l’OGAU. 
Conjuntament amb aquesta comunicació la persona titular de l’activitat ha de 
presentar una declaració responsable de que ha pres les mesures necessàries 
per a evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el 
lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim.  
 
5. L’OGAU ha de comunicar el cessament definitiu o temporal, així com el 
contingut de la comunicació prevista a l’apartat 2 en el primer cas, a 
l’ajuntament del municipi on s’emplaci l’activitat. 
 
Capítol 7 
Sistema de control 
 
Secció 1 
Disposicions comunes al sistema de control 
 
Article 69 
Objecte del sistema de control 
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1. Totes les activitats de l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, amb 
independència de la data de la seva autorització resten sotmeses a un control 
inicial de caràcter exclusivament ambiental previ al moment de la seva posada 
en funcionament i a controls periòdics posteriors també exclusivament 
ambientals.  
 
2. A l’efecte, s’entén per acció de control ambiental el procés o conjunt de totes 
les actuacions de comprovació dut a terme per una entitat ambiental de control 
en els terminis prefixats per verificar l’adequació permanent a les 
determinacions fixades per la legislació ambiental i a les determinacions 
exclusivament ambientals fixades especialment en l’autorització ambiental o 
substantiva, sens perjudici del control intern previst a l’article 80. 
 
3. El control regulat en aquest Capítol és exclusivament de caire ambiental. En 
conseqüència, els controls en matèria de risc d’accidents greus i en matèria 
d’ordenació d’explotacions ramaderes es regeixen per la seva normativa 
específica. 
 
Article 70 
Drets i obligacions de la persona titular de l’activitat 
 
1.  La persona titular de l’activitat resta obligat a: 
a) Sotmetre l’activitat als controls ambientals reglamentaris dins el termini que 
correspongui.  
b) Facilitar l’accés del personal acreditat a la instal·lació. 
c) Facilitar el muntatge de l’equip i els instruments que siguin necessaris per 
realitzar els mesuraments, les proves, els assaigs i les comprovacions 
necessàries. 
d) Posar a disposició del personal acreditat la informació, la documentació, els 
equips i els elements que siguin necessaris per dur a terme l’actuació de 
control. 
e) Permetre al personal acreditat la presa de mostres suficients per realitzar les 
analítiques i les comprovacions. 
f) Permetre al personal acreditat la utilització dels instruments i els aparells que 
l’empresa utilitzi amb fins d’autocontrol. 
 
2.  La persona titular o representant de l’activitat té els drets següents: 
a) Ser present en totes les actuacions i firmar-ne l’acta. Juntament amb la seva 
signatura, podrà fer-hi constar les manifestacions que cregui oportunes.  
b) Rebre una mostra bessona, sempre que sigui possible. 
c) Ser informat de les dades tècniques del mostreig, la metodologia de 
mesurament, la identificació del laboratori que ha de dur a terme l’anàlisi i el 
sistema analític al qual s’ha de sotmetre la mostra. 
d) Ser advertit de les apreciacions de risc ambiental o d’incompliment formal 
que s’hagin pogut detectar en el moment de realitzar el control. 
 
Article 71 
Règim de mesurament, presa de mostres i anàlisi 
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1.  La presa i l’anàlisi de mostres s’han d’ajustar, si s’escau, al sistema, les 
tècniques i el mètode establerts per a cada agent contaminant en la normativa 
corresponent. 
 
2.  Els aparells de mesurament, presa de mostres i anàlisi dels contaminants 
han de complir les especificacions tècniques legals establertes i la seva 
contrastació o el seu calibratge periòdics han de ser fets per laboratoris 
oficialment acreditats. 
 
3.  L’anàlisi de les mostres s’ha de dur a terme en el termini i la forma 
compatibles amb les condicions d’alterabilitat de la mostra. 
 
Article 72 
Contingut de l’acta de control ambiental 
 
D’acord amb els models d’actes de control ambiental que han d’aprovar-se 
mitjançant ordre de la persona titular del Departament competent en matèria de 
medi ambient, l’acta de control ha de tenir el contingut mínim següent: 
a) Identificació de l’empresa. 
b) Identificació de l’establiment. 
c) Referència a l’autorització, amb especificació de les determinacions sobre el 
control que s’hi contenen. 
d) Identificació, si s’escau, de la realització de l’últim control realitzat. 
e) Identificació del dia i l’hora de realització i de les persones que efectuen 
l’actuació de control i de les que assisteixen en representació de l’empresa. 
f) Especificació/detall dels aparells de mesurament i anàlisi que s’empren en 
l’actuació de control. 
g) Descripció de totes les actuacions efectuades, amb especificació dels focus 
emissors controlats, els resultats dels mesuraments directes obtinguts i les 
mostres preses que han de ser objecte d’anàlisi i mesurament posteriors, 
detallant la metodologia i el procediment d’avaluació dels mesuraments i, si 
s’escau, el laboratori que els durà a terme. 
h) Descripció de les modificacions que, si s’escau, s’hagin observat en les 
instal·lacions, els processos, les matèries primeres i els productes respecte del 
projecte autoritzat. 
i) Incidències que, si s’escau, s’hagin produït durant l’actuació de control. 
j) Durada de l’actuació i signatura dels assistents. 
 
Secció 2 
Control ambiental inicial  
 
Article 73 
Document de control ambiental inicial 
 
El document de control inicial formalitzat entre la persona o l’empresa titulars 
de l’activitat i l’entitat ambiental de control encarregada d’efectuar el control 
ambiental inicial. ha de permetre a l’Administració el coneixement de les 
actuacions de posada en funcionament de l’activitat en proves, la data d’inici de 
l’activitat, les possibles incidències i la durada màxima d’aquest període que ha 
de ser adequat i proporcional a les característiques de l’establiment. 



  V.22.09.2010 
  . 

 
 

40 

L’Administració, podrà, si ho consideres necessari, rebutjar els documents que 
proposin uns terminis inadequats o desproporcionats a les característiques de 
l’activitat, de forma motivada i prèvia audiència de  l’interessat.  
 
Article 74 
Actuacions de control ambiental inicial 
 
1. Les actuacions de control ambiental inicial tenen lloc en el període de 
posada en funcionament de l’activitat. Aquest període s’inicia amb la 
comunicació a l’OGAU, per part de l’entitat ambiental de control, del document 
de control ambiental inicial, d’acord amb el termini fixat a l’autorització 
ambiental, previst a l’article 35.1.h d’aquest decret, i amb el contingut establert 
a l’article 73.2. Mitjançant ordre del Departament competent en matèria de medi 
ambient es pot establir el format i les determinacions mínimes del document de 
control ambiental inicial. 
 
2. Durant el període esmentat a l’apartat anterior, la responsabilitat de les 
actuacions recauen en les persones tècniques de l’empresa responsables del 
període de posada en funcionament de l’activitat i les persones titulars de la 
empresa, d’acord amb les condicions de l’autorització. 
 
3. L’òrgan ambiental competent pot suspendre el període de posada en 
funcionament de l’activitat en proves quan detecti d’incompliment del termini 
establert per efectuar el control ambiental inicial per causes imputables a la 
persona titular de l’activitat o quan s’hagi produït una incidència ambiental greu. 
La resolució de suspensió s’ha d’acordar per la persona titular dels Serveis 
Territorials o la persona titular de la Direcció General competent en matèria de 
qualitat ambiental, prèvia audiència del titular i, en el seu cas, de l’entitat 
ambiental de control, que disposaran d’un termini de deu dies per fer 
al·legacions.  
 
4. De les actes de visita que es puguin emetre en l’actuació de control se n’ha 
de lliurar una còpia al representant de l’empresa. 
 
Article 75 
Acta de control ambiental inicial i tràmits posteriors 
 
1. L’entitat ambiental de control, en un termini màxim d’un mes des de la 
finalització de l’actuació de control, ha de trametre en format electrònic al titular 
de l’activitat, a l’OGAU,  i a l’Ajuntament l’acta de control ambiental inicial. 
 
2. L’acta del control ambiental inicial ha de recollir totes les actuacions 
intermèdies que l’entitat ambiental hagi efectuat en l’actuació de control, que 
s’hi han d’acompanyar.  
 
3. En qualsevol cas, l’acta de control ambiental inicial, formalitzada d’acord amb 
les determinacions dels apartats anteriors, habilita per a l’exercici de l’activitat i 
comporta la inscripció d’ofici en els registres ambientals corresponents. Als 
efectes l’OGAU l’ha de notificar als òrgans ambientals que correspongui per tal 
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que es procedeixi a la inscripció d’ofici en els registres ambientals 
corresponents.   
 
4. L’habilitació per a l’exercici de l’activitat ho és sota la responsabilitat de les 
persones titulars de l’activitat i, en el seu cas, la que pertoqui del personal 
tècnic, tant del director tècnic o la directora tècnica de l’execució del projecte 
com de l’entitat ambiental de control, que han emès els documents als que fa 
referència l’article 69.1 i 70 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. 
 
Article 76  
Informe del control ambiental inicial 
 
1. Si, com a resultat de l’actuació de control ambiental inicial, l’entitat ambiental 
de control no pot emetre l’acta de control favorable, ha d’emetre un informe on 
constin els incompliments detectats i no corregits. 
 
2. En el cas de l’apartat anterior, l’entitat ambiental de control ha de trametre 
aquest informe a la persona titular i li ha de requerir la correcció dels 
incompliments detectats i fixar un termini per realitzar un control complementari. 
. L’entitat ambiental de control ha de comunicar l’ampliació de termini a l’OGAU. 
 
3. Un cop finalitzada l’actuació de control ambiental inicial, en el cas que es 
mantinguin els incompliments detectats, sens perjudici que ja s’hagi requerit la 
correcció dels mateixos, l’entitat ambiental de control ha de trametre 
electrònicament l’informe desfavorable de l’actuació de control ambiental inicial 
al titular de l’activitat, a l’OGAU i a l’ajuntament, en el termini màxim de quinze 
dies des de la finalització de l’actuació de control, junt amb les analítiques que 
hagi estat necessari efectuar, els informes elaborats al respecte i la 
documentació especificada a l’article 69.1, a i c de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre En el supòsit d’analítiques complexes, aquestes es poden presentar 
a l’OGAU posteriorment, prèvia comunicació a l’òrgan esmentat.  
 
4. Un cop notificat l’informe desfavorable al titular de l’activitat, s’ha d’entendre 
finalitzat el període de posada en funcionament de l’activitat en proves, i 
l'activitat ha de cessar, sense perjudici que se sol·liciti a l’Administració, per part 
de l’entitat ambiental de control, l’iniciar un nou període de posada en 
funcionament.  
 
Article 77 
Pròrroga del termini del control ambiental inicial  
 
1. La persona o l’empresa titulars d’una autorització ambiental pot sol·licitar  
una pròrroga del termini de control ambiental inicial i la posada en 
funcionament, i l’obté, com a màxim, per la meitat del termini que es tracti, si es 
sol·licita i en justifica els motius i la necessitat i no es perjudiquen els drets de 
tercers, abans d’exhaurir-se els terminis establerts. L’acord d’ampliació ha de 
ser notificat a les persones interessades. 
 
2. L’acord d’ampliació ha de ser notificat, si es el cas, a les persones 
interessades i comunicat a l’ajuntament del municipi on s’emplaci l’activitat.  
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Secció 3 
Control ambiental periòdic 
 
Article 78 
Objecte del control ambiental periòdic 
 
1. L’actuació del control ambiental periòdic, a més de les determinacions de 
l’article 68.2, ha de comprovar que les modificacions no substancials amb 
efectes sobre la població i el medi ambient, que han estat comunicades per la 
persona titular de l’activitat d’acord amb l’article 67.1, s’han dut efectivament a 
terme i s’adeqüen als requeriments legals aplicables.  
 
2. Les modificacions no substancials que no tinguin conseqüències per a les 
persones ni per al medi ambient han de figurar en les actes de control 
ambiental periòdics.  
 
3. Si en l’autorització ambiental de les activitats ramaderes de l’annex I,1 no hi 
ha un termini fixat per al control periòdic, s’estableixi amb caràcter indicatiu el 
termini de 4 anys, en tant que per a les activitats de l’annex I.2 s’estableix un 
termini de 6 anys. 
 
Article 79  
Activitats exemptes del control ambiental periòdic  
 
1. En el cas de les activitats inscrites en el registre del sistema d’ecogestió i 
ecoauditories de la Unió Europea (EMAS) exemptes de control ambiental 
periòdic, han d’aportar la informació necessària respecte al compliment de 
l’autorització juntament amb la renovació del registre del sistema EMAS, 
segons el model establert a l’annex III degudament verificat, i se n’ha de 
presentar una còpia a l’ajuntament corresponent, excepte pel que fa a les 
actuacions en què s’hagin establert altres terminis.  
 
2. Per tal de no duplicar informacions en casos concrets, com ara, les 
analítiques d’aigües residuals, la determinació de les emissions atmosfèriques 
o la declaració de residus, s’aportaran directament aquests documents 
juntament amb el document d’exempció de controls periòdics.  
 
Article 80 
Autocontrols ambientals periòdics 
 
1. En el sistema d’autocontrols s’ha de verificar, per una entitat ambiental de 
control, la metodologia, el procediment de treball i la traçabilitat i les condicions 
de calibratge dels equips, a l’efecte que certifiqui la idoneïtat, la suficiència i la 
qualitat dels autocontrols.  
 
2. Els controls periòdics interns o autocontrols ambientals periòdics els ha de 
proposar l’empresa interessada en executar-los en la sol·licitud de l’autorització 
o posteriorment, i han de ser incorporats a la resolució de l’autorització 
ambiental. 
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Article 81 
Identificació de modificacions amb efectes sobre les persones o el medi 
ambient no comunicats 
 
Quan l’entitat ambiental de control detecti una modificació amb efectes sobre 
les persones o el medi ambient no comunicada, ho ha de comunicar a l’OGAU, 
sens perjudici de l’advertiment a la persona titular de l’activitat de l’obligació de 
fer-ne ella mateixa la comunicació a l’òrgan competent.  
 
Article 82 
Control ambiental periòdic amb resultat favorable 
 
1. L’actuació del control ambiental periòdic pot resultar favorable sense 
incidències o favorable amb incidències lleus.  
 
2. Quan el resultat del control ambiental periòdic sigui favorable amb 
incidències lleus, la persona titular de l’activitat ha de corregir-les, fet que s’ha 
de comprovar en el següent control ambiental periòdic.  
 
3. Quan el resultat de l’actuació de control ambiental periòdic hagi estat 
favorable sense incidències i en el cas que el resultat hagi estat favorable amb 
incidències lleus, i aquestes hagin estat corregides i comprovades d’acord amb 
el previst al paràgraf anterior, l’entitat ambiental de control, en un termini màxim 
d’un mes des de la finalització de l’actuació de control, ha de trametre en format 
electrònic la persona titular de l’activitat, a l’OGAU i a l’Ajuntament l’acta de 
control ambiental periòdic, així com tota la documentació necessària per 
acreditar el compliment de les condicions de l’autorització ambiental o 
substantiva. El termini d’un mes pot ser prorrogat per l’OGAU a petició de 
l’entitat ambiental de control, en el supòsit d’analítiques complexes. 
 
4. L’acta del control ambiental periòdic ha d’anar acompanyada de les 
analítiques que hagi estat necessari efectuar i els informes elaborats al 
respecte. Així mateix, si s’escau, s’hi han d’acompanyar les certificacions i, en 
el seu cas, la documentació, relativa a l’acreditació de la resta de 
determinacions administratives contingudes a l’autorització.  
 
5. L’acta del control ambiental periòdic ha de recollir i annexar totes les 
actuacions intermèdies que l’entitat ambiental hagi efectuat en l’actuació de 
control.  
 
6. L’OGAU incorpora l’acta del control ambiental periòdic a l’expedient, sens 
perjudici que l’òrgan ambiental competent pugui efectuar les verificacions que 
consideri oportunes. 
 
Article 83  
Procediment del control ambiental periòdic desfavorable 
 
1. En el cas que en el control ambiental periòdic resulti desfavorable, és a dir, 
se’n detectin incompliments, i/o incorreccions, l’entitat ambiental de control ho 
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ha de comunicar a la persona titular de l’activitat i a l’OGAU qui el valora i, a la 
vegada o tramet a l’ajuntament afectat, i si escau a altres entitats locals 
afectades, per tal que en el termini d’un vint dies, formuli i trameti a l’OGAU 
llurs observacions sobre el resultat de l’actuació de control respecte les 
matèries de la seva competència incorporades a l’autorització ambiental o 
substantiva. 
 
2. Quan l’entitat ambiental de control detecti situacions amb afectacions sobre 
les persones o el medi ambient ho comunicarà a l’OGAU, amb l’advertiment a 
la persona titular de l’activitat de l’obligació d’adoptar les mesures de prevenció 
pertinents. Al seu torn, l’OGAU comunicarà les esmentades afectacions a 
l’administració amb competències sobre el medi afectat, així com a 
l’Ajuntament. 
 
3. La persona titular dels Serveis Territorials o la persona titular de la Direcció 
General competent en matèria de qualitat ambiental, segons qui hagi assumit la 
tramitació de l’expedient, ha de dictar una resolució on es concretin les 
mesures i actuacions a realitzar. Aquesta resolució s’ha d’adoptar en un termini 
màxim de dos mesos des que el resultat d’aquest control fou comunicat a 
l’OGAU. 
 
4. De la resolució de control ambiental periòdic en poden derivar controls 
complementaris per tal de comprovar el compliment de les determinacions de 
l’esmentada resolució.  
 
5. La resolució a la què es fa referència en aquest  article s’ha de dictar sens 
perjudici dels expedients sancionadors que en puguin resultar. 
 
Capítol 8 
Revisió de l’autorització ambiental 
 
Article 84 
Revisió periòdica de l’autorització ambiental 
 
1. Transcorreguts els terminis establerts per a cada cas en la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, les activitats de l’annex I.1 i I.2 han de revisar les seves 
autoritzacions amb independència de la data en que foren atorgades. 
 
2. El termini establert en cada cas per a la revisió periòdica s’inicia des de la 
data d’atorgament de l’autorització ambiental o, si s’escau, des de la data de la 
darrera revisió. 
 
3. Aquesta revisió periòdica es pot fer coincidir, per part del titular de l’activitat, 
si per motius d’eficàcia i economia resulta possible, amb el control ambiental 
periòdic immediatament anterior a la data màxima fixada per a revisar 
l’autorització. 
 
4. En el supòsit de les activitats que disposin de la certificació del sistema 
d’ecogestió i ecoauditories de la Unió Europea, EMAS, la revisió periòdica ha 
de coincidir amb la renovació del registre EMAS. A aquests efectes, el termini 
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de  dotze anys establert per a la revisió periòdica de les activitats de l’annex I.2, 
es perllonga fins a la data immediatament següent a la de la revisió del registre 
EMAS. 
 
Article 85 
Inici del procediment de revisió periòdica 
 
1. La revisió periòdica de l'autorització ambiental s’inicia a instància de part, 
mitjançant la sol·licitud per via telemàtica, a través del formulari establert pel 
Departament competent en matèria de medi ambient, dirigida a l’OGAU. La 
sol·licitud de revisió ha d’anar acompanyada d’una avaluació ambiental, que es 
pot substituir per la darrera acta de control ambiental periòdic en la part que 
correspongui, sempre que s’hagi practicat amb una antelació màxima de sis 
mesos a la data de presentació de la sol·licitud de revisió. Aquesta última 
documentació no ha de ser novament aportada amb la sol·licitud si ja consta en 
poder de l’administració. 
 
2. Les activitats subjectes al sistema EMAS d’acord amb l’article 79 poden 
presentar als efectes de la revisió la documentació amb la informació de 
l’Annex III, així com la informació complementària del sistema d’autocontrols. 
 
3. L’avaluació ambiental que s’adjunta a la sol·licitud de revisió periòdica ha de 
tenir com a contingut mínim l'anàlisi dels efectes i els resultats ambientals de 
l'activitat feta, que comprengui la seva descripció i, específicament, les 
instal·lacions, les matèries primeres i auxiliars, els processos, els productes i el 
consum de recursos naturals i energia, i les emissions de tota mena i llurs 
repercussions en el medi considerat en conjunt.  
 
4. La sol·licitud de la revisió periòdica de l'autorització ambiental s’ha de 
presentar amb una antelació mínima de deu mesos abans de la data de 
finalització de la vigència de l’autorització ambiental. 
 
5. La revisió anticipada s’inicia d’ofici, mitjançant una resolució motivada de les 
causes de la revisió de la persona titular del Departament de la Generalitat  
competent en matèria de medi ambient, amb audiència a la persona titular de 
l’activitat, o a instància de part si així ho disposa la norma sectorial ambiental 
que preveu aquesta revisió.  
 
Article 86 
Verificació de l’avaluació ambiental  
 
1. L’avaluació ambiental que ha d’acompanyar la sol·licitud de revisió periòdica 
de l’autorització ambiental prevista a l’article 85.1 ha d’estar verificada per una 
entitat ambiental de control degudament habilitada. 
 
2. L’actuació de verificació de les avaluacions ambientals es reflecteix en un 
informe de verificació que té el contingut, el format i el suport informàtic que es 
determini per ordre del Departament competent en matèria de medi ambient.  
 



  V.22.09.2010 
  . 

 
 

46 

3. L’entitat ambiental de control ha d’emetre l’informe de verificació en el termini 
màxim d’un mes des de la data de finalització de l’actuació de verificació.  
 
Article 87 
Procediment i tràmits de la revisió periòdica i anticipada 
 
La sol·licitud pel que fa a la revisió periòdica, o la resolució inicial en el cas de 
la revisió anticipada, se sotmet als tràmits següents: 
a) Notificació de la resolució inicial a la persona titular de l’activitat, en el cas 
que es tracti d’una revisió anticipada. 
b) Informació pública, per un termini de 30 dies, en els supòsits de revisió 
periòdica. 
c) Comunicació a l’ajuntament i als òrgans de l’Administració de la Generalitat 
afectats perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes en el termini 
màxim d’un mes. 
d) Avaluació ambiental de l’activitat per la Ponència Ambiental, la qual formula 
proposta de resolució. 
e) Audiència a la persona titular de l’activitat pel termini de 10 dies. 
f) Resolució de la persona titular del Departament competent en matèria de 
medi ambient. 
g) Notificació de la resolució a la persona titular de l’activitat i comunicació a 
l’ajuntament. 
 
Article 88 
Resolució del procediment de revisió periòdica i anticipada 
 
1. El procediment de revisió anticipada i el de revisió periòdica de l’autorització 
ambiental s’han de resoldre i notificar en el termini màxim de sis mesos des de 
la data de la seva presentació, sens perjudici que la normativa sectorial 
estableixi un termini diferent.  
 
2. Si escau, es requerirà a la persona titular de l’activitat que aporti la 
documentació necessària per dur a terme la revisió, en un termini màxim de 
deu dies. Aquest tràmit suspendrà el termini de resolució de conformitat amb la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
3. En la resolució dels procediments de revisió es poden modificar els valors 
límit d'emissió i la resta de condicions específiques de l'autorització ambiental, i 
afegir-n’hi de noves, sense que això generi cap dret a indemnització per a la 
persona titular de l'activitat. En aquests casos, la resolució ha de concretar i 
especificar les modificacions que s’introdueixen en l’autorització ambiental 
 
4.  En el cas que l’acte de revisió suposi modificació de les condicions de 
l’autorització, s’ha d’atorgar a la persona titular de l’activitat el termini o terminis 
que corresponguin per adaptar l’activitat als nous requeriments o prescripcions. 
 
Capítol 9 
Règim d’inspecció i sanció 
 
Article 89 



  V.22.09.2010 
  . 

 
 

47 

Acció inspectora 
 
Les activitats que regula aquest decret resten subjectes a l’acció inspectora de 
l’ens corresponent dels departaments competents de la Generalitat o de 
l’ajuntament, de conformitat amb les competències que té, sens perjudici de 
l’aplicació del principi de col·laboració interadministrativa. L’acció inspectora 
ambiental es pot dur a terme directament o per una entitat col·laboradora de 
l’administració ambiental. 
 
Article 90 
Actes, informes i certificacions  
 
Les actes, els informes i les certificacions emesos pel personal tècnic habilitat 
de les entitats col·laboradores en l’exercici de les funcions d’inspecció i control 
tenen la mateixa validesa jurídica que els emesos pel personal de 
l’Administració encarregat d’aquestes funcions. En aquests documents s’ha de 
fer constar expressament la condició d’entitat col·laboradora de l’Administració 
pública en l’àmbit material concret de l’actuació. 
 
Article 91 
Potestat sancionadora i òrgans competents 
 
1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades en la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, correspon a l’òrgan del departament competent en matèria 
de medi ambient. En concret, els òrgans ambientals competents de 
l’Administració de la Generalitat per incoar els corresponents expedients 
sancionadors són la persona titular de la Direcció General en matèria de 
qualitat ambiental, la persona titular de l’Agència de Residus de Catalunya, la 
persona titular de l’Agència Catalana de l’Aigua i els delegats o delegades 
territorials de Medi Ambient. 
 
2.  En el cas que s'hagi produït un dany real o potencial, un deteriorament greu 
per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la seguretat o salut de les 
persones, tal i com estableix l’article 80.1.a de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, i també la vulneració de les emissions o de les condicions 
imposades en l'autorització ambiental establertes per les lletres b i d de l’article 
80.1, la lletra b de l’article 80.2 i la lletra c de l’article 80.3, de l’esmentada Llei 
20/2009, l’exercici de la potestat sancionadora correspon a l’òrgan específic de 
l’Administració que determini la legislació ambiental reguladora en matèria 
d’aigües, de residus, de contaminació atmosfèrica, acústica, contaminació 
lluminosa, de fauna, de flora o la que correspongui segons el medi afectat.  
 
3. En el cas d’infraccions diferents a les mencionades a l’apartat anterior, els 
òrgans ambientals competents de l’Administració de la Generalitat per imposar 
les sancions regulades en aquest decret són: 
a) Sancions de més de 75.001 euros, la persona titular del Departament de  

Medi Ambient i Habitatge. 
b) Sancions de 25.001 fins a 75.000 euros, la persona titular de la Direcció 

General competent en matèria de qualitat ambiental. 
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c) Sancions de 500 fins a 25.000 euros, la persona titular de la Delegació 
Territorial del Departament competent en matèria de medi ambient. 

 
Títol III   
RÈGIM DE LES ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ADMINISTRACIÓ 
AMBIENTAL  
 
Article 92 
Òrgan competent 
 
1. Es designa la persona titular de la Direcció General competent en matèria de 
qualitat ambiental com a òrgan competent en matèria d’habilitació d’entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental. 
 
2. La gestió del sistema d’habilitació d’entitats col·laboradores de 
l’Administració ambiental que estableix aquest decret correspon a l’Oficina 
d’Habilitació d’Entitats Col·laboradores del Departament competent en matèria 
de medi ambient, d’ara endavant Oficina d’Habilitació. 
 
Article 93 
Comitè d’Habilitació. Composició i funcions 
 
1. Es crea el Comitè d’Habilitació com a òrgan col·legiat adscrit al departament 
competent en matèria de medi ambient. 
 
2. El Comitè d’Habilitació està integrat per: 
a) El/la president/a, que és el/la responsable de l’Oficina d’Habilitació. 
b) Quatre vocals representants del departament amb competències en matèria 
de medi ambient. 
c) Un/a vocal representant de cada un dels departaments amb competències 
en matèria d’infraestructures del transport i urbanisme; d’energia i mines; 
d’indústria; d’agricultura; i d’habitatge.  
d) Un/a vocal representant de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
e) Un/a vocal representant de l’Agència de Residus de Catalunya. 
f) Un/a representant dels sectors industrials objecte de l’actuació de les entitats 
habilitades, nomenat a proposta del Consell de Cambres de Catalunya, 
g) Cinc vocals representants dels ens locals de Catalunya, dos/dues vocals 
representants de la Federació de Municipis de Catalunya, dos/dues vocals 
representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un/una 
vocal representant de l’Ajuntament de Barcelona. 
i) El/la secretari/a, amb veu però sense vot, que és un/a funcionari/a adscrit a 
l’Oficina d’Habilitació. 
j) El Comitè pot acordar admetre observadors d’altres entitats i/o organitzacions 
implicades en el procés, amb veu però sense vot. 
 
3. Les persones membres del Comitè d’Habilitació són nomenades per 
resolució de la persona titular del departament amb competències en matèria 
de medi ambient. En la composició del Comitè d’Habilitació es tendirà a assolir 
la paritat entre homes i dones.  
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4. Les funcions del Comitè d’Habilitació són: 
a) Acordar la proposta de resolució sobre l’atorgament, denegació, ampliació, 
renovació, suspensió i retirada de l’habilitació de l’entitat col·laboradora. 
b) Qualsevol altra funció que li pugui ser atribuïda per llei o reglament. 
 
5. El funcionament del Comitè d’Habilitació es regeix pel règim general de 
funcionament dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Article 94 
Tipus d’entitat i funcions 
 
1. Tipus d’entitats 
 
Es poden habilitar els següents tipus d’entitats col·laboradores de 
l’Administració ambiental: 
a) Entitats ambientals de control. 
b) Entitats de verificació EMAS. 
 
2. Les funcions a desenvolupar per aquests tipus d’entitats són: 
a) Per a les entitats ambientals de control: els controls inicials, els controls 
periòdics, els controls específics, les verificacions dels sistemes d’autocontrol i 
les verificacions d’avaluacions ambientals. 
b) Per a les entitats de verificació EMAS: les verificacions dels sistemes 
d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea en el marc de l’exempció de 
controls establert per la Llei 20/2009, de 4 de desembre. 
 
Article 95 
Camps d’actuació 
 
1. Els camps d’actuació de les entitats ambientals de control s’estableixen 
d’acord amb les activitats classificades en els annexos de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, en les tipologies següents: 
 
a) Industrials (grups 3, 4, 5, 6, 7 (excepte els epígrafs 6 i 7), 8, 9, epígrafs 3 a 8 
del grup 11, i; epígrafs 1 a 18, 22, 24, 31, 39, 42, 43 i 53 del grup 12). 
b) Mineres (grup 2) 
c) Agrícoles i ramaderes (epígrafs 1 i 2 del grup 11) 
d) Energètiques (grup 1) 
e) Comercials i serveis (epígrafs 6 i 7 del grup 7, i; epígrafs 19, 20, 23, 25 a 30, 
32 a 34, 36 a 38, 40, 41, 45 a 49, 56 a 58 del grup 12) 
f) Recreatives, espectacles i oci (epígrafs 35, 52, 54 i 59 del grup 12, i; activitats 
incloses en l’annex IV) 
g) Gestió de residus (grup 10) 
h) Radiocomunicació (epígraf 44 del grup 12) 
 
2. Els camps d’actuació de les entitats de verificació EMAS s’estableixen 
d’acord amb la classificació d’activitats econòmiques (codis NACE). 
 
Article 96 
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Requisits d’habilitació 
 
1. Poden optar a l’habilitació com a entitats ambientals de control les entitats, 
públiques o privades, que: 
 
a) Disposin d’una estructura organitzativa i de funcionament i un sistema de 
qualitat que s’ajusti als requisits establerts en la norma UNE EN ISO/IEC 
17020.  
b) Compleixin els requisits addicionals fixats en l’Annex IV. 
 
2. Poden optar a l’habilitació com a entitats de verificació EMAS les entitats, 
públiques o privades, que: 
 
a) Disposin d’una estructura organitzativa i de funcionament i un sistema de 
qualitat que s’ajusti als requisits establerts en la norma UNE EN ISO/IEC 17021 
i el Reglament CE núm. 1221/2009, de 25 de novembre, relatiu a la participació 
voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria 
ambientals (EMAS). Aquest requisit es pot acreditar mitjançant el certificat 
d’acreditació o d’autorització emès per un organisme d’acreditació o 
d’autorització designat  d’acord amb el que s’estableix en el Reglament CE 
núm. 1221/2009, de 25 de novembre. 
b) Compleixin els requisits addicionals fixats en els punts 1.a, 2, 3, 4.a i 4b de 
l’Annex IV. 
 
Article 97 
Registre 
 
1. Les entitats, un cop habilitades, s’inscriuen d’ofici en el registre d’entitats 
col·laboradores que té caràcter públic i s’adscriu a la Direcció General 
competent en matèria de qualitat ambiental. 
 
2. Consten en el registre les dades identificatives de l’entitat col·laboradora de 
l’Administració ambiental i l’abast de l’habilitació. 
 
3. Totes les dades referents a persones es recullen, tracten i presenten 
desagregades per sexes d’acord amb allò que estableix l’Acord de Govern de 
14 de març de 2006. 
 
Article 98 
Funcionament 
 
El funcionament de les entitats col·laboradores resta subjecte als requeriments 
tècnics, els mètodes i els règims de gestió que fixa la normativa aplicable, els 
continguts de la resolució d’habilitació i els fixats a les instruccions tècniques 
aprovades per la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental i 
als procediments de l’Oficina d’Habilitació. 
 
Article 99 
Drets i obligacions de les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental i 
del seu personal tècnic habilitat 
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1. Són drets de les entitats habilitades: 
a) Dur a terme les actuacions per a les quals han obtingut l’habilitació. 
b) Utilitzar la condició d’entitat habilitada. 
c) Participar, a través dels seus representants, en les comissions tècniques 
corresponents a la seva activitat. 
d) Rebre informació sobre les reclamacions que terceres parts efectuïn en 
contra seva. 
e) Demanar a la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental la 
suspensió temporal voluntària de l’habilitació per una període màxim d’un any i, 
si escau, la retirada de l’habilitació. 
 
2. Són obligacions de les entitats i del seu personal tècnic habilitat:  
a) Totes les obligacions de les entitats col·laboradores previstes a la legislació 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
b) Comunicar a l’Oficina d’Habilitació les actuacions que realitzen com a entitat 
col·laboradora per tal que l’Administració hi pugui assistir, si escau.” 
 
Article 100 
Sol·licitud d’habilitació 
 
1. Les entitats interessades han de presentar a l’Oficina d’Habilitació o a 
qualsevol dels registres a què es refereix la legislació de procediment 
administratiu comú, la sol·licitud d’habilitació, descarregable des de la pàgina 
web de l’Oficina d’Habilitació, especificant l’abast per al qual demana ser 
habilitada. 
 
2. La sol·licitud d’habilitació ha d’anar acompanyada de: 
 
a) Dades de l’entitat que comprenguin: Nom i domicili social; NIF; nom i DNI 
del/la  representant legal; adreça de les oficines i les delegacions tècniques; 
organigrama de l’entitat on s’indiquin les relacions amb altres organitzacions, si 
s’escau. 
b) La documentació de l’entitat següent: escriptura de constitució i estatuts o la 
norma per la qual es crea l’entitat; una memòria d’activitats de l’empresa; i la 
documentació que acrediti que disposa de les autoritzacions, les llicències i la 
inscripció en els registres i els altres requisits exigibles per a l’exercici de 
l’activitat.  
c) Dades de la plantilla de personal indicant la relació de personal de l’entitat i 
aportant còpia dels contractes de treball i curriculums vitae dels tècnics en 
plantilla. 
d) Relació de personal tècnic objecte d’habilitació. 
e) Relació de mitjans i equips disponibles. 
f) Còpia del manual i dels procediments de qualitat i els procediments tècnics 
relatius a les funcions objecte d’habilitació. 
g) Dades i documentació necessària per justificar el compliment dels requisits 
d’habilitació requerits en aquest decret. 
h) Qualsevol altra documentació que li sigui legalment exigible. 
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3. En el cas d’entitats de verificació EMAS que es vulguin habilitar i ja disposin 
d’un certificat d’acreditació o d’autorització emès per un organisme 
d’acreditació o d’autorització designat  d’acord amb el que s’estableix en el 
Reglament CE núm. 1221/2009, de 25 de novembre, la documentació que ha 
d’acompanyar la sol·licitud s’ha de completar amb el certificat d’acreditació o 
d’autorització i els annexes que acompanyen el certificat en els quals es detalla 
l’abast de l’acreditació o autorització vigents. 
 
Article 101 
Procediment d’habilitació 
 
1. En cas que la sol·licitud d’habilitació no reuneixi tots els requisits necessaris, 
l’Oficina d’Habilitació ha de requerir al sol·licitant la seva esmena en el termini 
màxim de 10 dies, . En el cas que no es doni compliment al requeriment 
efectuat per l’Oficina d’Habilitació en el termini fixat s’ha d’acordar l’arxiu de les 
actuacions.        
 
2. El procediment d’habilitació es porta a terme d’acord amb el que s’estableix 
en l’edició vigent de la norma UNE-EN ISO/IEC 17011, o en la norma que la 
substitueixi, seguint els tràmits següents: 
 
a) Avaluació de l’entitat i el seu personal tècnic: consisteix en la realització de 
les actuacions i auditories necessàries per garantir la competència tècnica de 
l’entitat i el seu personal tècnic.  
b) Informe sobre l’habilitació: un cop finalitzades les actuacions de l’apartat a) 
anterior, l’Oficina d’Habilitació elabora l’informe corresponent, que se sotmet al 
Comitè d’Habilitació per tal que aquest adopti la proposta de resolució d’atorgar 
o denegar l’habilitació al sol·licitant. 
c) Proposta de resolució: acordada la proposta de resolució, s’ha de sotmetre al 
tràmit d’audiència per un període de 10 dies. 
 
Article 102 
Resolució 
 
1. La persona titular de la Direcció General competent en matèria de qualitat 
ambiental és l’òrgan competent per emetre la resolució d’habilitació. 
 
2. La part dispositiva de la resolució d’habilitació es publica al Diari Oficial de la 
Generalitat. La resolució d’habilitació ha de concretar com a mínim els aspectes 
següents: 
 
a) L’abast de l’habilitació. 
b) Les delegacions i les oficines cobertes per a l’habilitació. 
c) Les condicions específiques que s’imposin a l’entitat. 
d) El període de vigència de l’habilitació. 
 
A la resolució s’incorpora un annex en el qual consta la relació dels tècnics i 
tècniques habilitats i habilitades i la direcció tècnica.  
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3. L’habilitació s’entén atorgada sens perjudici de qualsevol altra autorització o 
llicència exigible en cada cas per la legislació vigent. 
 
4. La resolució es dicta i notifica en el termini de 6 mesos a comptar de la data 
i hora de presentació de la sol·licitud en el registre de l’administració.  
 
Article 103 
Efectes de l’habilitació 
 
1. L’habilitació comporta el reconeixement de l’aptitud i la capacitat de l’entitat, i 
del seu personal tècnic, per dur a terme actuacions com a entitat col·laboradora 
de l’Administració ambiental d’acord amb l’abast de la seva resolució 
d’habilitació. 
 
2. Les entitats habilitades han de fer constar aquesta condició en tots els 
documents que emetin com a resultat de les seves actuacions com a entitat 
col·laboradora de l’Administració ambiental. 
 
Article 104 
Modificació de l’habilitació 
 
1. En cas d’ampliació de l’abast de l’habilitació, l’entitat ha de presentar la 
corresponent sol·licitud d’ampliació, indicant quin és l’abast objecte d’ampliació, 
i adjuntar la documentació  actualitzada que es relaciona en els punts c) al g) 
de l’article 100.2. El procediment d’ampliació de l’habilitació és el previst a 
l’article 101, i l’òrgan competent i el termini de resolució els previstos a l’article 
102 relatiu al procediment d’habilitació. 
 
2. En cas de modificacions de l’estructura organitzativa o de funcionament, 
l’entitat ha de presentar la corresponent sol·licitud i aportar  les dades i la 
documentació actualitzada que es relaciona en els punts a) i b) de l’article 
100.2. El procediment per avaluar aquestes modificacions s’ajusta a l’article 
101 relatiu al procediment d’habilitació. 
 
3. En cas de modificacions del personal habilitat que consta a l’annex de la 
resolució, l’entitat ha d’aportar la documentació actualitzada que es relaciona 
en els punts c) i d) de l’article 100.2. Un cop avaluada la documentació 
aportada, l’Oficina d’Habilitació porta a terme, si escau, les auditories 
necessàries. Un cop finalitzat el procés favorablement s’actualitza l’annex de la 
resolució i les dades del registre. 
 
Article 105 
Vigència de l’habilitació 
 
La vigència de l’habilitació és de 5 anys a comptar des de la data de la 
resolució. En cas que s’hagin emès resolucions d’ampliació, per un mateix tipus 
d’entitat, la vigència de l’habilitació comptarà des de la data de la primera 
resolució. 
 
Article 106 
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Renovació de l’habilitació 
 
L’entitat habilitada que, transcorregut el termini de vigència de la seva 
habilitació, vulgui iniciar el tràmit de renovació, ha de presentar la sol·licitud 
corresponent amb una antelació mínima de 6 mesos de la data de finalització 
de la seva habilitació adjuntant només aquelles dades i documentació que 
consten a l’article 100 que hagin canviat respecte a les quals es va atorgar 
l’habilitació objecte de renovació. El procediment de renovació de l’habilitació 
s’ajusta a l’establert a l’article 101 relatiu al procediment d’habilitació. 
 
Article 107 
Seguiment de l’habilitació 
 
1. L’Oficina d’Habilitació ha de dur a terme el seguiment de l’habilitació 
mitjançant auditories de seguiment i, si escau, auditories extraordinàries. 
 
2. Les entitats han de permetre el lliure accés dels representant de l’Oficina 
d’Habilitació tant a les instal·lacions, oficines i documentació de l’entitat, com de 
les seves empreses relacionades. 
 
Article 108 
Supervisió de les actuacions de les entitats habilitades 
 
1. L’Oficina d’Habilitació pot supervisar en qualsevol moment les actuacions 
realitzades per les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental per tal 
de verificar la seva correcta execució, així com la capacitat tècnica del personal 
de l’entitat col·laboradora i el compliment dels requisits i obligacions a què 
estan sotmeses les entitats habilitades. Aquesta supervisió pot efectuar-se, tan 
documentalment, com mitjançant la intervenció en l’establiment objecte de la 
seva actuació com a entitat col·laboradora. 
 
2. En el cas que en el transcurs d’una supervisió es constatin deficiències en el 
funcionament d’una activitat que no quedin reflectides en les actes, certificats i 
informes emesos per l’entitat col·laboradora, l’Oficina d’Habilitació ha de 
notificar-ho a l’Administració competent per tal que aquesta prengui les 
mesures oportunes 
 
Article 109 
Reclamacions 
 
1. Les entitats col·laboradores han de disposar de procediments documentats 
per al tractament de les reclamacions rebudes tant per part dels seus clients 
com per altres parts afectades per les seves actuacions  
 
2. Les entitats col·laboradores han de disposar i mantenir un arxiu 
permanentment actualitzat de totes les reclamacions i actuacions dutes a terme 
en relació a les mateixes, a disposició de l’Oficina d’Habilitació. 
 
3. En cas que una reclamació formulada davant d’una actuació duta a terme 
per una entitat col·laboradora fos resolta desfavorablement o no fos resolta en 
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el termini d’un mes, la persona que l’ha presentat  pot traslladar la reclamació a 
l’Oficina d’Habilitació. 
 
4. L’Oficina d’Habilitació avalua totes les reclamacions que siguin formulades 
contra les entitats col·laboradores i les seves actuacions, i ha de dur a terme 
les investigacions i intervencions que siguin oportunes. Si del resultat de les 
investigacions se’n desprèn que la reclamació és fonamentada, la Direcció 
General competent en matèria de qualitat ambiental, prèvia audiència a les 
parts interessades, notifica i resol sobre la reclamació formulada en el termini 
de 3 mesos. 
 
Article 110 
Suspensió i retirada de l’habilitació 
 
1. La constatació, com a resultat de la supervisió administrativa prevista a 
l’article 108, de l’incompliment greu de les obligacions a què estan subjectes les 
entitats habilitades o llurs tècnics faculta a la persona titular de la Direcció 
General competent en matèria de qualitat ambiental per acordar la suspensió o 
la retirada definitiva de l’habilitació a l’entitat col·laboradora o, si escau, al 
personal tècnic responsable, sens perjudici del règim sancionador establert en 
la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu de les 
administracions públiques de Catalunya i per altres lleis sectorials. 
  
2. L’acord de suspensió de l’habilitació es dicta amb l’audiència prèvia de 
l’entitat col·laboradora o del personal tècnic afectat, i ha d’indicar-ne els motius i 
la durada, que en cap cas pot ser superior a sis mesos. 
 
3. El transcurs del termini de suspensió de l’habilitació sense que l’entitat 
col·laboradora o el personal tècnic responsable hagin adoptat mesures 
correctores de l’incompliment greu comporta la retirada definitiva de 
l’habilitació, amb audiència prèvia a l’entitat o del personal tècnic afectat. 
 
4. Als efectes del que estableix aquest article, s’entén per incompliment greu: 
 
a) La reiteració en l’incompliment de les obligacions a què resten subjectes les 
entitats i llurs tècnics habilitats. 
b) L’incompliment dels requisits preceptius per a l’habilitació de l’entitat o dels 
seus tècnics. 
 
Article 111 
Suspensió i pèrdua de l’habilitació 
 
1. Les entitats col·laboradores han de sol·licitar la suspensió, parcial o total, de 
llur habilitació quan es modifiquin els requisits que van justificar-ne 
l’atorgament. 
 
2. La suspensió s’acorda per resolució de la persona titular de la Direcció 
General competent en matèria de qualitat ambiental, a la qual correspon també 
aixecar la suspensió a petició de l’entitat col·laboradora i prèvia comprovació 
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que han desaparegut les causes que la van motivar. La suspensió no pot tenir 
una durada superior a un any. 
 
3. El transcurs del termini de suspensió de l’habilitació sense que l’entitat 
col·laboradora compleixi amb els requisits preceptius, comporta la pèrdua de 
l’habilitació. 
 
Article 112 
Règim sancionador 
 
Les entitats col·laboradores resten sotmeses al règim sancionador previst a la 
legislació de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i en altres lleis sectorials 
 
Disposició addicional 
 
Règim especial de Barcelona 
 
La intervenció ambiental de les activitats en l’àmbit territorial del municipi de 
Barcelona s’adeqüen a les determinacions de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta Municipal. 
 
Disposicions transitòries 
 
Primera.  
Presentació telemàtica de la documentació 
 
Fins que no s’hagi desenvolupat, mitjançant una ordre específica, l’ús dels 
mitjans electrònics previst en aquest decret, pel que fa a la presentació 
telemàtica de la documentació s’ha de dur a terme de conformitat amb les 
disposicions de l’Ordre MAH/491/2006, de 18 d’octubre, sobre el format i suport 
informàtic del projecte bàsic i altra documentació que han d’acompanyar la 
sol·licitud d’autorització ambiental de les activitats de l’annex I i de llicència 
ambiental de les activitats de l’annex II.1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 
la intervenció integral de l’administració ambiental; el règim de control 
ambiental, la comunicació amb els òrgans administratius competents 
s’efectuarà d’acord amb la normativa vigent abans de l’entrada en vigor de la 
Llei 20/2009, del 4 de desembre. 
 
Segona. 
Adequació de les activitats de l’Annex II.1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer.  
 
L’Ajuntament ha de remetre a l’OGAU corresponent l’expedient de les activitats 
de l’Annex II.1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental que, de conformitat amb la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, han estat incloses a l’Annex I. 
 
Tercera. 
Activitats subjectes a la normativa d’ordenació d’explotacions ramaderes 
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1.  En els supòsits d’activitats subjectes a la normativa d’ordenació 
d’explotacions ramaderes, mentre no es reguli mitjançant llei o disposició 
sectorial en l’àmbit de la ramaderia, conjuntament amb la sol·licitud de l'informe 
urbanístic previst a l'article 41 d'aquest decret s’ha de presenatar la informació 
que es determina en aquesta normativa, especialment en matèria de distancies 
mínimes entre explotacions ramaderes i altres establiments o instal·lacions, que 
d’acord amb la normativa poden suposar una font de contagi en matèria de 
sanitat animal. A aquest efecte la sol·licitud s’ha d’acompanyar de la informació 
referent al  compliment de la normativa d’ordenació ramadera que resulta 
aplicable, indicant les distàncies entre el lloc d’emplaçament de l‘activitat 
projectada i altres instal·lacions i els preceptes de la normativa d’ordenació  
ramadera que es compleixen. 
  
2. En aquests supòsits l’ajuntament demana informe al Departament de la 
Generalitat competent en matèria d’agricultura i ramaderia, que ha d’emetre 
aquest informe, que té caràcter vinculant, en el termini màxim de quinze dies. 
 
Quarta. 
Adequació de les entitats ambientals de control 
 
Les entitats que a l’entrada en vigor d’aquest decret estiguin habilitades com a 
entitat ambiental de control a l’empara del Decret 170/1999, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de 
control: 
 
a) Passen a ser habilitades com a entitats col·laboradores de l’administració 
ambiental, en la tipologia d’entitats ambientals de control, en el marc de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, fins que s’avaluï el compliment dels requisits 
d’habilitació regulats en aquest decret. 
b) Disposen del termini màxim d’un any per adaptar-se als nous requisits. 
Finalitzat aquest termini l’Oficina d’Habilitació n’avaluarà el seu compliment, 
mitjançant les auditories de seguiment. 
c) En el cas que en el procés d’avaluació es constati l’incompliment dels 
requisits regulats en aquest decret, l’entitat perdrà la condició d’entitat 
col·laboradora habilitada. 
 
Cinquena. 
Adequació dels verificadors ambientals 
 
Les entitats que a l’entrada en vigor d’aquest decret disposen d’un certificat 
d’acreditació o d’autorització emès per un organisme d’acreditació o 
d’autorització designat  d’acord amb el que s’estableix en el Reglament CE 
núm. 1221/2009, de 25 de novembre, relatiu a la participació voluntària 
d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals 
(EMAS) que verifiquin activitats que s’acullin al que estableix l’article 71 de la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, disposen del termini màxim d’un any per estar 
habilitades d’acord amb el que estableix aquest decret. 
 
Disposició derogatòria 
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Primera. 
Derogació del Decret 136/1999, de 18 de maig 
 
Resta derogat el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
Intervenció integral de l’Administració Ambiental, i s’adapten els seus annexos. 
 
Segona. 
Derogació del Decret 170/1999, de 29 de juny 
 
Resta derogat el Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de control. 
 
Disposicions finals  
 
Primera.  
Modificació dels annexos 
 
S’habilita la persona titular del Departament de l’Administració de la Generalitat 
competent en matèria de medi ambient per, mitjançant ordre, adaptar el 
contingut dels annexos d’aquest decret al progrés tècnic i científic, als canvis 
normatius, o a les noves necessitats. 
 
Segona.  
Modificació del Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
1. Es modifiquen les lletres b), d), j) i m) de l’article 18.1 del Decret 289/2006, 
de 4 de juliol, que passen a tenir la redacció següent: 
 
“b) Vetllar i dirigir el funcionament global del sistema d’intervenció 
administrativa establert a la legislació de prevenció i control ambiental de les 
activitats pel que fa a l’autorització ambiental i a l’autorització substantiva amb 
avaluació d’impacte ambiental” 
 
“d) Presidir la ponència ambiental, d’acord amb el que estableix la legislació de 
prevenció i control ambiental de les activitats.” 
 
“j) Les funcions que, en relació amb el sistema d’habilitació d’entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental, li atribueix la legislació vigent.” 
 
“m) Les restants funcions que li atribueix la legislació de prevenció i control 
ambiental de les activitats.” 
 
2. Es modifiquen les lletres d), f) i i) de l’article 19.1, que passen a tenir la 
redacció següent: 
 
“d) Elaborar propostes de directrius i criteris pel procediment d’avaluació 
d’impacte ambiental de les activitats sotmeses a la legislació de prevenció i 
control ambiental de les activitats.” 
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“f) Elaborar propostes de metodologia i estandardització de les actuacions dels 
sistemes de prevenció i control de les activitats sotmeses a la legislació de 
prevenció i control ambiental de les activitats.” 
 
“h) Assessorar els ens locals i agents socials per a la implantació i el seguiment 
de la intervenció administrativa d’activitats sotmeses a la legislació de 
prevenció i control ambiental de les activitats.” 
 
3. Es modifica la lletra d) de l’article 19.2 del Decret 289/2006, de 4 de juliol, 
que passa a tenir la redacció següent:  
 
“d) L’Oficina d’Habilitació d’Entitats Col·laboradores, assimilada orgànicament a 
servei”. 
 
4. Es modifica l’article 20 del Decret 289/2006, de 4 de juliol, que passa a tenir 
la redacció següent: 
 
“ Article 20. Servei d’Intervenció Integral d’Activitats 

Corresponen al Servei d'Intervenció Integral d'Activitats les funcions següents: 

a) Donar suport operatiu a la Ponència Ambiental.  

b) Elaborar directrius i criteris d’homogeneïtzació i normalització documental del 
procediment d’intervenció administrativa de la legislació de prevenció i control 
ambiental de les activitats 

c) Proposar legislació en matèria de prevenció i control ambiental de les 
activitats, i avaluar-ne la seva aplicació. 

d) Instruir els expedients sancionadors en relació amb les activitats que són 
objecte d'inspecció i control de la Direcció General.  

e) Gestionar i informar les sol·licituds d’autorització ambiental i d’autorització 
substantiva sotmesa a declaració d’impacte ambiental. 

f) Informar els expedients d'avaluació d'impacte ambiental o programes de 
restauració que li siguin requerits. 

g) Gestionar i controlar les fiances originades com a garantia de programes de 
restauració. 

h) Les altres funcions que li atribueix la legislació de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.” 

4. Es modifica l’article 21 del Decret 289/2006, de 4 de juliol, que passa a tenir 
la redacció següent: 
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“Article 21. Servei de Seguiment i Informació d'Activitats  
 
Corresponen al Servei de Seguiment i Informació d'Activitats les funcions 
següents: 

a) Fer el seguiment de les accions de control de les activitats que són 
atribuïdes a la Direcció General i de les instal·lacions sotmeses a declaració 
d'impacte ambiental. 

b) Elaborar l'informe tècnic en relació amb l'incompliment de les determinacions 
ambientals de les actes de control efectuades per les entitats ambientals de 
control que corresponguin a la Direcció General. 

c) Elaborar propostes de criteris d'actuació, metodologia i coordinació de les 
actuacions de control ambiental d'activitats dels diferents sectors ambientals en 
matèria de prevenció i control ambiental de les activitats. 

d) Proposar directrius i criteris pel seguiment i control de les activitats sotmeses 
al procediment d'intervenció administrativa establert per la legislació de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 

e) Gestionar, coordinar i fer el seguiment de les bases de dades ambientals 
previstes a la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats. 

f) Gestionar, fer seguiment i millorar els mecanismes de difusió i consulta als 
sistemes d'informació desenvolupats en aplicació de la legislació de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 

g) Acreditar les unitats d'informació dels ens locals i fer seguiment de la 
integració a la Base de dades ambientals d’activitats de la informació sobre 
activitats subministrada per aquests. 

h) Gestionar i mantenir actualitzat l'Inventari d'Emissions i Fonts Contaminants 
de Catalunya. 

i) Gestionar, coordinar, fer seguiment i proposar millores de tots els sistemes 
d'informació telemàtics utilitzats en aplicació de la legislació de prevenció i 
control ambiental de les activitats i legislació relacionada. 

j) Dirigir la gestió dels sistemes d'informació  desenvolupats en aplicació de la 
legislació de prevenció i control ambiental de les activitats. 

k) Difondre i assessorar als ens locals en general i agents socials en l'aplicació 
del procediment d'intervenció administrativa establert per la legislació de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 

l) Gestionar i controlar les fiances originades com a garantia dels programes de 
restauració. 
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m) Les altres funcions que li atribueix la legislació de prevenció i control 
ambiental de les activitats.  

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.” 

5. Es modifica l’article 23 del Decret 289/2006, de 4 de juliol, que passa a tenir 
la redacció següent: 
 
“Article 23. Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores 

A l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores li corresponen les funcions 
següents: 

a) Gestionar el sistema d'habilitació de les entitats col·laboradores de 
l’Administració ambiental i del seu personal tècnic. 

b) Dur a terme les actuacions d'avaluació de la capacitació i les relatives a la 
pèrdua d'aquesta condició del personal adscrit a les entitats col·laboradores. 

c) Intervenir i fer el seguiment de les actuacions de les entitats col·laboradores 
habilitades. 

d) Proposar i coordinar l'elaboració d'instruccions tècniques sobre equips, 
procediments de presa de mostra i anàlisi, mesura, calibratge, auditoria, 
verificació i les instruccions sobre requisits de formació i experiència del 
personal de les entitats col·laboradores. 

e) Organitzar programes de formació adreçats al personal tècnic de les entitats 
col·laboradores. 

f) Organitzar i coordinar exercicis d'intercomparació per tal de garantir la 
qualitat i uniformitat dels resultats analítics, assajos, informes i dictàmens de les 
actuacions realitzades per les entitats col·laboradores. 

g) Instruir el procediment sancionador que, en relació amb les entitats 
col·laboradores, es trobi regulat en la legislació vigent. 

h) Gestionar el sistema de qualitat de la pròpia Oficina d'Habilitació, d’acord 
amb les normes europees aplicables als organismes d'acreditació. 

i) Informar i col·laborar en matèria d'habilitació d'entitats col·laboradores amb 
els ens locals que ho sol·licitin.” 

6. Es modifica la lletra c) de l’article 26.1 del Decret 289/2006, de 4 de juliol, 
que passa a tenir la redacció següent:  
 
“c) Participar en la Ponència Ambiental, d’acord amb la legislació de prevenció i 
control ambiental de les activitats, i donar-li suport en relació amb el 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental de projectes no inclosos en els 
annexos d’aquesta legislació.” 
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7. Es modifica la disposició addicional quarta del Decret 289/2006, de 4 de 
juliol, que passa a tenir la redacció següent: 
 
“La Ponència Ambiental regulada a la legislació de prevenció i control 
ambiental de les activitats exerceix les funcions d’òrgan ambiental a què fa 
referència la legislació d’avaluació d’impacte ambiental, excepte en els casos 
subjectes a la normativa d’implantació de parcs eòlics i energia fotovoltaica a 
Catalunya, en els quals l’òrgan ambiental és la Ponència Ambiental de Parcs 
Eòlics regulada en aquesta legislació. 
 
Tercera 
Modificació del Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuració dels serveis 
territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Es modifica l’article 5 del Decret 125/2005, de 14 de juny, que passa a tenir la 
redacció següent: 
 
“A l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada li corresponen les funcions que li 
atribueix la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats i 
qualsevol altra de naturalesa anàloga que se li encarregui.” 
 
Quarta 
Entrada en vigor 
 
El present decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Barcelona,    de                de 2010      
 
 
 
José Montilla i Aguilera 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
Francesc Baltasar Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 
 
 
 
RELACIÓ D’ANNEXOS 
 
 
1) Annex I. Descripcions relatives als efectes ambientals de les activitats 

2) Annex II. Criteris de qualificació de les modificacions com a substancials o 
no substancials.  
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1. Definició dels paràmetres per a qualificar les modificacions com a 
substancials o no substancials, tenint en compte la major incidència de la 
modificació projectada i segons els criteris establerts a l’article 59.2 de la Llei 
20/2009 , del 4 de desembre. 
 
2. Contingut mínim de la documentació que acompanyi la comunicació de canvi 
no substancial 
 
3) Annex III. Document per a l'exempció del control ambiental periòdic per 
empreses adherides a l'EMAS. 

 
4) Annex IV. Requisits addicionals d’habilitació de les entitats col·laboradores 
de l’Administració ambiental. 
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ANNEX I. Descripcions relatives als efectes ambientals de les activitats 
 
1) Efecte notable: Aquell que es manifesta com una modificació del medi 

ambient, dels recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de 
funcionament, que produeixi o pugui produir repercussions significatives en 
ells mateixos; s’exclouen els  efectes mínims. 

2) Efecte mínim: Aquell que es pot demostrar que no és notable. 
3) Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i 

científica com per la població en general, en el context d’un anàlisis complet 
dels costos i beneficis genèrics i de les externalitats de l’actuació 
contemplada. 

4) Efecte negatiu: Aquell que es tradueix amb una pèrdua de valor naturalístic, 
estètic - cultural, paisatgístic, de productivitat ecològica, o en augment dels 
perjudicis derivats de la contaminació, de l’erosió o curullació i més riscos 
ambientals en discordança amb l’estructura ecològica - geogràfica, el 
caràcter i la personalitat d’una localitat  determinada. 

5) Efecte directe: Aquell que té una incidència immediata en algun aspecte 
ambiental. 

6) Efecte indirecte o secundari: Aquell que suposa incidència respecte a la 
interdependència, o, en general, respecte a la relació de un sector 
ambiental amb un altre. 

7) Efecte simple: Aquell que és manifesta sobre un sol vector ambiental, o que 
gaudeix d’una forma d’acció individualitzada, sense  conseqüències en la 
inducció de nous efectes, ni en l’acumulació o sinèrgia.     

8) Efecte acumulatiu: Aquell que al perllongar-se en el temps d’acció de l’agent 
inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, al faltar mecanismes 
d’eliminació amb efectivitat temporal similar a la de l’increment de l’agent 
causant del dany. 

9) Efecte sinèrgic: Aquell que és produeix quant l’efecte conjunt de la 
presència simultània de diversos agents suposa una incidència ambiental 
més gran que l’efecte suma de les incidències individuals contemplades 
aïlladament. A més, s’inclou en aquest tipus, aquell efecte, el mode d’acció 
del qual indueix l’aparició d’altres de nous en el temps. 

10) Efecte a curt, mig i llarg termini: Aquell que la seva incidència pot  
manifestar-se respectivament, en el temps comprès en un cicle anual, 
abans de cinc anys o en un període superior. 

11) Efecte permanent: Aquell que suposa una alteració indefinida en el temps 
de factors d’acció predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes 
de relacions ecològiques o ambientals, presents en l’indret. 

12) Efecte temporal: Aquell que suposa una alteració no permanent en el 
temps, amb un termini temporal de manifestació que pot estimar-se o 
determinar-se.  

13) Efecte reversible: Aquell en el que la alteració que comporta pot ser 
assimilada per l’entorn de forma mesurable, a mig termini, atès el 
funcionament dels processos naturals de la successió ecològica, i dels 
mecanismes d’autodepuració del medi. 

14) Efecte irreversible: Aquell que suposa la impossibilitat o la dificultat extrema 
de tornar a la situació anterior a la acció que el genera.  
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15) Efecte recuperable: Aquell en què l’alteració que suposa pot eliminar-se, o 
bé per l’acció natural, o bé per l’acció humana i, així mateix, aquell en què 
l’alteració que suposa pot ser reemplaçable. 

16) Efecte irrecuperable: Aquell en que l’alteració o pèrdua que suposa és 
impossible de reparar o restaurar, tant per l’acció natural com per la 
humana. 

17) Efecte periòdic: Aquell que es manifesta com a  un mode d’acció intermitent 
i continu en el temps.   

18) Efecte d’aparició irregular: Aquell que es manifesta de forma imprevisible en 
el temps i les alteracions del qual és precís avaluar en funció d‘una 
probabilitat d’ocurrència, especialment en aquelles circumstàncies no 
periòdiques ni contínues, però d’excepcional gravetat. 

19) Efecte continu: Aquell que es manifesta com a  una alteració constant en el 
temps, acumulada o no. 

20) Efecte discontinu: Aquell que es manifesta a través d’alteracions irregulars o 
intermitents en la seva permanència. 
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ANNEX II. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS COM A 
SUBSTANCIALS O NO SUBSTANCIALS. 

 
II.1 Definició dels paràmetres per a qualificar les modificacions com a 
substancials o no substancials, tenint en compte la major incidència de la 
modificació projectada i segons els criteris establerts a l’article 59.2 de la 
Llei 20/2009 , del 4 de desembre. 
 
Els paràmetres definits a continuació s’apliquen sobre les capacitats 
màximes de les activitats autoritzades que son les aportades pel titular de 
l’autorització/llicència en el moment de la sol·licitud. 
 
 
1) Pel que fa a la dimensió de l’activitat o activitats afectades 
Es considera canvi substancial quan es produeixi un dels supòsits següents: 
 
1. Increment de les instal·lacions o de la superfície destinada a processos 
de producció de l’activitat superior a un 50 % o que suposi un augment de 
5.000 m2. Aquest llindar de la superfície no és aplicable a les activitats 
extractives. 
1.1) En el cas d’activitats ramaderes, no es considera canvi substancial la 
modificació derivada de: 
a) La implantació o la modificació del sistema d’emmagatzematge de les 
dejeccions ramaderes. 
b) La implantació o la modificació dels tractaments de les dejeccions ramaderes 
en origen. 
c) L’adaptació de les instal·lacions a la normativa de benestar animal. 
 
1.2) En el cas d’activitats ramaderes, es considera canvi substancial qualsevol 
modificació que impliqui alguna de les següents coses: 
a) Increment superior al 30% del nitrogen generat amb les dejeccions, o que 
l’increment superi els 7.000 kg N/any. 
b) Increment superior al 20% del nitrogen aplicat en terres agrícoles situades 
en zones vulnerables o en terres agrícoles situades en zones de protecció per 
a l’abastament d’aigua potable, o que l’increment d’aplicació superi els 5.000 kg 
N/any. 
En tots els casos, el càlcul de l’increment de nitrogen es realitza considerant els 
valors estàndard d’excreció de nitrogen segons el tipus de bestiar. 
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2. En relació a les activitats de gestió de residus “diferents” dels dipòsits 
controlats”, es considerarà canvi substancial: 
 
a) Un increment superior al 50% de la capacitat de tractament de 
residus i/o de la superfície total de la activitat productiva.  
b) Un increment superior al 50% de les instal·lacions 
d’emmagatzematge de residus per a les activitats compreses en 
l'annex II de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les 
activitats, en els apartats 10.9, 10.10 i 10.11. 
c) Un increment superior al 100% de les instal·lacions 
d’emmagatzematge de residus per a la resta d’activitats. 

 
3. En relació als dipòsits controlats de residus, es considerarà canvi 
substancial: 
a) Un increment del volum de residus a dipositar superior al 30% quan el volum 
total de residus autoritzat sigui igual o superior a 1 milió de m3 . 
b) Un increment del volum de residus a dipositar superior al 50% quan el volum 
total de residus autoritzat sigui inferior a 1 milió de m3. 
c) Un increment de superfície del vas del dipòsit que ocupi terrenys exteriors a 
l’àmbit de l’estudi geològic de detall del projecte autoritzat. 
d) Un canvi en la tipologia de residus a disposar que comporti un canvi en la 
classe del dipòsit. 
e) Un canvi en la tipologia de residus a disposar que comporti un canvi en la 
subcategoria de dipòsit de residus inorgànics amb baix contingut en matèria 
biodegradable a un dissenyat per rebre residus orgànics biodegradables. 
f) El canvi de monodipòsit a un dipòsit on es dipositin diferents tipus de residus. 
 
No s’entendrà com canvi substancial les noves instal·lacions auxiliars o 
l’increment de les existents que siguin necessàries per a la correcta gestió dels 
dipòsits controlats (per exemple instal·lacions de tractament de biogàs o 
lixiviats). 
 
4. Les modificacions que impliquin un canvi del codi en el qual hagi estat 
classificada l’activitat, tant si aquest canvi es produeix en relació amb 
l’annex mateix o amb un annex diferent que, en tot cas, es consideren 
modificació substancial. 
 
2) Pel que fa a la producció 
Es considerarà que es produeix canvi substancial quan l’increment de la 
capacitat productiva sigui igual o superior 50 % o bé es produeixi un augment 
igual o superior 75.000 t/a. 
 
3) En relació al volum, el pes i la tipologia dels residus generats 
a) Pels residus no especials 
Es considerarà canvi substancial l’increment en més de 100 t/any, sempre que 
això signifiqui més d’un 50% del total de residus no especials generats per 
l’activitat 
b) Pels residus especials 
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Es considerarà canvi substancial l’increment en més de 50 t/any, sempre que 
això signifiqui més d’un 25% del total de residus especials generats per 
l’activitat. 
Consideracions en relació als residus especials i no especials: 
- les dades de referència per calcular els increments en la generació de residus 
han de ser les dades que figurin en la resolució de l’autorització o llicència 
ambiental vigent. Per justificar la no substancialitat del canvi s’haurà d’adjuntar 
una taula amb els sumatoris de residus E i NE abans i després del canvi, - en el 
cas que el canvi consisteixi en una disminució de la producció de residus 
especials i a la vegada comporti un increment substancial de la producció de 
residus no especials, s’haurà de considerar canvi no substancial sempre i quan 
el sumatori de tots el residus no s’incrementi per sobre del criteri establert per 
residus no especials, - en el cas de gestors de residus, que incrementin la seva 
activitat fins a un 50% (o sigui CNS segons el criteri de magnitud del canvi), no 
es tindran en compte els criteris de producció de residus, - en el cas dels 
dipòsits controlats que incrementin la seva activitat de forma no substancial 
d’acord amb els criteris de dimensió no es tindran en compte els criteris de 
producció de residus. 
c) Pels dipòsits controlats, es considerarà canvi substancial: 
c.1) Un canvi en el condicionament dels residus aprovat en el projecte sempre 
que aquest comporti un increment superior al 25% en la producció total de 
lixiviats. 
c.2) Un increment de la quantitat diària de residus a dipositar sempre que 
aquest increment comporti un augment de la generació diària de lixiviats 
superior al 30%. 
 
4) La qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos naturals de les 
àrees geogràfiques que puguin ser afectades o limitacions derivades de 
les declaracions de zones d’especial protecció per a la capacitat i 
vulnerabilitat del medi. 
 
Es pot considerar una modificació substancial l’increment de les emissions i/o 
de les immissions d’una activitat si pot produir un risc d’incompliment dels 
objectius de qualitat en zones que requereixen especial protecció d’acord amb 
la normativa vigent. 
 
5) Pel que fa al grau de contaminació produïda, als recursos naturals 
emprats i, en particular, el consum d’aigua i energia i a la incorporació o 
augment en l’ús de substàncies perilloses 
 
Atmosfera 
 
1) En el cas d’augment de les emissions totals de l’activitat, incloent emissions 
vehiculades i emissions difuses, es considerarà un canvi substancial: 
a) L’increment d’emissió màssica total per contaminant superior al 30%, 
excepte si aquest augment suposa menys d’1 t/a de partícules o 15 t/a de NOx 
o 20 t/a de SO2 o 1 kg/h de COT i el medi tingui capacitat per acceptar-ho. 
b) L’increment d’emissió màssica total per contaminant inferior al 30% si aquest 
augment supera les 10 t/a de partícules o 150 t/a de NOx o 200 t/a de SO2 o 
10 kg/h de COT. 
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c) Si es generen nous contaminants que siguin metalls, contaminants orgànics 
persistents, substàncies amb frase de risc reglamentades per la normativa 
relacionada amb l’ús de dissolvents orgànics o que estiguin incloses a l’annex 
14 del Reglament 1907/2006 REACH. 
 
2) La disminució d’emissions per l’aplicació de mesures correctores, captacions 
i depuracions d’emissions difuses o canvi de procés es considerarà un canvi 
substancial en el cas que es generi algunes de les substàncies detallades a 
l’apartat c) anterior. 
 
3) En instal·lacions de combustió que no es varia el combustible o es canvia a 
un combustible més net (segons la relació - carbó – fuel – fuelBIA - gas oil – 
biomassa- GLP - gas natural) el canvi serà substancial:, 
a) si en generació d’energia calorífica s’incrementa la potència en més de 17,4 
MWt o en més de 8 MWt en Zones de Protecció Especial (ZPE), 
b) Si en generació d’energia elèctrica s’incrementa la potència en més de 8 
MWe o en més de 4 MWe en Zones de Protecció Especial (ZPE). 
 
4) En instal·lacions de combustió que es canvia d’un combustible més net a un 
de menys net (segons la relació: gas natural- GLP - biomassa- gas oil –fuelBIA- 
fuel –carbó) els criteris de canvi substancial seran els del punt 1. 
 
5) En qualsevol dels dos supòsits anteriors, si l’augment de potència no supera 
el 25% de la potència de totes les instal·lacions autoritzades es considerarà un 
canvi no substancial. 
 
6) Augment dels nivells d’immissió de soroll. L’increment del nivell d'avaluació, 
LAr, a partir de 3 dB(A), que provingui d'una instal·lació fixa o mòbil, determinat 
en els receptors més exposats, és un canvi substancial. 
 
Aigua 
 
En el cas d’augment dels nivells d’emissió, es considerarà un canvi substancial: 
a) L’increment de cabal abocament superior a 50 m3/dia. 
b) La presència en un abocament de substàncies prioritàries i substàncies 
perilloses prioritàries que es trobin recollides a la normativa en matèria de 
protecció d’aigües, o que estiguin incloses a l’annex 14 del Reglament 
1907/2006 REACH, no tingudes en compte anteriorment. 
c) L’increment de substàncies prioritàries i substàncies perilloses prioritàries 
regulades per la normativa en matèria de protecció d’aigües sempre que 
l’increment de càrrega màssica sigui superior a 100 mg/h. 
d) L’increment de càrrega contaminant d’altres substàncies diferents a les 
descrites anteriorment, sempre que l’increment de càrrega màssica sigui 
superior a 100 g/h. 
e) L’aparició de nous focus emissors, llevat si es tracta d’aigües sanitàries. 
En cas d’augment del consum d’aigua: 
f) Un increment del consum superior a 7.000 m3/any provinents de fonts 
pròpies és un canvi substancial. 
 
Llum 
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Es considera canvi substancial d’una l’activitat produït pel sector llum, quan 
provoqui un increment de la il·luminació intrusa superior a 0,8 lux, amb 
afectació en zones de protecció alta i màxima envers la contaminació 
lluminosa, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació 
lluminosa del Departament de Medi Ambient i Habitatge.” 
 
MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES 
Un canvi es considerarà substancial si suposa un augment d’alguna emissió 
superior al valor d’emissió associat a l’ús de les MTD aplicables a l’activitat. 
 
Prevenció d’incendis forestals 
Es considerarà canvi substancial: 
a) Quan es produeixin variacions de les distàncies entre l'activitat i la forest que 
d'acord amb els àmbits d'aplicació de la normativa de prevenció d'incendis 
forestals motivin l'establiment de noves mesures correctores de prevenció 
d'incendis forestals, no contemplades inicialment. 
a.1) Per activitats que es trobaven situades a més de 500 metres de superfície 
forestal, i que per modificacions en els seus límits passin a estar situades a 
menys de 500 metres de la forest. 
a.2) Per activitats que no es trobaven en contacte amb superfície forestal i que 
per modificacions en els seus límits entrin en contacte amb la forest. 
b) Quan s'introdueixi variacions en l'objecte de l'activitat o en algun procés de 
transformació que realitzi i que tinguin una regulació específica en la normativa 
de prevenció d'incendis forestals. 
6) El risc d’accident En activitats subjectes a la legislació d’accidents greus es 
consideraran canvis substancials aquells canvis per causa interna de l’activitat 
que ho siguin a efectes de la legislació vigent en matèria d’accidents greus, 
d’acord amb els criteris fixats a tal efecte per l’òrgan competent en matèria de 
seguretat industrial. 
 
7) L’acumulació de modificacions no substancials 
Si com a conseqüència de petits canvis successius sobre una mateixa activitat 
s’assoleixen les magnituds considerades per a qualificar un canvi de 
substancial el centre o establiment haurà de sol·licitar la corresponent 
autorització o llicència ambiental. 
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II.2 Contingut mínim de la documentació que acompanyi la comunicació 
de canvi no substancial 
 
Atmosfera 
 
a. Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel 
canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses)  
b. Característiques del les emissions vehiculades i difuses, contaminants i 
mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi. 
c. El balanç dels contaminants per tal de justificar l’augment de les emissions 
totals de l’activitat i la metodologia de l’elaboració d’aquets balanç. 
Aigua 
a. Dades del possible increment en el consum o abocament d’aigües i, si 
s’escau, acreditació de la disponibilitat del recurs. 
b. Declaració d’abocament. 
c. Dades dels nous focus emissors d’aigües residuals. 
d. Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel 
DAR 
e. Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o 
s’incrementa la profunditat del vas, cal aportar estudi hidrogeològic i mesures 
correctores. 
 
Residus 
En el cas de tractar-se de canvis que afecten la producció de residus: 
a. Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de 
residus,  
b. Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció 
anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d’emmagatzematge, la seva 
ubicació en un plànol i la destinació final. 
c. Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, 
agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació 
plantejada (incloent els nous residus generats després de la modificació 
plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitats abans de la 
modificació) les quantitats indicades en l’autorització/llicència ambiental inicial. 
En el cas de tractar-se de canvis que afecten a gestors de residus: 
a. Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment 
dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat 
d’emmagatzematge dels residus abans de tractar,...) 
b. Indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, 
abans i després de la modificació plantejada, 
c. Indicar la capacitat d’emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, 
abans i després de la modificació plantejada, 
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Millors tècniques disponibles 
Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions que generen 
l’increment d’emissions, a l’aire o a l’aigua, o de generació de residus 
perillosos, amb indicació de si les pràctiques i tecnologies emprades es 
consideren MTD d’acord amb els documents de referència (BREF) de la UE 
que s’escaiguin. 
 
Llum 
Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l’activitat 
modificada que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa 
on s’ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i 
dels aparells d’il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació 
d’ús en horari de nit, si escau 
 
Accidents greus 
a. Descripció general del canvi projectat. 
b. Descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d’acord 
amb la normativa vigent d’accidents greus que suposarà el canvi. 
c. Justificació de la no substancialitat del canvi d’acord amb els criteris fixats a 
tal efecte per l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial i per 
comparativa amb la notificació d’accidents greus vigent. 
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Annex III. Document per a l'exempció del control ambiental periòdic per 
empreses adherides a l'EMAS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

  
 

ENTITAT/AUDITOR QUE HA PORTAT A TERME LA VALIDACIÓ DE LES DADES 
DEL DOCUMENT PER L’EXEMPCIÓ DELS CONTROLS PERIÒDICS  

 
 

Auditor:  

Entitat de 
verificació: 

 

Núm de 
registre com 
a entitat 
habilitada 
pel DMAH: 

 

NIF:  

Adreça:  

Telèfon:  

Fax:  

E-mail:  

 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

0. Introducció 
 
Les activitats incloses en els dels annexos I.1, I.2, I.3, II i IV de la Llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), estan sotmeses a un 
règim de controls, cada 2 anys per les activitats de l’ annex I.1, cada 4 anys per 
les dels annexos I.2 i I.3 i 6 anys per els annexos II i IV, que garanteixi la 
permanent adequació de les instal·lacions i l'activitat als requeriments legals 
aplicables i, específicament, als fixats en la seva autorització o llicència 
ambiental. 
 
No obstant, l'article 71.3 de la llei esmentada indica que aquelles activitats 
incloses en els annexos I.1, I.2, I.3, II i IV que pertanyin a establiments adherits 
al sistema europeu de gestió i auditoria ambiental (EMAS) queden exemptes 
del règim de control periòdic . 
 
Així, aquests establiments no han de passar els controls periòdics, però 
igualment han de facilitar a l'Administració la informació sobre el compliment de 
les condicions de la seva autorització o llicència, la qual ha de ser incorporada 
a la Base de Dades Ambiental d'Activitats constituïda segons s’estableix a la 
PCAA. 
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental, ha preparat aquest document que 
permetrà a les empreses extreure informació del seu propi sistema de gestió o 
de la declaració ambiental per a poder fer compatible aquesta exempció amb el 
funcionament de la PCAA. 
 
Per tal de no duplicar informacions en casos determinats, com per exemple, 
analítiques d’aigües residuals, determinació de les emissions atmosfèriques o 
declaració de residus, s’aportaran directament aquests documents juntament 
amb el document d’exempció de controls periòdics.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

DADES A VALIDAR PEL VERIFICADOR  PER A L'EXEMPCIÓ DELS 
CONTROLS REGLAMENTARIS PERIÒDICS 
 
 
 
1. DADES GENERALS 

  
DADES DE L'EMPRESA  
 
Nom:           NIF: 
 
 
 
DADES DE L'ESTABLIMENT 
 
Nom:            NIF: 
Adreça:  
Municipi:  
Coordenada UTM (X): 
Coordenada UTM (Y): 
 
 
 
DADES DE L’AUTORITZACIÓ / LLICÈNCIA  
 
Data de la RESOLUCIÓ de l’autorització o llicència:            
Núm. Autorització / Llicència, últim que es va atorgar a l'establiment:  
Núm. Sol·licitud OGAU:  
Números Sol·licituds OGAU dels CNS posteriors: 
Annex Llei 20/2009:                Apartat::               Subapartat : 
Codi de control inicial: 
Data darrera acta del control inicial: 
    

 



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

1.1 Productes intermedis i finals obtinguts  

 
PRODUCTES INTERMEDIS I FINALS OBTINGUTS (*) 

Autoritzat Validat 

Nom 
product
e 

Descripci
ó 

Quantita
t (indicar 
unitats) 

Sistema 
emmagatzematg

e 

Capacitat 
màxima 
emmagatzematg
e (indicar 
unitats) 

Quantita
t (indicar 
unitats) 

Sistema 
d’emmagatzematg

e 

Capacitat 
màxima 

emmagatzematg
e (indicar 
unitats) 

        
 
 
 

 
      

(*) Com a mínim els productes que surten a l’autorització   

 

1.2 Descripció dels processos 

 
 
DESCRIPCIÓ DE PROCESSOS 

Procés Validat 
  

  
 
 
1.3 Descripció de les instal·lacions i equipaments tal i com ho descriu 
l’autorització/ llicència ambiental 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Autoritzat 
Validat 

Instal·lació Característiques 

   

   

 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació.  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

 
1.4 Consums estimats 
 
1.4.1 Principals matèries primeres i auxiliars 
 
PRINCIPALS MATÈRIES PRIMERES  

Autoritzat Validat 
Matèri
a 

primer
a 

Descripci
ó 

Quantit
at 

Unita
t 

Capacitat 
màxima 

emmagatzemat
ge 

Sistema 
d'emmagatzemat

ge 

Quantit
at 

actual 

Capacitat 
màxima 

emmagatzemat
ge 

Observacion
s 

         

         

         

 
1.4..2 Relació d’energies que utilitza la instal·lació 
 
PRINCIPALS  ENERGIES  

Autoritzat Validat 

Tipus 
d'energi

a 

Quantit
at 

Unit
at 

Capacitat 
màxima 

emmagatzemat
ge 

Quantit
at 

actual 

Capacitat 
màxima 

emmagatzemat
ge 

Observacio
ns 

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

1.4.3 Dades d’abastament d’aigües 
 
DADES D’ABASTAMENT D’AIGUA  (PER TIPUS I/O PUNT D’ABASTAMENT) 

 Autoritzat  

           

Quantitat 
actual 

Validat 

Procedència de les aigües abastades  
   

                                                          

 

 

Companyia subministradora ( si 
s’escau) 

  
 

Volum total abastat any (m3/any) (*)                                           

Volum total abastat  (m3/dia)    
Estat de l’aprofitament  
(en construcció, en explotació, 
inhabilitat) 

   

Tipus d’ús de l’aprofitament (domèstic, 
rec, procés, mixta) 

   

(*)Revisió de rebuts o segons manifestació del promotor (especificar) 
 
 
2. AIGÜES RESIDUALS 
 
DADES D’ UTILITZACIÓ I TRACTAMENT D’ AIGUA 
 Autoritzat  Validat 

Processos en els que es 
recircula / reutilitza aigua 

  

Processos en que s’ 
evapora aigua 

  

Sistema de tractament   
 
DESCRIPCIÓ GLOBAL DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES 
 Autoritzat  Validat Observacions 

Núm. total 
punts 
d’abocament 

   

Cabal 
abocat  

Màxim/dia 
(m3/dia) 

 
Màxim/dia 
(m3/dia) 

  

Any 
(m3/any) 

 
Any 
(m3/any) 

  

Màxim/hora 
(m3/h) 

 
Màxim/hora 
(m3/h) 

  

 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 
 
 



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

IDENTIFICACIÓ DEL PUNT D’ABOCAMENT (per cada 
punt) 
 Autoritzat  Validat 

Descripció del 
punt 
d’abocament 

  

Focus núm.   
Coordenada 
UTM (X)   
Coordenada 
UTM (Y)   
Destí final de 
l’abocament   

Nom                                                               

Cabal abocat  

Màxim/dia 
(m3/d) 

 
Màxim/dia 
(m3/d) 

 

Màxim/any 
(m3/any) 

 
Màxim/any 
(m3/any) 

 

Punta 
horària 
(m3/h) 

 
Punta 
horària 
(m3/h) 

 

Tipus de 
tractament   
Procedència de 
les aigües 
abocades 

  

S’ha realitzat 
presa de 
mostra? 

  

Observacions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

 
ANALÍTICA D'AIGÜES (*) 
Descripció del punt de mostreig i nº del punt d’ abocament associat:: 
Identificació de la mostra: 
Metòdica de mostreig: 
Identificació de qui ha fet la presa de mostra i del laboratori que ha realitzat 
l’analítica: 
Data de la presa de mostra:  
Data de la realització de l'analítica: 

Paràmetre Metodologia 
Resultats 
analítics 

Valors límit 
establerts 

Validat 

     

     

     

Comentaris: 
(*) En el cas de que en l'autorització/llicència es fixin autocontrols, caldrà 
reproduir aquesta taula i posar  les dades de la última mostra analitzada. 
 
 

ABOCAMENTS A MAR 
 Autoritzat  Validat 

Concessió del MIMA   
Data caducitat de la  
concessió 

  

Ocupació domini públic?   
Segregació d’efluents?   
 
 
 
 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 
 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ AIGÜES RESIDUALS 
Autoritzat Validat 

 No es podran realitzar altres abocaments 
de substàncies atribuïbles a altres usos de 
l’aigua que els propis de l’activitat 
autoritzada. 

 

Els resultats dels autocontrols es 
comunicaran periòdicament a l’ACA, amb 
una declaració d’ incidències registrades a 
les instal·lacions de depuració. 

 

Ha de disposar d’una arqueta de registre 
que permeti l’aforament i la presa de 
mostres periòdica. 

 

Pagament del cànon de l’aigua en els 
termes establerts al Text refós de la 
legislació en matèria d’ aigües a Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 3/2003 de 4 
de novembre. 

 

  
  

 
 
 
3. RESIDUS 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES DE RESIDUS – DOCUMENTACIÓ  (Omplir si s’escau) 

 Requisits Validat 

Codi Productor (P-)    o Codi de 
gestor (E-) 
(per activitats existents) 

  

Revisió del registre de residus (art 5.2 
decret 93/1999) 

  

Estudi minimització  segons el RDL 
952/97 (només per residus especials) 

  

Declaració anual de residus    
 
 
 
 
 
 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

 

DADES DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS   

Autoritzat Validat  

Tipus de 
residu 
/codi 
classe 

Produc
ció 

anual 

Unit
at 

Sistema 
d’emmagatzem
atge 

Capacitat 
d’emmagatzem
atge 

Unit
at 

Tipu
s de 
gesti
ó en 
orige
n 

Tipus de 
gestió 
externa 
Codi 

tractam
ent 

Quantit
at (*) 
(Gestió 
en 

origen) 

Quantit
at  (*) 
(Gestió 
extern
a) 

Observaci
ons 

           
           

           
           
           

Nous 
residus 
que no 
surten a 
l’autoritza
ció 

          

           
  (*) Dades de l’última declaració de residus 
 
 
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE RESIDUS 

Autoritzat Validat 
Temps màxim d’emmagatzematge dels 
residus perillosos no superarà els sis 
mesos i sota cobert. 

 

Els residus líquids s’hauran 
d’emmagatzemar en zona pavimentada, 
amb un sistema de recollida dels 
possibles vessaments. 

 

D’ acord amb l’ article 12.2 de la Llei 
10/98 de residus, cadascun dels residus 
valoritzables s’hauran de classificar i 
emmagatzemar diferenciadament. 

 

En el cas d’instal·lacions pròpies de 
tractament de residus, s’haurà de 
disposar d’un llibre on s’anoti l’ evolució i 
les incidències d’explotació, el productor o 
l’ origen, la quantitat de residus 
recuperats, etc... 

 

  
  

 
 
 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat, s’ 
indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

4.  EMISSIONS A L'ATMOSFERA 
 

� Caldrà adjuntar l’informe d’una entitat degudament habilitada per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental o de la pròpia empresa on s’especifiquin les 
condicions de com s’han pres les mostres, com s’han fet les mesures de camp i 
com s’han fet les analítiques al laboratori, tal i com s’especifiqui  a l’autorització 
o llicència.  

� Cal reproduir aquesta taula per a cada focus i posar els resultats de la darrera 
analítica 

 

 

Focus Núm:                 Nom:                 Descripció del procés:                                                     Núm. llibre de 
registre:         
 
UTM X :      UTM Y :                Mesures correctores:        
 
Temps de funcionament:                        h/dia:                                  dies/any:                            
 
Accés a la boca de mostreig i plataforma(*): 
Adequació del punt de mostreig de mostra(*) :  
 

Autoritzat Validat 

Paràmetre + 
Mètode 
analític 

Concentració 
fixada 

 
Unitat  

Emissió 
màssica 
(Kg/h) 

Analitzador 
en continu 
(Sí / No) 

Concentració 
mesurada 

Unitat 
Emissió 
màssica 
(Kg/h) 

Analitzador 
en continu 
(Sí / No) 

Connectat 
a la 
XEAC    
(Sí / No) 

          

          

          

 

(*)  Indicar si es compleixen les condicions establertes a l’Annex III de l’Ordre 
de 18 d’octubre de 1976  i a l’Annex I del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril. 
 
Els contaminants que disposin d’ analitzador en continu degudament calibrats i 
disposin del certificat de calibratge i dels documents de conformitat emesos per 
la Direcció General de Qualitat Ambiental, resten exempts de mesura manual 
durant els controls periòdics. 
 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

 
ANALITZADOR EN CONTINU (*) 
 Autoritzat Validat 
Data de 
l’últim 
calibratge  

  

Paràmetres   
Entitat   
(*) En cas que el focus emissor disposi d’ analitzador en continu 
 
 

 

TORXES  

Autoritzat Validat 

Nom 
Coord. 
UTM X 

Coord. 
UTM Y 

Processos que 
generen 
l’enviament de 
gasos a torxa 

Cabalímetre 
(Sí / No) 

Llibre 
de 
registre 

Processos que 
generen l’enviament 
de gasos a torxa 

Cabalímetre 
(Sí / No) 

Connectat 
a la 
XEAC     
(Sí / No) 

         

Autoritzat Validat 

Les torxes hauran de disposar de cabalímetre de rang 
variable, si escau, i registre en continu que permeti 
conèixer en tot moment els cabals dels diferents corrents 
enviats.  

 

No s’autoritza l’enviament a torxa de corrents gasoses 
residuals de manera sistemàtica.    

 

S’ haurà d’ assolir com a mínim una temperatura de 900ºC 
i un temps de residència dels gasos de combustió mínim 
de 0,3 seg. 

 

  

 
    
 
 
 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

 

EMISSIONS DIFUSES  

Autoritzat Validat 

Núm. 
Punt 

Descripció 

Procés 
que 
les 
genera 

Descripció sistema 
de reducció i de 
les mesures de 
minimització 

Paràmetre 
analític 

Emissió 
màssica 
(indicar 
unitats) 

Descripció 
sistema de 
reducció i de 
les mesures de 
minimització 

 
Emissió 
màssica 
(indicar 
unitats) 

        

        

        

 

 

 

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ EMISSIONS A L’ ATMOSFERA 

Autoritzat Validat 

Comprovar que s’ha Presentat anualment el Pla 
de Gestió de dissolvents al Servei de Vigilància i 
Control de l’ Aire  del Departament de Medi 
Ambient d’ acord les indicacions de l’ annex IV del 
Reial Decret 117/2003. 

 

Els establiments que disposin d’ analitzadors en 
continu hauran de trametre anualment un informe 
sobre l’acompliment dels valors límit d’emissió 
(VLE), d’acord amb els criteris establerts per 
l’administració ambiental. 

 

Comprovar que aquells focus emissors que 
disposen d’ analitzador en continu disposen del 
certificat de calibratge i dels documents de 
conformitat emesos per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental. 

 

  

 
 
 
 
 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 
 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

5.SOROLL I VIBRACIONS 

 
 
 

Font d’emissió 

Autoritzat 
 

Núm. font Descripció 
UTM 

Mesura correctora 
X Y 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
Nivells d’immissió 

Validat 

Receptor 
exposat 

Zona 
sensibilitat 
acústica 

UTM Valor límit 
Nivell 

Avaluació 
LAr/LAw Conforme Observacions 

X Y Ld Le Ln Ld Le Ln 

            

            

            

 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

6. LLUM  
 
 

ZONA DE PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

 Autoritzat Validat 
Zona de protecció envers la 
contaminació lluminosa on s’ubica 
l’activitat  

  

L’activitat és propera a una zona 
E1 ?   

Horari de funcionament de 
l’activitat   

Informe justificatiu del 
funcionament de la il·luminació en 
horari de nit 

  

 
 

PUNTS DE LLUM  

 Autoritzat Validat 
Nombre de punts de llum i 
ubicació (*) 

  

Model del pàmpol   
Flux a l’Hemisferi Superior (%)    
Tipus de làmpada    
Potencia elèctrica de la làmpada 
en W   

Flux lluminós de la làmpada en lm   
Temperatura de color de la llum   
Il·luminació mitjana en lux   
Regulador de flux    
Horari de funcionament    
(*) S’ha d’indicar si els punts de llum o rètols estan ubicats a: accessos a l’activitat, 
vials interns, aparcaments, instal·lacions activitats, magatzem exterior, façanes ....  
 
 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

 

RÈTOLS  

 Autoritzat Validat 
Ubicació    
Tipus    
Luminància en cd.m-2   
Horari de funcionament    
És necessària per localitzar un 
servei ?  

  

En rètols il·luminats amb llums 
exteriors, comprovar si els 
pàmpols estan elevats i enfoquen 
per sota de l’horitzontal  

  

 
 

FAÇANES, APARADORS I FINESTRES  

 Autoritzat Validat 
Luminància de la façana en cd.m-

2   

Luminància del aparador o de la 
finestra en cd.m-2   

A partir de les 22 hores UTC està 
apagada    

Surt llum d’aparadors i finestres 
fora de l’espai de l’activitat ?.   

En cas que hi hagi enlluernament, indicar la ubicació on s’hi produeix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas que algun apartat del document no sigui aplicable a l’ activitat,  
s’ indicarà mitjançant una ratlla o una indicació. 
 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

7. MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD) 
 
 

MTD  

Autoritzat  Validat 

Descripció de les 
MTD fixades   

Observacions 
Descripció de les 
MTD implantades 

Observacions 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Data, signatura i segell del verificador 

 
 
 
 
OBSERVACIONS 
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Annex IV. Requisits addicionals d’habilitació de les entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental. 
 
 
1. Requisits administratius 
 
a) Les entitats habilitades per actuar en el marc de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, han de disposar d’una pòlissa d’assegurances o altre sistema que 
cobreixi les responsabilitats civils de caràcter general i els danys al medi 
ambient que es puguin derivar de llurs actuacions com a entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental. També haurà de cobrir les 
despeses  derivades de la repetició dels controls o de les verificacions en el cas 
que es declari la seva invalidesa, les despeses de la no realització o no 
finalització de les tasques contractades abonades prèviament en cas de 
suspensió o retirada de la seva habilitació, així com els danys a tercers que es 
derivin d’una actuació deficient per part de l’entitat.  
 
b) En el cas de les entitats ambientals de control, la quantia de la cobertura 
mínima de la pòlissa, aval o altra sistema, que s’actualitzarà periòdicament en 
funció de l’índex de preus al consum per a Catalunya de l’Institut Nacional 
d’Estadística, és de:  
 
1. 900.000 € per a entitats de control habilitades per una sola tipologia 

d’activitats (excepte la tipologia industrials). 
2. 1.200.000 € per a entitats de control habilitades per la tipologia d’activitats 

industrials i per a les entitats de control habilitades per més d’una tipologia 
d’activitats.  
 

c) En cas que l’entitat porti a terme altres activitats diferents de les d’entitat 
col·laboradora de l’Administració ambiental o pertanyi a una organització 
superior, l’auditoria anual de comptes s’ha de portar a terme de manera que 
permeti una avaluació diferenciada de la seva activitat com a entitat 
col·laboradora.  
 
En cas que això no sigui possible, l’entitat ha d’establir mecanismes o 
procediments que permetin una avaluació econòmica diferenciada de les 
activitats com a entitat col·laboradora de la resta d’activitats. 
 
2. Requisits d’independència i imparcialitat 
 
Les entitats de control han de complir els criteris que es fixen a l’annex A de la 
norma UNE EN ISO/IEC 17020 i les seves guies d’aplicació IAF/ILAC i EA. 
 
Les entitats de verificació han de complir els requisits que es fixen a la norma 
UNE EN ISO/IEC 17021 i el Reglament EMAS. 
 
I específicament per ambdós tipus d’entitat per portar a terme actuacions en el 
marc de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, han de complir els requisits 
addicionals següents: 
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a) Requisits a complir per l’entitat col·laboradora, l’entitat legal a la qual pertany 
i el seu personal: 
1. Ni l’entitat col·laboradora ni l’entitat legal a la qual pertany ni el seu 

personal, poden estar vinculats a cap activitat que pugui entrar en conflicte 
amb independència de judici i integritat respecte a les actuacions de control 
i verificació.  En particular, no poden realitzar cap servei d’enginyeria ni de 
consultoria en activitats susceptibles de poder ser controlades o verificades, 
en el marc de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, ni implantar sistemes de 
gestió ambiental. 
No es consideren incompatibles les activitats de control o verificació 
regulades en aquest Decret amb les activitats realitzades per l’entitat 
col·laboradora com a entitat de tercera part, sempre i quan no es produeixi 
un conflicte d’interessos. 

2. L’entitat haurà de valorar i documentar les accions a prendre en la 
contractació de personal que s’hagi dedicat prèviament a activitats 
incompatibles d’acord amb aquest Decret.  En cap cas un tècnic podrà 
portar a terme una actuació de control o verificació en una activitat si en els 
2 anys previs hi va estar implicat en serveis d’enginyeria o consultoria. 

3. L’entitat col·laboradora ha de demostrar i assegurar, mitjançant 
procediments interns, que les seves actuacions es porten a terme sense 
cap tipus de conflicte d’interès i que el seu personal està lliure de qualsevol 
pressió comercial, financera o d’altre tipus que pugui afectar a la seva 
imparcialitat de judici. 

4. Si l’entitat ofereix altres serveis de consultoria o assistència tècnica, no 
incompatibles amb el primer punt d’aquest apartat, haurà de valorar 
prèviament si la dependència financera o d’altre tipus, pot comprometre la 
independència i imparcialitat de l’actuació com a entitat col·laboradora 
abans de portar-la a terme. 

5. En cas que la independència i la imparcialitat es puguin veure afectades, 
l’entitat no podrà portar a terme l’actuació, sense un informe favorable previ, 
assumit pel màxim responsable de l’entitat, en relació amb la inexistència 
d’impediments d’acord amb el règim d’incompatibilitats establert en aquest 
Decret. 

6. L’entitat col·laboradora ha d’assegurar-se que qualsevol nova activitat 
iniciada és analitzada adequadament per tal d’avaluar el seu possible 
conflicte respecte als requisits establerts en aquest Decret. 

7. L’entitat no pot compartir oficines, estructura organitzativa, personal, 
mitjans, equips, ni publicitat amb cap empresa o entitat que realitzi activitats 
incompatibles d’acord amb aquest Decret. 

 
b) Incompatibilitats de vinculació personal 
1. Els cònjuges o persones que estiguin vinculades per anàloga relació de 

convivència afectiva amb persones que siguin titulars, socis o personal 
directiu d’una empresa que incorri en incompatibilitat, d’acord amb aquest 
Decret, no pot ser titular, soci ni personal de direcció de l’entitat. 

2. L’entitat no pot realitzar cap actuació de control o verificació en el marc 
d’aquest Decret en una activitat que tingui relacions comercials o 
contractuals amb empreses que tinguin titulars, socis o personal directiu 
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amb una relació de parentesc fins a segon grau amb els titulars, socis o 
personal de direcció de l’entitat col·laboradora. 

3. Els tècnics habilitats que tinguin una vinculació personal de parentesc fins a 
segon grau o siguin cònjuges o estiguin vinculats per anàloga relació de 
convivència afectiva amb persones que siguin titulars, socis o personal 
directiu d’empreses que realitzin activitats incompatibles segons aquest 
Decret, han d’inhibir-se de realitzar qualsevol actuació de control o 
verificació realitzada per aquestes empreses. 

 
c) Documentació 
 
1. L’entitat ha d’aportar, i mantenir permanentment actualitzada, una 

declaració expressa de compliment dels requisits d’independència i 
imparcialitat regulats en aquest Decret que inclogui una descripció detallada 
de totes les activitats que, tant l’entitat col·laboradora com l’entitat legal a la 
qual pertany, realitza.   
Aquesta declaració ha d’estar signada pel director general (o equivalent) de 
l’entitat legal que sol·licita l’habilitació, assumint la responsabilitat d’aquesta 
informació. 

 
2. L’entitat ha de disposar d’una política pública assumida per l’alta direcció, 

així com de procediments, permanentment actualitzats, que garanteixin el 
compliment dels requisits d’independència i imparcialitat regulats en aquest 
Decret. 

 
3. L’entitat ha d’aportar i disposar d’un document permanentment actualitzat 

on constin totes les empreses relacionades, o amb vinculació personal, i les 
activitats que desenvolupen.   
Aquest document ha d’incloure una descripció detallada de totes les 
activitats realitzades per aquestes empreses, indicant si aquestes activitats 
són incompatibles i, si s’escau, el sistema i procediments per evitar 
qualsevol tipus de conflicte d’interès. 

 
4. L’Oficina d’Habilitació ha de tenir accés a les instal·lacions i a la informació 

de les activitats desenvolupades per aquestes empreses relacionades, o 
amb vinculació personal, que puguin suposar un possible conflicte d’interès 
per l’entitat col·laboradora, d’acord amb aquest Decret. 

 
3. Requisits d’organització 
 
L’entitat ha de disposar d’una persona que assumeixi la direcció tècnica que ha 
d’estar contractada a temps total i ha d’estar dedicada exclusivament a les 
tasques pròpies de l’entitat com a entitat de control o verificació i assumir, en la 
seva totalitat, la responsabilitat de les actuacions de control i verificació del 
personal de l’entitat col·laboradora. 
 
No pot exercir funcions de direcció tècnica aquell personal que per la seva 
condició de soci, administrador, gerent o similar pugui estar sotmès a pressions 
econòmiques que impedeixin la seva lliure actuació. 
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4. Requisits de personal 
 
a) L’entitat ha de disposar d’una plantilla de personal amb titulació universitària, 
de com a mínim de grau, de caire tècnic, científic o equivalent suficient per 
portar a terme de manera tècnicament competent totes les funcions que li 
siguin encarregades d’acord amb el seu abast d’habilitació. 
 
b) Tot el personal tècnic que es vulgui habilitar ha de demostrar coneixement 
de la normativa ambiental aplicable a Catalunya i complir amb els requisits 
d’independència i imparcialitat regulats en aquest Decret. 
 
c) Per a les entitats ambientals de control, el número mínim de persones 
tècniques de la plantilla, a més de la persona que assumeixi la direcció tècnica, 
ha de ser: 
  
1. 4 tècnics/ques per a la tipologia d’activitats industrials i 1 tècnic/a addicional 

per a cada una de la resta de tipologies d’activitats per a les quals sol·liciti 
habilitació. 

2. El número de tècnics/ques habilitats/des per a cada tipologia ha de ser com 
a mínim de 2, excepte en el cas de la tipologia d’activitats industrials en què 
ha de ser com a mínim de 4, tenint en compte que un/a mateix/a tècnic/a 
només pot estar habilitat/da com a màxim per 3 tipologies d’activitats. 

3. Addicionalment al personal de plantilla amb titulació universitària, l’entitat 
pot disposar de personal habilitat amb titulació de cicles formatius de grau 
mitjà de formació professional per portar a terme actuacions de mostreig i 
anàlisi, com a part de les actuacions de control, sota la coordinació i 
supervisió d’un/a tècnic/a habilitat/da per a la tipologia. 

 
Aquest personal mínim, que forma part de la plantilla de l’entitat, ha d’estar 
contractat a temps total i ha d’estar dedicat única i específicament a les tasques 
de l’entitat com a entitat de tercera part.   
 
5. Requisits d’instal·lacions, mitjans i equips 
 
L’entitat ha de disposar dels mitjans i equips requerits per la normativa 
aplicable i en les instruccions tècniques de la Direcció General competent en 
matèria de qualitat ambiental per portar a terme totes les funcions i actuacions 
exigides per les diferents tipologies o sectors d’activitats per a les quals 
s’habilita. 
 
Per a entitats que formen part d’organismes superiors o que porten a terme 
altres tipus d’activitat diferents de les de control o verificació, les instal·lacions i 
mitjans han d’estar separats i ser clarament identificables dins de l’organisme 
superior per tal de garantir els criteris de confidencialitat de les dades. 
 
6. Requisits de la metodologia a seguir 
 
a) Els mètodes i procediments de l’entitat s’han d’adequar als requeriments de 
la normativa aplicable i als criteris tècnics establerts pel Departament 
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competent en matèria de medi ambient i han d’estar disponibles per tot el 
personal responsable de realitzar actuacions. 
 
b) Per als assajos analítics són d’aplicació els requisits establerts a la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025 o els que estableixi l’òrgan competent i s’hauran de 
definir les activitats de control de qualitat a realitzar, així com la seva 
periodicitat, per tal d’assegurar que els procediments estan degudament 
controlats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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