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Objectius (I):

 Refondre en una sola legislació catalana el conjunt de legislació estatal bàsica que

desenvolupa les directives europees de prevenció i control integrats de la contaminació,

avaluació d’impacte ambiental i de garantia del dret d’informació i participació pública en

matèria ambiental.

 Delimitar l’àmbit mediambiental de la llei per tal de modificar el model intervencionista de la

Llei 3/1998, d’IIAA.

 Homogeneïtzar els règims d’intervenció i de control en relació a la legislació i a la incidència

ambiental

 Simplificar els règims d’intervenció i control, i de la documentació. Ampliar les activitats del

règim de comunicació i dels règims d’intervenció simplificats.

 Disminuir els costos de les autoritzacions o llicències i dels controls associats al medi

ambient.

 Definir un model amb major responsabilitat dels titulars de les activitats i dels tècnics.
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Objectius (II):

 Estratègia del Consell d’Europa de Lisboa de l’any 2000, amb la necessitat de reducció de

càrregues administratives.

 Entrada en vigor de la Directiva europea 2006/123/CE, de 12 de desembre, relativa al mercat

interior, que obliga a adequar la legislació que afecta a les autoritzacions d’activitats

econòmiques (28-12-2002).

 Compliment del Pla de mesures per a la facilitació de tràmits a l’activitat econòmica i

empresarial i simplificació administrativa, aprovat pel Govern el mes de juliol de 2007, i en

l’Acord Estratègic 2008-20011 per a la internacionalització.

 La simplificació administrativa en cap cas pot comportar la reducció dels requeriments

mediambientals exigibles a les empreses.

 Garantir als interessats un equilibri dels drets de participació i informació en les activitats amb

incidència ambiental i social, reconegut en el Conveni d’Aarhus de 1998 i, al mateix temps,

implementar el principi de simplificació administrativa.
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1.- REFUNDICIÓ LEGAL I INTEGRACIÓ DE PROCEDIMENTS

 Es refon en els procediments de l’Annex I la normativa estatal que afecta l’autorització de

les activitats.

 Directiva de prevenció i control integrats de la contaminació –96/61 IPPC-.

 Legislació bàsica que transposa aquesta Directiva (Llei 16/2002, d’1 de juliol, de

prevenció i control integrats de la contaminació).

 Directiva i legislació bàsica referent a l’avaluació d’impacte ambiental de

determinades activitats (RDL 1/2008, d’11 de gener, text refós de la Llei d’impacte

ambiental de projectes).

 Llei 27/2006, d’implementació del Conveni d’Aarhus, sobre l’accés del públic a la

informació en matèria de medi ambient.

 Donar una major seguretat jurídica en unificar la legislació i facilitar la seva aplicació en un

únic procediment.

 Facilitar i integrar el procediment de declaració d’impacte ambiental i el d’autorització

ambiental.
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2.- DELIMITACIÓ AMBIENTAL I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

 Es configura com una llei ambiental, de forma que s’exclou la intervenció en matèria de

prevenció d'incendis, seguretat i de salut pública, en sentit ampli, amb l’excepció de les

activitats subjectes a accidents greus (seguretat industrial). Aquestes matèries deixen de

condicionar els règims d’intervenció ambiental i permeten la simplificació i redueixen la

intervenció. Es preveu la tramitació simultània i coordinada d’altres competències municipals

amb la llicència ambiental (Finestreta única).

 Determina que les activitats de l’Annex III amb menor incidència ambiental són en règim

simplificat de comunicació.
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3.- HOMOGENEÏTZACIÓ I SIMPLIFICACIÓ

 Règim d’autorització ambiental de les activitats - l’Annex I.1. Activitats subjectes a la Directiva

Europea 96/61 i legislació (IPPC) i a la Directiva Europea 97/11 i legislació d’avaluació

d’impacte ambiental. Unificació del procediment amb l’autorització ambiental de la Generalitat.

 Règim d’autorització ambiental amb avaluació ambiental - l’Annex I.2 (Activitats no IPPC).

Activitats subjectes a la Directiva i legislació d’avaluació d’impacte ambiental –determinen un

tall de decisió– que simplifiquen la tramitació de l’autorització de la Generalitat.

 Es fa innecessària la consulta prèvia a la declaració d’impacte ambiental.

 Règim de declaració d’impacte ambiental amb autorització substantiva (No ambiental) - Annex

I.3. Règim simplificat de declaració d’impacte ambiental – sense autorització ambiental de la

Generalitat – que es tramita conjuntament amb el tràmit d’autorització substantiu per raó de la

matèria objecte de l’activitat (extractives, eòliques...).

 Règim de llicència ambiental de competència municipal - Annex II. Activitats de mitjana

incidència ambiental. Llicència ambiental municipal, simplificació de la intervenció de la

Generalitat amb una major agilitat i menor temps.
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 S’elimina al màxim la consulta prèvia per tal de determinar la necessitat de sotmetre una 

activitat de l’Annex II a l’avaluació d’impacte ambiental.

 Règim simplificat d’intervenció ambiental en les activitats de l’Annex II de titularitat municipal

 Règim de comunicació de l’Annex III.  Un ampli nombre d’activitats d’escassa o moderada 

incidència ambiental –majoria de les petites i mitjanes empreses -, sense necessitat de 

llicència prèvia.

 Règim sense llicència ambiental de l’Annex IV per a les activitats subjectes a la regulació 

d'espectacles públics i activitats recreatives. 

Excepte per determinades  activitats musicals de l’annex IV (Bars musicals, discoteques, 

etc.).

 Es preveu un procediment abreujat per a les activitats mòbils i temporals, així com per a les 

proves d’investigació i desenvolupament de determinades activitats.

LLEI 20/2009, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES 

ACTIVITATS



- 8 -

 Conferir al desplegament normatiu de la llei, l’agilitat i l’extensió gradual de l’aplicació dels

Annexos I, II i III, especialment pel que comporta l’aplicació del règim de comunicació.

 Es preveu un règim específic per a les activitats ramaderes.

 Es suprimeix la necessitat de renovació periòdica de les activitats de l’Annex II.

 Simplificació del procediment de les modificacions no substancials diferenciant entre

incidència al medi ambient o sense incidència.
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Terminis:

• S’amplia el termini de les revisions de les autoritzacions ambientals de l’Annex I.2, de 8 a
12 anys

• Es flexibilitzen i s’amplien els terminis dels controls periòdics.

Documentació:

• S’especifica i es concreta el contingut documental i la diferenciació entre l’estudi

d’impacte ambiental – documentació ambiental que cal aportar - i el concepte de

projecte bàsic de caràcter general.

Altres continguts:

• Es desenvolupa el règim d’inspecció i sancionador. Es diferencien les activitats IPPC

(Directiva Europea), les activitats subjectes a declaració d’impacte ambiental i la resta

d’activitats, més simple i menys gravós.

• Es regula la caducitat de l’autorització o llicència.

• Es preveu el procediment per a la fase de finalització d’una activitat amb incidència
ambiental.
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4.- DISMINUCIÓ DE LA INTERVENCIÓ EN LES AUTORITZACIONS O LLICÈNCIES I DELS

CONTROLS ASSOCIATS AL MEDI AMBIENT

 Aquesta llei comporta una reducció important de la intervenció administrativa, evitant

intervencions complexes i redundants no associades al medi ambient ni a competències

estrictament assignades a l’Administració local per la legislació sectorial.

5. RESPONSABILITATS

 Es concreta un major grau de definició de les responsabilitats, especialment pel que fa a la

posada en marxa de les activitats i del règim de comunicació.
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En conclusió:

 CANVI DEL MODEL D’INTERVENCIÓ. ÚNICAMENT
AMBIENTAL.

 ES POT ESTIMAR QUE MÉS DEL 80% DE LES TIPOLOGIES

D’ACTIVITATS NO NECESSITARAN LLICÈNCIA O

AUTORITZACIÓ AMBIENTAL.

 S’AMPLIEN ELS TERMINIS DELS CONTROLS I ES REDUEIX EL

SEU CONTINGUT.

 ES REDUEIXEN LES ACTIVITATS SUBJECTES A RENOVACIÓ

DE LES AUTORITZACIONS I LES LLICÈNCIES.

 MENYS INTERVENCIONS I MENYS COSTOS DE LES

EMPRESES ASSOCIADES AL MEDI AMBIENT.
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Annex  III 

RÈGIM DE 

COMUNICACIÓ

LLICÈNCIA OBERTURA

Annex I I .1

LLICÈNCIA AMBIENTAL

Annex I I .2

Annex I
AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

18%

1600

80%

7200

expedients

per any

200
2%

PREVISIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA LLEI 3/1998 D’INTERVENCIÓ INTEGRAL 

DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL 
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Annex  III 

+

ORDENANCES MUNICIPALS

RÈGIM DE 

COMUNICACIÓ

LLICÈNCIA OBERTURA Annex I I .2

LLICÈNCIA AMBIENTAL Annex I I .1

AUTORITZACIÓ AMBIENTAL Annex I

Directiva IPPC + extractives + ramaderes 

APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA  LLEI 3/1998, D’INTERVENCIÓ INTEGRAL 

DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL 
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AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
Annex I.1
• Petroquímiques
• Instal·lacions per al tractament de superfícies
• Granges de porcs d’engreix de més de 2000 

places (+30Kg) o 2500 places (+20kg)
• Etc.... 

AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
Annex I.2
• Fabricació de ciment amb una capacitat 

d’entre 200 i 500 t/d
• Instal·lacions de valorització de residus no 

perillosos amb una capacitat superior a 
100.000 t/a

• Granges de mes de 300 vaques de llet  
• Etc...

AUTORITZACIÓ  AMBIENTAL
Annex I.3
• Activitats extractives
• Parcs eòlics
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RÈGIM SIMPLIFICAT
Annex IV
• Totes les activitats subjectes a la 

legislació d’espectacles i activitats 
recreatives.

• Excepte activitats Musicals = 
Annex IV.

RÈGIM DE COMUNICACIÓ
Annex III
• Hotels fins a 400 habitacions
• Tallers mecànics sense pintura 
• Centres d’assistència primària fins a 750 m2
• Garatges i aparcaments de més de 100 m2 

Etc ... 

LLICÈNCIA AMBIENTAL
Annex II
• Instal·lacions de combustió amb una potència 

d’entre 2 i 50MW
• Instal·lacions de tractament de la pedra amb una 

capacitat superior a 50 t/d
• Fabricació de pintures
• Adoberies fins a 12 t/d
• Etc ... 


