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INTRODUCCIÓ

La protecció, la conservació
i la millora del medi ambient
han esdevingut uns dels
objectius cabdals de les
polítiques dels poders
públics, per tal de garantir la
qualitat de vida i el
desenvolupament sostenible
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FONAMENT NORMATIU
Llei Orgànica 6/2006
Principis rectors de les polítiques públiques
(Art. 46)
• Es poders públics han de vetllar per la protecció del medi
ambient mitjançant polítiques públiques basades en el
desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional.
• Les polítiques ambientals s’han de dirigir especialment a
reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i
nivells mínims de protecció, articular mesures correctives de
l’impacte ambiental, utilitzar racionalment els recursos
naturals, prevenir i controlar l’erosió i les activitats que
alteren el règim atmosfèric i climàtic, i respectar els principis
de preservació del medi.
Competències (Art. 144.1)
• Competència per a dictar normes addicionals de protecció en
matèria de medi ambient.
• Inclou, entre d’altres, la prevenció, la restauració i la
reparació de danys al medi ambient, la regulació de l’ambient
atmosfèric i de les diverses formes de contaminació i
l’establiment d’altres instruments de control de la
contaminació
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DEPARTAMENT TES
Eixos de treball (abril 2016)
1.

MODERNITAT
Modernitzar els instruments i establir nous marcs jurídics
i normatius

2.

GOVERNANÇA
Cap a un nou model de país

3.

TRANSICIÓ NACIONAL
Més enllà del greuge, assumim responsabilitats

4.

INVERSIONS
Invertir buscant el retorn socials, econòmic i
mediambiental

5.

AL SERVEI DE LES PERSONES
Més enllà de les polítiques socials, les persones al centre
de les polítiques

6.

COMPETITIVITAT
Afavorir la igualtat d’oportunitats, fomentar la cohesió
territorial.

7.

Treballar en les unitat de la Secretaria de
Medi Ambient i Sostenibilitat en matèria
d’inspecció d’activitats: millor coordinació i
actuació conjunta

NOVA ECONOMIA
Contribuir a un nou model econòmic.

8.

REACTIVACIÓ ECONÒMICA
Estratègies territorials per la reactivació econòmica i
social

FUNCIONS EN MATÈRIA
D’INSPECCIÓ I CONTROL
Decret 277/2016, de 2 d’agost

SUBDIRECCIÓ GENERAL D’INTERVENCIÓ I QUALIFICACIÓ AMBIENTAL

• Dirigir el sistema d'inspecció integral de les activitats, supervisant els plans i programes
d'inspecció de les activitats amb incidència ambiental.
• Assessorar els ens locals i agents socials per a la implantació i el seguiment de la intervenció integral
d'activitats amb incidència ambiental, d'acord amb la legislació vigent
SERVEI D’INFORMACIÓ, INSPECCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS

• Planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció, control ambiental i verificació de les
emissions, de les activitats atribuïdes a la Direcció General.
• Inspeccionar les activitats atribuïdes a la Direcció General en aplicació de les disposicions
normatives de prevenció i control ambiental i de restauració d'espais afectats per activitats
extractives.
• Gestionar els expedients de control ambiental d'activitats atribuïdes a la Direcció General, tramitats d'acord
amb la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats.
• Proposar directrius, guies i criteris de metodologia i de coordinació de les actuacions de
seguiment, control i verificació de les activitats en matèria d'intervenció integrada ambiental, de
restauració de les extractives, i coordinar-ne l'aplicació per part de les oficines de gestió ambiental
unificada i l'oficina de medi ambient dels Serveis Territorials del Departament.
• Difondre pel que fa als ens locals, les empreses i els agents socials en general, l'aplicació dels
procediments previstos en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i de restauració de les
extractives
OGAU/OMA

• Avaluar els resultats dels actes d'inspecció i control i instruir, si escau, els expedients
corresponents
• Assessorar tècnicament els ens locals, les empreses i la ciutadania en matèria de prevenció i control de
les activitats
• Inspeccionar les activitats que els siguin atribuïdes en aplicació de les disposicions normatives de
prevenció i control ambiental i fer el seguiment de la seva restauració en el cas de les extractives
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PREVENCIÓ I CONTROL
AMBIENTAL D’ACTIVITATS
Abans DEI

Activitats amb major incidència ambiental
Directiva
2010/75
(DEI)

Directiva
96/61 (IPPC)

Llei 3/1998
(IIAA)

Llei 20/2009
(PCAA)

Totes les activitats amb incidència ambiental

La conformitat del compliment de les condicions fixades en el “permís
ambiental” i l’adequació permanent als requeriments ambientals aplicables
es duu a terme mitjançant la implementació d’un sistema de seguiment i
vigilància ambiental de les activitats: CONTROLS INTEGRATS
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SEGUIMENT AMBIENTAL
Llei 20/2009: Règim de control ambiental
(Abans DEI)

2
anys
4
anys

Annex I.1

CONTROL INTEGRAT
Encàrrec

Execució

Entitat
col·laboradora
habilitada

• Inicial (previ inici activitat)
• Periòdic (segons annex)

Annex I.2

Comunicació

6
anys

Annex II
Secto
rial

Annex III

Ajuntament

Procés o conjunt de les actuacions dutes a terme per una
EC, en nom del titular d’un establiment, en els terminis
prefixats, que consisteix en verificar que una activitat, o
part d’aquesta, s’adequa a les determinacions ambientals
fixades específicament en el permís ambiental i en la
normativa aplicable en matèria de prevenció i control de la
contaminació
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada

Annex I

Marc normatiu

Directives sectorials
d’aigua, atmosfera,
residus…

Reial decret legislatiu
1/2016 text refós de la
llei de Prevenció i
Control Integrat de la
Contaminació
Reial Decret 815/2013.
Reglament d’Emissions
Industrials
Lleis sectorials
atmosfera, aigües,
residus, contaminació
sòls…

Catalunya

Directiva 2010/75/UE
sobre les emissions
industrials

Espanya

Unió Europea

Actualment, la normativa que habilita les inspeccions i els controls
ambientals, tant integrats com sectorials, s’articula en tres nivells:
Llei 20/2009 de
prevenció i control
ambiental d’activitats.
Modificada per Llei
3/2015
Lleis sectorials
d’atmosfera, residus,
aigües, cont. acústica,
cont. lumínica, sòls…
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Directiva DEI
Novetats

Directiva 2010/75/UE, de 24 de
novembre, de les emissions
industrials



Modifica lleugerament l’actual àmbit d’aplicació de
les activitats a les quals s’aplica la norma per
cobrir tipus d’instal·lacions addicionals, i el
concreta i amplia més en relació amb determinats
sectors (per exemple, el tractament de residus,
depuradores, tractament de la fusta, indústria
farmacèutica)



Simplifica i aclareix la tramitació administrativa
relativa a l’autorització ambiental integrada, tant
pel que fa al seu atorgament com a la seva
modificació i revisió



Estableix normes relatives al tancament de les
instal·lacions, la protecció del sòl i les aigües
subterrànies



Disposa requisits mínims per a la inspecció i per
als informes de compliment
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PREVENCIÓ I CONTROL
AMBIENTAL D’ACTIVITATS
Després DEI

Activitats amb major incidència ambiental
Directiva
2010/75
(DEI)

Llei 20/2009
(PCAA)

Totes les activitats amb incidència ambiental

La conformitat del compliment de les condicions fixades en el “permís
ambiental” i l’adequació permanent als requeriments ambientals aplicables
es duu a terme mitjançant la implementació d’un sistema de seguiment i
vigilància ambiental de les activitats: INSPECCIONS INTEGRADES
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SEGUIMENT AMBIENTAL

Lei 20/2009: Sistema d’inspecció ambiental

COMPROVACIÓ “EX POST”

INSPECCIÓ INTEGRADA
Annex I.1
Encàrrec
Execució

Entitat
Col·laboradora
habilitada

Comunicació

Execució

Procés o conjunt de les actuacions dutes a terme per
l’òrgan ambiental competent, o en nom d’aquest (EC),
per comprovar i impulsar el compliment dels requisits
ambientals, establerts en les autoritzacions ambientals i la
legislació aplicable i controlar, en cas necessari, la seva
repercussió ambiental.
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Control sectorial

CONTROL SECTORIAL
Encàrrec

Execució

Entitat
col·laboradora
habilitada

ÒRGAN SECTORIAL
COMPETENT

SEGUIMENT AMBIENTAL

Comunicació

Comunicació

Procés o conjunt de les actuacions dutes a terme pel titular de
l’establiment o per una EC, en nom del titular de
l’establiment, en els terminis prefixats, per garantir que
l’exercici de l’activitat s’adequa a les determinacions sectorials
fixades específicament en el seu permis ambiental o la
normativa sectorial aplicable
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Què s’há fet?


Identificar establiments DEI i actualitzar/adaptar AAI als
condicionants de la directiva/norma bàsica. Definir les
actuacions de seguiment ambiental.
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada

Actuacions de seguiment en l’AAI

Actuacions de seguiment

• Controls sectorials
• Inspeccions ambientals integrades
• Notificació anual control d’emissions

Comprovar el grau de compliment de
les prescripcions i les determinacions
específiques fixades en l'autorització
ambiental integrada
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Què s’há fet?


Identificar establiments DEI i actualitzar/adaptar AAI als
condicionants de la directiva/norma bàsica. Definir les
actuacions de seguiment ambiental.



Elaborar i aprovar un Pla d’inspecció plurianual com a
document marc que conté les orientacions estratègiques.



Elaborar i aprovar els Programes anuals com a documents
executius que detallen les accions d’inspecció ambiental
previstes i els criteris de selecció dels establiments.
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Implementació

2014
2015

2014-2016

Només DEI

2016
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Implementació

2017

2017-2019

Annex I.1 (DEI i no DEI)
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Sistema d’inspecció ambiental
integrada
Establiments coberts pel Pla d’inspecció 2017-19

GRUPS D’ACTIVITATS
• Activitats de gestió de residus (GRE)
• Dipòsits controlats (GREdc)
• Activitats industrials (IND)
• Explotacions ramaderes (RAM)

Data: 28-març-2017
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Sistema d’inspecció ambiental
integrada
Establiments coberts pel Pla d’inspecció 2017-19

IND

GREdc

1.425
establiments

RAM

GRE
Data: 28-març-2017
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Sistema d’inspecció ambiental
integrada
Establiments coberts pel Pla d’inspecció 2017-19

mediambient.gencat.cat

Inici > Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > La
Llei de prevenció i control ... > Control ambiental i acció ... > Inspecció ambiental integrada: ... >
Normativa i documentació
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Sistema d’inspecció ambiental
integrada
Modalitats d’inspecció ambiental

PROGRAMADES

• Basant-se en els plans d’inspecció, s’elaboren
programes d’inspecció ambiental prefixada.
• El període entre dues visites in situ es basa en una
avaluació sistemàtica dels riscos ambientals de les
instal·lacions corresponents i no superarà un any en
les instal·lacions que plantegin els riscos més alts i
tres anys en les instal·lacions que plantegin riscos
menors.
NO PROGRAMADES
• Denúncies
• Investigació d’accidents, incidents o casos
d’incompliments, incloent-hi els incompliments
detectats en inspeccions programades
• Atorgament, revisió, modificació d’AAI i
clausura/cessament d’activitats i instal·lacions
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Programa d’inspecció
Actuacions programades
Procediment avaluació risc ambiental
Art. 23.4 RD 815/2013

Mètode IRAM
Integrated Risk
Assessment
Methods
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Coordinació amb d’altres CCAA

mapama.gob.es
Inicio > Calidad y evaluación ambiental > Medio ambiente
industrial > Red de Inspección Ambiental: REDIA
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Programa d’inspecció
Actuacions programades
Procediment avaluació risc ambiental

Càlcul anual

Es valoren de “0” a “5”
•IC1. Tipus d’instal·lació (s/epígraf annex I RD 815/2013

•IC2.1-2.2. Emissions aire

CRITERIS
D’IMPACTE (IC)

•IC3. Emissions aigües
•IC4-5. Transferència de residus (RP i RNP)
•IC6-7. Entrades de residus (RP i RNP)
•IC9. Risc d’accident (SEVESO)
•IC9. Sensibilitat del medi (distància a àrees sensibles)

COMPORTAMENT
DE L’OPERADOR
(OCP)

“-1” (bons), “0” (moderats o neutres) i “+1” (dolents)
• OCP 1. Sistemes de Gestió Ambiental
• OCP2. Resultat inspeccions

• OCP3. Reacció operador

Aplicació algoritme

CATEGORIA DE
RISC (RC)

RC=5

RC= 4
RC<=3
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Programa d’inspecció
Resultat avaluació risc ambiental 2014-17
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Programa d’inspecció 2017
Criteris de selecció dels establiments

I.

Establiments que no van executar l’actuació material d’inspecció ambiental integrada “programada”
requerida en el marc del programa d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2016.

II.

Establiments “No DEI” que s’han incorporat al Pla d’inspecció ambiental 2017-19.

III.

Establiments “DEI” que al llarg de l’any 2016 han presentat una declaració responsable de l’inici, total o
parcial, d’una activitat nova o de la modificació substancial d’una activitat existent, sempre que
l’activitat objecte de la declaració no hagi estat objecte d’inspecció ambiental integrada “programada”
en el marc del programa d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2016.

IV.

Establiments que reporten un valor de risc 5.

V.

Establiments que reporten un valor de risc 4 i no van ser objecte d’inspecció ambiental integrada
“programada” en el marc del programa d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2016.

VI.

Establiments que reporten un valor de risc 3 o inferior i no van ser objecte d’inspecció ambiental
integrada “programada” en el marc dels programes d’inspecció ambiental integrada dels anys 2015 i
2016.
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Programa d’inspecció 2017
Establiments inclosos i distribució per
unitats d’inspecció (28/03/2017)
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Què s’há fet?


Identificar establiments DEI i actualitzar/adaptar AAI als
condicionants de la directiva/norma bàsica. Definir les
actuacions de seguiment.



Elaborar i aprovar un Pla d’inspecció plurianual com a
document marc que conté les orientacions estratègiques.



Elaborar i aprovar els Programes anuals com a documents
executius que detallen les accions d’inspecció ambiental
previstes. i criteris de selcció dels establiments.



Elaborar instruccions tècniques i organitzar sessions de
treball amb les entitats col·laboradores (EC), les unitats
d’inspecció (OGAU/OMA/DGQACC-SIICAA), OA i els
òrgans/unitats sectorials (SVCA, ACA, ARC i DARP).



Executar les inspeccions dels establiments:




Visita “in situ”: Entitat col·laboradora (EC) o les unitats
d’inspecció
Informe: unitat d’inspecció que gestiona l’expedient
Publicació informe
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Protocol d’inspecció amb EC

UNITAT D’INSPECCIÓ REQUEREIX L’ACTUACIÓ D’INSPECCIÓ
 IT DGQA/2/2016
• Distribució dels establiments subjectes d’inspecció al llarg de l’any. Cada
unitat d’inspecció(OGAU/OMA/DGQA-SSIA) requereix a l’establiment
concertar visita amb Entitat col·laboradora (EC)

TITULAR CONTRACTA ELS SERVEIS D’ENTITAT
COL·LABORADORA
• L’establiment selecciona Entitat Col·laboradora d’entre les entitats habilitades

EC PLANIFICA I EXECUTA VISITA “IN SITU”  ITSVA 001
• EC planifica actuació material d’inspecció i comunica a Administració (OVT).
S‘assigna el codi d’Inspecció (@@INS@@@@@@)
• Execució de les actuacions i, si escau, les proves necessàries per comprovar
les prescripcions de l’AAI
• Aixecament Acta (recull fets) i tramesa de tota documentació a l’administració

UNITAT D’INSPECCIÓ ELABORA L’INFORME D’INSPECCIÓ 
IT DGQA/2/2016
• Unitat d’inspecció avalua la documentació presentada per l’EAC i elabora un
primer informe(2 mesos) que tramet a titular per al·legacions (màxim 15 dies)
• Redacció informe final públic i publicació web (4 mesos)
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada

Protocol d’inspecció per la unitat d’inspecció
UNITAT D’INSPECCIÓ REQUEREIX L’ACTUACIÓ D’INSPECCIÓ
 IT DGQA/2/2016
• Distribució dels establiments subjectes d’inspecció al llarg de l’any. Cada
unitat d’inspecció(OGAU/OMA/DGQA-SSIA) requereix a l’establiment
concertar visita amb Entitat col·laboradora (EC)

TITULAR CONTRACTA ELS SERVEIS D’ENTITAT
COL·LABORADORA
• L’establiment selecciona Entitat Col·laboradora d’entre les entitats habilitades

UNITAT INSPECCIÓ PLANIFICA I EXECUTA VISITA “IN SITU” 
ITSVA 001
• Unitat d’inspecció planifica actuació material d’inspecció. S‘assigna el codi
d’Inspecció (@@INS@@@@@@). Pot executar-se sense avís previ.
• Execució de les per comprovar les prescripcions de l’AAI
• Aixecament Acta (recull fets) i tramesa de tota documentació a l’administració

UNITAT D’INSPECCIÓ ELABORA L’INFORME D’INSPECCIÓ 
IT DGQA/2/2016
• Unitat d’inspecció avalua el resultat de la visita i elabora un primer informe(2
mesos) que tramet a titular per al·legacions (màxim 15 dies)
• Redacció informe final públic i publicació web (4 mesos)
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada

Inspeccions “programades”
executades

Balanç 2014-2017
IND
PROGRAMA 2014
PROGRAMA 2015
PROGRAMA 2016
PROGRAMA 2017 (previsió)

GRE GREdc

231
203
233
226

36
39
38
62

25
26
23
26

RAM
240
300
297
369

532
568
591
683

Previsió
inicial

Rati

675
632
656

79%
90%
90%

Règim inspecció
Règim control

Dades a 07-nov-2016
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Grau de compliment de l’AAI

SATISFACTORI
• No s’han constatat incompliments o els incompliments identificats han estat
corregits pel titular de la instal·lació.

ADEQUAT
• Només s’han constatat incompliments que es qualifiquen com a “poc
rellevants”.
• La persona titular de la instal·lació cal que adopti les mesures de
correcció/prevenció necessàries per evitar l’afecció a les persones i al medi
ambient dels aspectes identificats com a incompliment. Tot això, sens perjudici
del procediment sancionador que es pugui incoar.

NO ADEQUAT
• S’han constatat incompliments que es qualifiquen com a “rellevants”
• La persona titular de la instal·lació cal que adopti les mesures de
correcció/prevenció necessàries per evitar l’afecció a les persones i al medi
ambient dels aspectes identificats com a incompliment. Tot això, sens perjudici
del procediment sancionador que es pugui incoar.
• La comprovació de la correcció dels incompliments identificats serà objecte
d’una inspecció ambiental addicional.
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Fet que no comporta risc o
pot comportar un risc
baix de dany sobre el medi
ambient, la seguretat o la
salut de les persones.
Per exemple:

Fet que pot comportar un
risc més elevat de dany
sobre el medi ambient, la
seguretat o la salut de les
persones.
Per exemple:

• No complir amb les prescripcions
administratives o documentals
fixades en l’autorització ambiental
integrada (AAI).
• No complir amb les obligacions de
comunicacions a l’administració
competent de resultats de les seves
emissions i de les incidències de
funcionament de les activitats.
• Exercir l’activitat amb una
modificació no autoritzada, amb
efectes sobre el medi ambient, la
seguretat i la salut de les persones,
que pot ser qualificada com a no
substancial, en aplicació dels
llindars establerts per DGQACC.

• No complir amb les prescripcions de
caràcter tècnic o de funcionament
de les instal·lacions o de l’activitat
que s’han fixat en l’AAI.
• No complir amb el valor límit
d’emissió (VLE) o amb d’altres
limitacions quantitatives mesurables
que s’han fixat en l’AAI.
• Exercir l’activitat amb una
modificació no autoritzada, amb
efectes sobre el medi ambient, la
seguretat i la salut de les persones,
que pot ser qualificada com a
substancial, en aplicació dels
llindars establerts per la DGQACC.

En general, la comprovació
de la seva correcció no
requereix planificar una
nova inspecció addicional.

RELLEVANT

POC RELLEVANT

Qualificació incompliments

Taula guia
IT DGQA/2/2016, de 12 de maig

La comprovació de la seva
correcció requereix
planificar una nova
inspecció addicional.
Darrera revisió juny-2016
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Grau de compliment de l’AAI
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada

Informes d’inspecció: Declaració final
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada

Informes d’inspecció: Terminis per a emissió
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Publicació informes

mediambient.gencat.cat
Inici > Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > La
Llei de prevenció i control ... > Control ambiental i acció ... > Inspecció ambiental integrada: ... >
Informes d'inspecció ambiental integrada
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada

% establiments que estan coberts
pel Pla d’inspecció

Relació amb d’altres sistemes de seguiment
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Propostes de millora


Revisió instrucció tècnica d’inspeccions.
 Optimització durada visites “in situ”
 Criteris de comprovació de registres (els més representatius)
 Controls sectorials no integrats en acció d’inspecció



Optimització de les prescripcions de les AAI



Jornades formatives i de difusió entre tots els Stakeholders
 Administració
 Unitats de prevenció (qui elaboren les AAI)
 Unitats d'inspecció (qui inspecciona i informa el compliment de les AAI)
 Oficina d’Acreditació (qui habilita les EC)
 Administració local
 Sectors econòmics
 Empreses
 Associacions empresarials
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Sistema d’inspecció
ambiental integrada
Reptes


Oportunitat per reduir les emissions contaminants i el consum de
recursos naturals.



Oportunitat per avançar en la prevenció de la contaminació en
origen. Mesures integrades en el procés
 Innovació tecnològica
 Economia verda
 Millores tecnològiques (MTDs)
 Eficiència
 Competitivitat



Optimitzar les inspeccions ambiental integrades de l’administració
ambiental
 Comprovació eficàcia dels controls sectorials d’emissions
 Coordinació entre les administracions ambientals sectorials
(DGQACC-aire, ACA i ARC)
 Reducció de la periodicitat d’inspecció vs. reducció del risc
ambiental



Ampliar el règim d’inspecció a tots els establiments amb
incidència ambiental
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@mediambientcat
@territoricat

https://territori.blog.gencat.cat/

JORNADA
INSPECCIÓ
AMBIENTAL
INTEGRADA

El nou pla d’inspecció
ambiental integrada de
Catalunya 2017-2019.
Programa d’Inspecció
2017.
Barcelona, 4 d’abril de 2017

Telèfon 934 445 000

sgiqa.tes@gencat.cat
inspeccio.integral.tes@gencat.cat
dgqa_ssia.tes@gencat.cat
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