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Una Multinacional amb una Experiència 

de més de 140 anys en Seguretat, 

Qualitat, Medi Ambient, Eficiència 

Energètica i Sostenibilitat 

Allà on sigui el mercat, nosaltres hi serem per 

acompanyar-lo en el seu compromís vers la qualitat, la 

seguretat, el medi ambient, la innovació i la sostenibilitat 
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Qui som? 
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Seu Colonia  

(Alemania) 
Seu de 

Madrid 
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On som? 

Seu El Prat de 
Llobregat 
(Barcelona) 



Serveis de TÜV Rheinland 

Molt més que la suma dels seus components 

   Serveis Industrials               Mobilitat              Productes 

    Salut i Benestar               Formació   Certificació Sistemes 
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Periodicitat Controls / Inspecció Ambiental 

Resum per annexes segons la Llei 20/2009 

Periodicitat  

Annex I Annex I.I 1- 2 o 3 anys: 

  

INSPECCIÓ 

AMBIENTAL  

Segons Avaluació 

dels Riscos 

Ambientals  

Establerts en el Pla 

d’Inspecció 2017-

2019. 

Annex I.II Cada 4 anys CONTROL AMBIENTAL 

Annex II Cada 6 anys CONTROL AMBIENTAL 
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Llei 20/2009 (art. 71.3) preveu la exempció del control periòdic (no de mesures sectorials) 

per empreses amb EMAS (excepte per annex I.I que estan sotmeses a inspecció 

ambiental) ! 
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Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 
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Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 

1.- REQUERIMENT 
per part de la DGQA 

2.- CONTACTE amb 
l’Entitat de Control EC 
(anteriorment EAC) a 
realitzar la Inspecció 

3.- PLANIFICACIÓ 
de l’actuació 
d’inspecció ambiental 
integrada 

4.- EXECUCIÓ de l’actuació d’inspecció 
ambiental integrada 

5.- RESULTAT de l’actuació d’inspecció 
ambiental integrada 



1- REQUERIMENT per part de la DGQA/OGAU 
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Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 

Document requerit per part 
de la OGAU o DGQA,  
segons el Programa 
d’Inspecció Ambiental 
aprovat anualment per la 
DGQA 

Indica la data límit per 
presentar el resultat de 
l’actuació material de la 
inspecció ambiental 



 

 

 Demanar oferta a la EC per a realitzar la inspecció segons requeriment rebut per part 

de l’Administració. 

 

 

2- CONTACTE amb l’EC per sol.licitar la realització de la inspecció 
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Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 

OFERTA EC ACCEPTACIÓ PLANIFICACIÓ 

• EC Habilitada per la tipologia  

• Informació prèvia 

• Detall d’actuacions a realitzar 

• Durada total prevista 

• Oferta signada  Contracte 

• Termini d’inici: 1 mes 



 COMUNICACIÓ de la inspecció ambiental a la Generalitat (Realitzat per la 

EC a través del portal electrònic 15 dies abans de la inspecció). 

 

3- PLANIFICACIÓ de l’actuació: INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA  
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Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 

Certificat d’encàrrec (signat pel titular) 

Sol·licitud d’inspecció ambiental 

Planificació/Calendari detallat de les 
actuacions a portar a terme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- EXECUCIÓ de l‘actuació d’inspecció ambiental integrada 
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Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 

OBJECTE L’inspector habilitat de l’EAC ha 
de comprovar en l’emplaçament 
de les instal·lacions,  la totalitat 
de les prescripcions fixades en 

l’autorització ambiental integrada 
(inclosos els controls sectorials o 

autocontrols). 

Comprovar els requeriments 
legals en matèria mediambiental 



4- EXECUCIÓ de l‘actuació d’inspecció ambiental integrada 
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Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 

Les Emissions 

Producció i gestió de residus. 

Instal·lacions, tècniques i gestió de sistemes de depuració i sanejament  

Mesures i tècniques d’estalvi energètic, d’aigua I de matèries primeres que s’han pres 
en consideració. 

Funcionament dels sistemes d’autocontrol d’emissions i d’immissions, si s’escau 

Vigència de la garantia i de la pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil, en les 
condicions fixades en l’Autorització Ambiental Integrada 

L ‘execució dels controls sectorials, controls específics i/o autocontrols i que els seus 
resultats garanteixen el compliment dels Valors Límits d’Emissió 
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Periodicitat Controls Sectorials Mesures contaminants a 
l’atmosfera dels focus 
indicats a l’Autorització 
Ambiental 

Nota informativa 
signada per la DGQA 
en data 21.06.2016 

Es poden fer 
d’acord amb la 
periodicitat  
CAPCA: 

A: 2 anys 

B:3 anys 

C: 5 anys 

Mesures soroll 

Nota informativa 
signada per la DGQA en 
data 03.03.2016. 

Cada 2 anys  

(si s’escau)  

Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 



5 – RESULTAT de l’actuació d’inspecció ambiental integrada  
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L’inspector consigna el seu resultat en una única ACTA d’inspecció, de caràcter 
públic 

• En l’ACTA s’indica: 

 

• Si hi ha hagut o no modificacions respecte a l’autorització ambiental (p.e. nous 
focus, línia de Producció nova...) i si aquestes s’han comunicat a l’administració 

 

• Si existeixen No Conformitats (p.e. incompliment d’un valor límit d’un paràmetre 
d’un focus emissor de contaminants a l’atmosfera) 

Documentació Generada en 
una Inspecció Ambiental 

Acta d’Inspecció 

(Document resum de 
conclusions signada pel 

titular) 

Annex específic a l’Acta 

(Incorpora les comprovacions 
efectuades tant de caire 
documental com tècnic) 

Formulari Tècnic 

(Completa l’acta i l’annex 
específic) 

Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 

../../../../../../../Desktop/Acta inspecció ambiental.docx
../../../../../../../Desktop/Acta inspecció ambiental.docx
../../../../../../../Desktop/Acta inspecció ambiental.docx


En FINALITZAR la inspecció es deixa un còpia al titular de tots tres documents i els 

informes sectorials corresponents (atmosfera, soroll...) i un altra es penja telemàticament 

a la plataforma virtual de tràmits per part de la EC. 
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5 – RESULTAT de l’actuació d’inspecció ambiental integrada  

A diferència d ‘abans,  l’EC no inclou un pronunciament d’inici o continuació de 
l’activitat, sinó que la pròpia Administració (DGQA/OGAU) un cop rep tota la 
documentació pertinent, realitza un INFORME FINAL d’inspecció on 
s’inclouen totes les conclusions finals. 

El termini per a realitzar l’informe es de 4 mesos.   

Prèviament, als dos mesos  l’administració realitza un informe  previ a on el 
titular pot presentar al·legacions. 

En casos d’incompliments molt rellevants de les condicions de 
l’autorització ambiental, l’OGAU pot planificar una inspecció No 
programada en el termini màxim de 6 mesos. 

Protocol per a la realització de les inspeccions ambientals 

integrades – establiments DEI     ITSVA-001 



Moltes gràcies per la 

seva atenció! 
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