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1. 1. La gestió dels projectesLa gestió dels projectes
d'instal·lacions. La tramitaciód'instal·lacions. La tramitació

dels expedientsdels expedients
1.1. Autoritzacions prèvies a l'execució del projecte d'activitats

Partint dels criteris  generals de tramitació del projecte, és necessari reunir els respectius permisos
provisionals i l'acceptació de les diferents administracions que actuen en les llicències d'obertura de
l'activitat (ajuntaments, consells comarcals, departament de medi ambient, etc.) i això implica que fa
falta tramitar  la documentació (o sigui  entregar i  presentar  la documentació que sol·liciten en els
diferents  organismes:  entitats  locals,  comarcals,  etc.).  Una  vegada  que  aquests  responguen,  es
comprovarà si hi ha alguna discrepància o no i, en tot cas, no es podrà començar a realitzar cap treball
o adequació sense la corresponent autorització o llicència, o, sense una autorització la provisional.
Aquest  era l'esperit  general  per  a instal·lacions  d'activitats,  però l'actual  legislació  permet  que en
alguns supòsits pugui construir-se la instal·lació sense autorització prèvia.

La llicència és la tècnica més utilitzada dins de l'administració per a efectuar un control de l'activitat
dels  particulars.  La  llicència  pressuposa  una  prohibició  relativa  o  prohibició  amb  reserva
d'autorització d'una activitat privada. Sense la llicència o autorització no es pot iniciar l'exercici de
l'activitat privada. La llicència, en conclusió, no és un acte constitutiu d'un dret dels particulars, sinó
simplement una autorització administrativa.

Les llicències poden ser llicències d'operació (com les llicències d'obres) i llicències de funcionament
(com les llicències per a l'exercici d'activitats). En el primer cas, la llicència esgota la seva eficàcia
controladora amb l'acte d'atorgament i la comprovació que l'operació s'ha realitzat segons la llicència,
mentre que, en el segon cas, el control s'exerceix en l'exercici de l'activitat.

El procediment per a gestionar els documents ve determinat segons l'administració a què es sol·licita i
la  competència  per  a  concedir  la  llicència  d'obertura  d'establiments  industrials,  mercantils  o  de
qualsevol  altra  índole,  la  té  el  president  de  la  corporació  municipal  o  sigui  l'alcalde.  L'alcalde
presideix la corporació i  ostenta, entre altres, les atribucions relatives a la concessió de llicències
d'obertura d'establiments industrials, comercials i de qualsevol altra índole. Aquesta competència pot
ser delegada per l'alcalde a favor de la comissió de govern o en els membres de la mateixa (conillars).
L'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Comissió de govern
i on aquesta no existeixi, en els tinents d'alcalde.

1.2. Els antics procediments per a l'obtenció de la llicència 
d'obertura.

El procediment per a l'obtenció de la llicència d'obertura variava en funció de la classe d'activitat
comercial o industrial de què es tractava. Era aquesta la que determinava la legislació que s'havia
d'aplicar i la competència d'altres administracions (municipal, autonòmica o estatal). En realitat no es
tractava d'un procediment bàsic sinó d'una multiplicitat d'ells. És necessari aclarir que l'obtenció de la
llicència  era un camí llarg i  que fins i  tot els funcionaris  de l'administració es veien sotmesos al
complex entramat legal i no sempre clar, dificultant l'aplicació de l'ordenament jurídic. No obstant les
administracions diferenciaven les activitats en dos grups:

Activitats innòcues.
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Activitats classificades.

El que implicava tenir un procediment per a activitats innòcues i un altre procediment per a activitats
classificades, sent aquest últim el més complicat.

No obstant  la  diferenciació  de les  activitats  innòcues  i  classificades  van ser  perdent  efectivitat  a
mesura que es van aplicar els conceptes i normes de les ordenances municipals que les vinculaven
amb la protecció del medi ambient i la resta de normativa, donant-se casos en què una activitat podria
ser o no classificada segons el municipi on aquesta activitat s'havia d'exercir, basant-se en l'art. 92.2
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (RODES).

1.2.1. Procediment per a activitats innòcues
Es consideraven innòcues, o no classificades, aquelles activitats que en principi no es trobaven en cap
dels grups afectats per les activitats classificades, espectacles públics i recreatives, atenent a la Llei
3/1998,  de  27  febrer,  de  la  Intervenció  Integral  de  l'Administració  Ambiental  (LIIAA),  serien
qualsevol activitat o instal·lació sense incidència ambiental i que no estiguera inclosa en cap annex
d'aquesta llei,  i  que la normativa sectorial  regulara per a la instal·lació o activitat  concreta que es
voldria exercir, per a l'atorgament d'una llicència específica. 

El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (RODES), en els seus Art. 92, 96 i 97 definia
el procediment que s'ha de seguir i que consistia en una instància: La sol·licitud de llicència d'obertura
s'iniciarà per la via d'un escrit redactat els termes previstos en l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26
novembre, de Règim Jurídic de les Administració Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(LRJPAC),  es  presenta  acompanyada  de  la  documentació  necessària.  Tractant-se  d'una  activitat
innòcua en què no és preceptiva la presentació de projecte tècnic, bastarà en principi que junt amb la
sol·licitud es presenten els documents següents:

• Breu memòria descriptiva de l'activitat.

• Plànol de situació.

• Plànol o croquis de l'establiment.

• Informes tècnics, jurídics i sanitaris.

Adquisició de la llicència per silenci:  L'Art.97 del RODES establia que en el cas que la llicència
sol·licitada es referira a establiments o activitats menors o innòcues: s'entendrà atorgada per silenci
administratiu, quan transcorri un mes, a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre de
l'entitat local.

1.2.2. Procediment per a activitats classificades.
Per a analitzar el procediment que es seguia en la tramitació de llicències municipals d'obertura de les
activitats considerades classificades, feia falta establir els requisits que concorrien i que havien de
complir-se per a, finalment establir, el procediment. 

1 Concorrien: Havien de coincidir (en el característic règim d'atorgament de les llicències per a
l'exercici de les activitats classificades) altres òrgans de l'administració estatal o autonòmica junt
amb la intervenció de l'administració municipal, la qual cosa provocava una intercorrelació entre
les  autoritzacions  que  havien  d'atorgar  cada  una  d'elles,  autoritzacions  que  per  costat  eren
concurrents en un únic expedient. Així, perquè, com a primera fase fa falta assenyalar quins són
els òrgans que intervenien:

Òrgans  municipals:  Eren  competència  dels  ajuntaments  en  aquesta  matèria,  la
reglamentació de les Ordenances municipals de quant es refereixi als emplaçaments de
les  activitats  i  als  altres  requisits  exigits,  que,  sense  contradir  el  que  disposen  els
reglaments, ho complementen i desenvolupen.
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Altres  administracions  públiques:  El  caràcter  concurrencial  està  present  amb  la
intervenció ‘vinculant' (RAM, reglament d'activitats molestes) d'un òrgan dependent de
l'Administració central, i a través dels òrgans específics que en les diferents comunitats
autonòmiques s'han creat, en substitució de l'Administració central i fruit de l'assumpció
de competències amb la qual cosa desapareix la intervenció de l'Administració central.

Els interessats: Indubtablement el procediment ha d'iniciar-se a instància de part, bé sigui
aquesta una administració pública o un particular, sent aquest últim el supòsit normal i
freqüent. Els afectats per l'expedient, i amb el caràcter subjectiu que estem analitzant són
dos. El primer el promotor de l'expedient, persona física o jurídica. El segon tot aquell
que  es  consideri  afectat  amb  la  resolució  que  s'hagi  d'adoptar  per  a  la  posada  en
funcionament  o  obertura  de  l'activitat.  Aquest  interessat  fa  acte  de  presència  en  el
procediment  bé  en  la  fase  de  notificació  de  l'expedient,  bé  en  la  fase  d'informació
pública.

2. Havien de complir-se: La principal característica d'aquest procediment, igual que ocorria en el
de les activitats innòcues, és el caràcter reglat del mateix, per la qual cosa la naturalesa reglada
de  la  decisió  sobre  l'atorgament  de  les  llicències  urbanístiques  regeix  també  quan  es  tracta
d'activitats subjectes a aquests règims especials. Conseqüència del caràcter reglat és que s'ha de
comprovar  en cada cas la conformitat  del  projecte  a  l'ordenació  urbanística  i  a  la normativa
específica de la respectiva activitat, a fi de garantir el medi ambient. A aquest efecte té caràcter
preferent la verificació de si compleix l'Ordenament urbanístic i municipal.

Per a establir  un ordre dels procediments veiem que la llei  10/1990,  de 15 de juny, sobre policia
d'espectacles, activitats recreatives i establiments de públics és la primera que es dicta en el marc
autonòmic per a regular aquest tipus d'activitats; després de la dita llei s'aprova el decret 179/1995,
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals a Catalunya, que ve a completar el buit
sobre el procediment per a la tramitació de l'expedient d'activitats classificades. Així, el procediment
per a la tramitació de les sol·licituds de llicència d'activitat recreativa o classificada es regia pel que
disposava l'article 4 de la Llei 10/1990 i articles 79 i del Decret 179/1995

La Llei 3/1998, de 27 febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental entre les seves
finalitats assenyalava (Art.2 c) les de reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els
procediments  administratius  garantint  la  col·laboració  i  coordinació  de  les  Administracions  que
havien d'intervenir. Amb tals pretensions es regulaven sengles procediments en funció del sistema de
prevenció, el primer d'ells corresponien a les activitats de l'annex I (activitats sotmeses a autorització
ambiental), i el segon a les de l'annex II (activitats sotmeses al règim de llicència ambiental). Junt
amb aquests dos procediments s'instaurava el règim de comunicació per a les activitats de l'annex III.

1.2.2.1. Procediment segons la Llei de l'espectacle i el Reglament d'obres

Segons l'Art. 4 de la Llei 10/1990 i 77 del Decret 179/1995 per a realitzar un espectacle o exercir una
activitat recreativa en un local o establiment de pública concurrència havia d'obtenir-se prèviament
l'específica  llicència  municipal.  Aquesta  llicència  era  independent  de  qualsevol  altra  autorització
administrativa i tindria caràcter modificable i revocable en funció de canvis en la normativa o en les
condicions  objectives.  En  la  mateixa  instància  s'acreditava  el  compliment  de  la  que  establia  la
reglamentació aplicable a les activitats classificades quan l'exercici de l'activitat era també inclosa en
el seu àmbit. En qualsevol cas el procediment establert per a obtenir la llicència i la resolució eren
únics.

En el cas que per a la realització d'un espectacle o l'exercici d'una activitat recreativa es requeria,
també, el permís d'obres o urbanístic del local o establiment, el peticionari o promotor sol·licitava
també ambdues llicències en una instància acompanyada d'un projecte únic.

Còpia de l'expedient es remetia a la delegació territorial corresponent del Govern de la Generalitat
que  comunicava  l'Ajuntament  els  condicionaments  de  la  llicència  que  considerava  procedents  en
compliment de la normativa vigent  de policia  d'espectacles  i  activitats  recreatives,  i  també de les
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activitats classificades. Els esmentats condicionaments s'incorporaven obligatòriament a la llicència
per als locals i establiments o recintes amb aforament determinat pels reglaments o quan es referien a
aspectes de seguretat.

En cap cas es podia començar a exercir l'activitat abans que s'haguera comprovat que les instal·lacions
s'ajustaven al projecte aprovat i que les mesures correctores adoptades funcionaren amb eficàcia. La
dita comprovació es realitzava en un termini màxim de sis mesos des de la presentació de la llicència
o de la petició d'aplicació de les mesures correctores.

La tramitació de l'expedient, considerant allò anteriorment exposat, seguia els passos següents: 

• Presentació d'instància i projecte redactat per tècnic competent.

• Emissió d'informes tècnics, jurídics i sanitaris.

• Exposició pública de l'expedient als efectes de que poguessin comparèixer interessats afectats
per l'atorgament de la llicència.

Aquest  tràmit  no  estava  del  tot  clar  en  l'article  80  del  Decret  179/1995,  que  exposa  que  «Els
interessats que puguin resultar afectats per l'atorgament de la llicència podran comparèixer en el
procediment i formular al·legacions i presentar els documents que creguin oportuns. L'entitat local
concedirà audiència de les actuacions als interessats que resulten identificats en l'expedient o que ho
hagin sigut pels que s'han personat, perquè en el termini de deu dies puguin formular al·legacions».

Òbviament  perquè  es  produís  aquesta  participació  de  tercers,  devia  procedir-se  a  la  publicació
d'edictes,  o notificar-se personalment  als limítrofs  de l'activitat,  ja que en cas contrari  difícilment
podria comparèixer-se en un expedient del què s'ignora la seva existència.

•  Remissió  de  l'expedient  a  la  delegació  territorial  del  Govern  de  la  Generalitat  la  que
comunicaria els condicionaments procedents en compliment de la normativa vigent de policia
d'espectacles i activitats recreatives.

• Llicència d'obertura i funcionament, prèvia comprovació que les instal·lacions s'ajustaven al
projecte aprovat i que les mesures correctores funcionen amb eficàcia. 

La llicència quedava, en tot cas, condicionada a la concertació d'una assegurança que cobrira el risc
de la responsabilitat civil.

1.2.2.2. Procediments de la Llei 3/1998 LIIA, d'Intervenció Integral

L'objecte  d'aquesta  Llei  era  establir  el  sistema  d'intervenció  administrativa  de  les  activitats
susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, en l'àmbit territorial de
Catalunya.

Les finalitats d'aquesta Llei eren:

a) Aconseguir un nivell  alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a
garantir la qualitat de vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permeteren
prevenir, minimitzar, corregir i controlar els impactes que les activitats originaren.

b) Afavorir  un desenvolupament sostenible mitjançant  un sistema d'intervenció administrativa
ambiental que harmonitzés el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient.

c) Reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els procediments administratius
garantint la col·laboració i la coordinació de les administracions que havien d'intervenir.

Quedaven sotmeses a aquesta Llei totes les activitats,  de titularitat  pública o privada, susceptibles
d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.

En realitat el sistema d'intervenció estava format per un total de tres procediments diferents atès que
hi havia tres modalitats de classificació: règim d'autorització ambiental, règim de llicència ambiental i
règim de comunicació.

 Jordi Ortiz-Domènech
6



Aquesta obra està subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional Creative Commons.

1.2.2.2.1 Procediment per a activitats de l'annex I (règim d'autorització ambiental)

La sol·licitud d'autorització ambiental es sotmetia als següents tràmits (Art. 13 LIIA):

a) La sol·licitud i documentació que s'acompanyava es presentava a l'Ajuntament del municipi on
es pretenia implantar l'activitat, sense perjudici del que preveia la normativa de règim jurídic i
del procediment administratiu comú sobre el registre. 

b) L'Ajuntament, en el termini màxim de cinc dies, remetia l'expedient a les oficines de gestió
ambiental unificada, que es van crear mitjançant la mateixa Llei 3/1998.

c) L'Ajuntament,  previ  tràmit  d'informació veïnal,  emetia  un informe vinculant  sobre tots els
aspectes que eren de la seva competència, en el termini màxim de dos mesos, a comptar de la
data  de  sol·licitud,  i  ho  remetia  a  la  corresponent  Oficina  de  Gestió  Ambiental  Unificada.
Transcorregut  el termini  fixat  sense haver sigut  remès l'informe, aquest  s'entenia favorable al
projecte.

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada sotmetia la sol·licitud als tràmits següents:

a) Verificació formal de la documentació presentada.

b) Anàlisi de la suficiència i idoneïtat del projecte.

c) Informació pública i sol·licitud d'informes.

d) Avaluació d'impacte ambiental.

e) Proposta de resolució.

f) Audiència a les persones interessades.

g) Declaració d'impacte ambiental, si era procedent.

h) Resolució.

La sol·licitud d'autorització ambiental havia d'anar acompanyada de la següent documentació (Art. 14
LIIA): 

a) El projecte bàsic, signat per un tècnic competent, amb informació detallada sobre:

L'activitat projectada i, específicament, la descripció de les instal·lacions, els processos,
les matèries primeres i auxiliars, l'energia i els productes.

Les emissions de la instal·lació a l'aire, a l'aigua i al sòl, els tipus d'elements i compostos
que poden emetre's i les quantitats estimades de cada un d'aquests.

Les tècniques de prevenció i reducció de les emissions.

Les tècniques i les mesures de gestió dels residus generats.

Els sistemes de control de les emissions.

El medi potencialment afectat.

b) L'estudi d'impacte ambiental, si era procedent, amb el contingut que determinava la legislació
sectorial en la matèria.

c) La documentació que era preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis, d'accidents greus
i de protecció de la salut.

d)  La certificació de compatibilitat  del  projecte  amb el  planejament  urbanístic,  expedida per
l'Ajuntament on es projectava dur a terme l'activitat.

e) L'acreditació de la qualitat del sòl a ocupar per les instal·lacions i la compatibilitat d'aquest per
a l'exercici de l'activitat.

f) El nom de la persona responsable tècnica de l'execució del projecte. 
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g) La declaració de dades que, a criteri del sol·licitant, gaudien de confidencialitat emparada per
la norma amb rang de llei.

h) Qualsevol altra documentació que es determinara per reglament.

La sol·licitud havia d'anar acompanyada també d'un resum de la documentació formulat de forma
comprensible per als ciutadans. En cas d'un canvi substancial en una activitat ja autoritzada d'acord
amb les disposicions de la Llei, la sol·licitud havia d'anar referida a les parts de la instal·lació i als
aspectes afectats pel canvi. Els paràmetres bàsics de la documentació havien de presentar-se en suport
informàtic, d'acord amb el que es determinara per reglament.

Una ponència ambiental avaluava (Art.15 LIIA) la sol·licitud presentada i, si era procedent, l'impacte
ambiental, d'acord amb la normativa vigent, a fi de garantir un enfocament integrat de l'autorització
ambiental.  Les  funcions  i  el  règim  de  funcionament  de  la  ponència  d'avaluació  ambiental  es
determinaven per reglament. L'anàlisi  del projecte i  de la documentació que era preceptiva en els
aspectes de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut corresponia als òrgans
competents en aquestes matèries.

La  sol·licitud  presentada  amb  la  documentació  que  s'acompanyava  i,  si  era  procedent,  l'estudi
d'impacte ambiental es sotmetien a informació pública (art. 16 LIIA) durant un període de vint dies.
S'exceptuaven  de  la  informació  pública  les  dades  de  la  sol·licitud  i  la  documentació  que
l'acompanyava emparats pel règim de confidencialitat, d'acord amb la normativa vigent.

Als efectes de la resolució del procediment, havien de sol·licitar-se informe (art. 17 LIIA) dels òrgans
competents en matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut. Havien de
sol·licitar-se també altres informes que a causa de la naturalesa de l'activitat foren preceptius i aquells
altres que es jutjaren necessaris per a resoldre el procediment. Els informes havien de ser emesos en
el termini màxim de quinze dies, passats els quals, si no havien sigut comunicats, podien prosseguir
les actuacions.

A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos i, si
era el cas, de l'avaluació de l'estudi d'impacte ambiental, la ponència ambiental elaborava la proposta
de resolució (Art. 18 LIIAA) i, si era procedent, la declaració d'impacte ambiental. A la proposta de
resolució  s'incorporaven els  resultats  de  l'anàlisi  del  projecte  i  de  la  documentació  preceptiva  en
matèria  de  prevenció  d'incendis,  d'accidents  greus  i  de  protecció  de  la  salut,  així  com  les
determinacions sobre sorolls, vibracions, calor, olors o altres que haguera establert l'Ajuntament en el
seu informe, segons la seva competència. 

Havien  de  traslladar  la  proposta  de  resolució  a  les  persones  interessades  (Art.  19  LIIAA)  i  a
l'Ajuntament en què es projectés emplaçar l'activitat, als efectes de que en el termini màxim de deu
dies,  formularen  les  observacions  que consideraren  oportunes.  La  resolució  (Art.  20  LIIAA)  que
dictava  l'òrgan  ambiental  competent  de  l'Administració  de  la  Generalitat  sobre  la  sol·licitud
presentada posava fi al procediment. 

L'autorització  ambiental  incloïa  les  mesures  necessàries  per  a  la  protecció  del  medi  ambient  en
conjunt i les corresponents a la prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut, així
com  les  determinacions  sobre  sorolls,  vibracions,  calor,  olors  o  altres  que  hagués  establert
l'Ajuntament segons la seva competència. La resolució es dictava en un termini màxim de sis mesos
(Art. 21 LIIAA), a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Excepcionalment, atenent a la
complexitat  de l'expedient,  l'òrgan ambiental  competent  podia prorrogar el termini  mitjançant  una
resolució motivada. El termini quedava interromput en cas de sol·licitar-se esmena o millora de la
documentació i es reprenia una vegada hagués sigut esmenada. Passat el termini establert, si no havia
recaigut cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s'entenia atorgada. 

L'autorització  ambiental  de  la  Generalitat  incorporava,  si  era  necessari,  la  declaració  d'impacte
ambiental, i que tenia el contingut següent mínim (Art. 22 LIIAA):

a)  Valors  límit  d'emissió  de  substàncies  contaminants,  que  podien  ser  substituïts,  segons  la
naturalesa i les característiques de l'activitat, per altres paràmetres o mesures equivalents. 
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b) Sistemes de tractament i control de les emissions, amb especificació del règim d'explotació i
de la metodologia de mesurament, la freqüència, el procediment d'avaluació dels mesuraments i
l'obligació de comunicar, amb la periodicitat que es determinara, a l'òrgan ambiental competent
les dades necessàries per a comprovar el compliment del contingut de l'autorització.

c) Determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals
que pogueren afectar el medi ambient, com poden ser, entre altres, la posada en funcionament,
les fugues, les fallades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de
l'explotació.

d) Determinació, si era necessari, de prescripcions que garantisquen la protecció del sòl i de les
aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió dels residus generats per la instal·lació.

e) Establiment, si era procedent, de mesures per a minimitzar la contaminació a llarg termini.

f)  Determinació  de  la  suficient  garantia,  en  funció  de  la  magnitud  de  la  instal·lació,  per  a
respondre a les obligacions derivades de l'activitat autoritzada, de l'execució de totes les mesures
de protecció del medi ambient, dels treballs de recuperació del medi afectat i, si era procedent,
del pagament de les sancions imposades per les infraccions comeses per l'exercici incorrecte de
l'activitat. 

g) Establiment de l'import  mínim de cobertura de la pòlissa d'assegurança per responsabilitat
civil per danys ocasionats per l'activitat autoritzada.

h) Qualsevol altra mesura o condició que, d'acord amb la legislació vigent, fora adequada per a la
protecció del medi ambient, en el seu conjunt, afectat per l'activitat.

L'autorització  havia  de  determinar  també  les  condicions  i  les  mesures  preventives  i  de  control
necessari sobre prevenció d'incendis i d'accidents greus i sobre protecció de la salut d'acord amb el
que especificara  la legislació  sectorial  vigent.  En el  cas  que la normativa  vigent  en l'àmbit  medi
ambiental  requerira  condicions  més  rigoroses  que  les  que  es  pogueren  aconseguir  mitjançant  les
millors tècniques disponibles, l'autorització havia d'exigir l'aplicació de condicions complementàries,
sense perjudici  d'altres mesures que pogueren adoptar-se. L'autorització podia incloure excepcions
temporals als requeriments especificats, en el cas d'un pla o programa aprovat per l'òrgan ambiental
competent que garantira el respecte d'aquestes exigències en el termini màxim de sis mesos i en el cas
d'un projecte que implicara una reducció de la contaminació.

La resolució per la qual s'atorgava o denegava l'autorització ambiental es notificava (Art. 23 LIIAA),
a través de l'Ajuntament, a les persones interessades en el projecte d'emplaçar l'activitat. Eren d'accés
públic les resolucions d'autorització ambiental, amb les limitacions establides sobre el dret d'accés a
la informació en matèria de medi ambient i d'una altra normativa que s'aplicara.

1.2.2.2.2 Procediment per a activitats de l'annex II (règim de llicència ambiental)

La sol·licitud de la llicència ambiental es sotmetia als tràmits (Art. 26 LIIAA) següents:

a) Registre i verificació formal de la sol·licitud i la documentació que s'acompanyava.

b) Sol·licitud d'informes i informació pública.

c) Proposta de resolució.

d) Audiència a les persones interessades.

e) Resolució.

La sol·licitud havia d'anar acompanyada de la documentació següent (Art. 27 LIIAA):

a) Projecte bàsic, redactat per una persona tècnica competent, amb suficient informació sobre:

Descripció  de  l'activitat,  amb  indicació  de  les  fonts  de  les  emissions  i  el  tipus  i  la
magnitud de les mateixes.
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Incidència de l'activitat en el medi potencialment afectat.

Justificació del compliment de la normativa sectorial vigent.

Les tècniques de prevenció i reducció d'emissions.

Les mesures de gestió dels residus generats.

Els sistemes de control de les emissions.

b) La documentació que fóra preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis i de protecció de
la salut.

c)  Certificació  de  compatibilitat  del  projecte  amb  el  planejament  urbanístic,  expedida  per
l'Ajuntament on es projectara realitzar l'activitat.

d)  Declaració  de  les  dades  que,  a  criteri  de  qui  ho  sol·licitava,  gaudien  de  confidencialitat
emparada per norma amb rang de llei.

e) Qualsevol altra que es determinés per reglament.

La sol·licitud havia de presentar-se al Registre de l'Ajuntament en el terme municipal  del qual  es
projectés portar l'activitat.

La sol·licitud presentada, amb la documentació que s'acompanyava, es sotmetia a informació pública
durant un període de vint dies (Art. 28 LIIAA). S'exceptuaven de la informació pública les dades de la
sol·licitud i la documentació que s'acompanyava emparada pel règim de confidencialitat.

Una vegada finalitzat el període d'informació pública, en els supòsits de l'annex II.1 de la LIIAA, la
sol·licitud  i  la  documentació  presentades,  junt  amb  les  al·legacions  que  s'haguessin  realitzat,  es
tramitaven a l'òrgan  ambiental  competent  de l'Administració  de la  Generalitat  perquè  emetera  de
forma  integrada  un  informe  preceptiu  (Art.  29  LIIAA)  respecte  a  les  emissions  contaminants,  i
incorporava al mateix els informes relatius a la prevenció d'incendis i a la protecció de la salut. Els
informes de l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat eren vinculants si eren
desfavorables o imposaven mesures preventives, de control o de garantia. 

Les activitats relacionades en l'annex II.2 de la LIIAA no tenien intervenció administrativa prèvia de
l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat. Aquestes activitats es sotmetien a
informe de l'òrgan ambiental competent de l'Ajuntament, als municipis de 50.000 habitants o més, o
de l'òrgan ambiental competent del consell comarcal, en els altres municipis, i l'informe del consell
comarcal era vinculant si era desfavorable o imposava mesures preventives, de control o de garantia.
L'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat podia atribuir, amb audiència prèvia
del consell comarcal, a municipis de menys de 50.000 habitants la competència d'informe sempre que
justificaren una suficient capacitat tècnica i de gestió. L'informe de l'òrgan ambiental competent de
l'Ajuntament o del consell comarcal havia d'incorporar els informes relatius a la prevenció d'incendis
i a la protecció de la salut.

L'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat tramitava i resolia, si era oportú,
l'atorgament  de  l'autorització  d'abocament,  i  sol·licitava,  igualment,  els  informes  preceptius  o
d'autorització  que  haguessin  d'emetre  altres  òrgans  de  l'Administració  de  la  Generalitat  o  de
l'Administració General de l'Estat.

A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública i dels informes emesos,
l'Ajuntament elaborava la corresponent proposta de resolució de la qual traslladava als interessats, als
efectes de que, en el termini màxim de quinze dies, efectuessin les observacions que consideressin
procedents (Art. 30 LIIAA).

La resolució que dictava l'Ajuntament respecte a la sol·licitud presentada posava fi al procediment
(Art. 31 LIIAA). La resolució es dictava en un termini màxim de quatre mesos, a comptar de la data
de  presentació  de  la  sol·licitud  (Art.  32  LIIAA).  Excepcionalment,  atenent  a  la  complexitat  de
l'expedient,  l'òrgan  ambiental  competent  podia  prorrogar  aquest  termini  mitjançant  una  resolució
motivada. El termini quedava interromput en el cas que es sol·licités        esmena o millora de la

 Jordi Ortiz-Domènech
10



Aquesta obra està subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional Creative Commons.

documentació i es reprenia una vegada hagués sigut esmenada. Passat el termini establert, si no havia
recaigut cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s'entenia atorgada. La llicència atorgada
per  presumpte  acte  en  cap  cas  generava  facultats  o  drets  contraris  a  l'ordenament  jurídic  i,
particularment, sobre el domini públic.

La llicència ambiental incorporava les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient,
detallant, si era necessari, els valors límit d'emissió i les mesures preventives, de control o de garantia
que foren procedents, i les prescripcions necessàries relatives a la prevenció d'incendis i a la protecció
de la salut (Art. 33 LIIAA). 

La resolució per la qual s'atorgava o denegava la llicència ambiental es comunicava a les persones
interessades  i  a  l'òrgan  ambiental  competent  de  l'Administració  de  la  Generalitat  i  del  consell
comarcal, si era el cas (Art. 34 LIIAA).

1.2.2.2.3 Tràmits comuns a ambdós procediments

Els tràmits del procediment per a obtenir l'autorització ambiental o per a obtenir la llicència ambiental
que ho permetessin es realitzaven de forma simultània (Art. 35 LIIAA).

L'autorització ambiental  i  la llicència ambiental  tenien caràcter  operatiu i  no generaven drets més
enllà dels que establien l'autorització o la llicència i la LIIAA (Art. 36 LIIAA). La persona titular de
l'autorització  o  de  la  llicència  quedava  obligada  a  informar  l'òrgan  ambiental  competent  de
l'Administració  de  la  Generalitat  o  l'Ajuntament,  de  qualsevol  canvi  relatiu  a  les  condicions
d'autorització o llicència, a les característiques o al funcionament de l'activitat abans del seu inici.
L'esmentada informació havia de ser objecte de comunicació entre ambdues Administracions.

L'autorització i la llicència ambientals quedaven subjectes, en els aspectes medi ambientals,  a una
revisió periòdica cada vuit anys i  a les revisions i inspeccions periòdica que establia la legislació
sectorial corresponent en matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut
(Art. 37 LIIAA). Havia de procedir-se a la revisió de l'autorització i la llicència ambientals quan es
donessin algun dels supòsits següents: 

a) Si la contaminació produïda per l'activitat fera convenient la revisió dels valors límit d'emissió
determinats en l'autorització o la llicència, o incloure nous valors.

b)  Si  es  produís  una  variació  important  del  medi  receptor  respecte  a  les  condicions  que
presentava en el moment de l'atorgament de l'autorització o la llicència.

c) Si l'aparició d'importants canvis en les millors tècniques disponibles, validades per la Unió
Europea, permetessin reduir significativament les emissions sense imposar costos excessius.

d) Si la seguretat de funcionament del procés o l'activitat fes necessari utilitzar altres tècniques.

e) Si així ho exigia la legislació ambiental d'aplicació.

f) Si així ho exigia la legislació sectorial que li fóra aplicable en matèria de prevenció d'incendis,
d'accidents greus i de protecció de la salut.

1.2.2.2.4 Procediment per a activitats de l'annex III (règim de comunicació)

Per a l'exercici d'una activitat compresa en l'annex III de la LIIAA, emparada per la corresponent
llicència urbanística, si era preceptiva, el corresponent titular havia de presentar, amb una antelació
mínima d'un mes a la data del seu inici, una comunicació a l'Ajuntament (Art. 41 LIIAA). Havia de
determinar-se  per  reglament,  i  atenent  a  la  tipologia  de  les  activitats,  la  documentació  que
acompanyava a la comunicació, que, en tot cas, havia de comprendre:

a) La descripció de l'activitat mitjançant el projecte tècnic o la documentació tècnica.

b) La certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l'activitat complien tots els requisits
ambientals exigibles i la resta de requisits preceptius, d'acord amb la legislació aplicable per al
compliment dels objectius de la LIIAA.
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Els ajuntaments, en l'àmbit de les seves competències, podien substituir el règim de comunicació pel
sistema d'establir la llicència d'obertura d'establiments per a determinades activitats de l'annex III. La
citada llicència municipal es tramitava i resolia simultàniament amb la llicència urbanística quan era
preceptiva. En el cas que la llicència urbanística no fos preceptiva, el règim s'aplicava a la llicència
d'obertura d'establiments. Per a acollir-se a l'esmentat sistema era necessari aprovar prèviament un
reglament municipal, que havia de subjectar-se a les bases següents: 

a) Havia d'establir les tipologies d'activitats incloses.

b) Havia de regular la documentació que s'acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística.

c) Havia d'establir el tràmit específic d'informació veïnal.

d) En allò no regulat en les lletres a), b) i c) regia la legislació de règim local.

e) Qualsevol canvi substancial que es produïra en les activitats compreses en l'annex III de la
LIIAA també quedava sotmès al règim de comunicació o, si era procedent,  a la llicència que
establia l'apartat 3 de la LIIAA.

Si  una  de  les  activitats  de  l'annex  III  s'exercia  sense  haver  donat  compliment  a  les  obligacions
establides o, si era procedent,  sense disposar de la llicència es considerava clandestina i podia ser
clausurada per l'Ajuntament.

1.3. El vigent procediment per a l'obtenció de la llicència d'obertura
La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental va establir a
Catalunya el  model  de prevenció i  control  integrats  de la contaminació instaurat  per la Directiva
96/61/CE,  del  Consell,  del  24  de  setembre  de  1996,  de  prevenció  i  control  integrats  de  la
contaminació (IPPC).

L'Estat  va  aprovar  un  conjunt  de  normes  amb  caràcter  de  legislació  bàsica  que,  junt  amb  la
modificació i la substitució de la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 1996, per la
Directiva 1/2008, de 15 de gener, de prevenció i control integrats de la contaminació, van obligar a
modificar  la  Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  i  a  adequar  els  règims  d'intervenció  ambiental  a  la
regulació establida, concretament, a la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de
la contaminació, a la Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora dels drets d'accés a la informació, de
participació pública  i  accés  a la justícia  en matèria  de medi  ambient,  i  al  Reial  Decret  legislatiu
1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de
projectes.

Amb l'aparició  de la  Llei  20/2009,  del  4  de desembre,  de  Prevenció  i  Control  Ambiental  de  les
Activitats (PCAA) la Generalitat de Catalunya va voler superar les dificultats que es van presentar
arran  de  la  regulació  de  la  Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  i  també  es  va  voler  incorporar  altres
requeriments derivats de modificacions recents de la legislació ambiental sectorial. L'execució de la
Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  va  evidenciar  la  dificultat  d'aplicar  alguns  dels  preceptes  i  la
complexitat del procediment d'intervenció administrativa per a determinades categories d'activitats.
Per això, amb aquesta llei es pretenia racionalitzar i simplificar tràmits i corregir els casos que van
generar dubtes i van originar pràctiques de gestió clarament millorables.

El sistema d'intervenció administrativa ambiental que estableix aquesta llei 20/2009 (PCAA) es basa,
com es va instaurar en la Llei 3/1998, del 27 de febrer, en el fet que les autoritats competents s'han
d'assegurar, abans de concedir una autorització i una llicència ambientals, que s'han fixat les mesures
adequades de prevenció i reducció de la contaminació en el medi, incloses l'atmosfera, l'aigua i el sòl.
Amb aquest objecte es fixen en l'autorització ambiental els valors límit d'emissió i es consideren, si és
procedent,  les  millors  tècniques  disponibles  en  cada  moment.  Aquestes  millors  tècniques  ja
estableixen els casos en què la situació especial de l'entorn de les activitats justifica l'aplicació de
mesures addicionals de protecció.
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La  llei  20/2009  integra,  amb  una  voluntat  de  simplificació  administrativa  clara,  l'avaluació  de
l'impacte ambiental de les activitats relacionades en l'annex I de la mateixa llei en el procediment
d'atorgament  de  l'autorització  ambiental.  Aquesta  integració  de  diferents  règims  d'intervenció
administrativa ambiental s'emmarca en l'estratègia del Consell Europeu de Lisboa de l'any 2000, i té
l'objectiu de compaginar la reducció necessària de càrregues administratives per a les persones que
exerceixen activitats econòmiques amb el respecte i les garanties en la prevenció i el control del medi
ambient que la societat demanda.

Els objectius de facilitació de tràmits en l'activitat econòmica i de simplificació administrativa són
presents, de fet, en el conjunt del sistema d'intervenció administrativa ambiental que regula la llei
20/2009, en compliment dels compromisos adquirits per a millorar la competitivitat de l'economia i
eliminar les traves administratives innecessàries que obliga la Unió Europea.

Per aquest motiu, la llei 20/2009 estableix un sistema d'intervenció integral, atenint-se a la major o a
la menor incidència ambiental de les activitats,  però limitat únicament als aspectes ambientals.  La
intervenció administrativa per raó d'altres matèries, com per exemple la seguretat  i la salut de les
persones, es regeix per la legislació de règim local i per la normativa sectorial corresponent. D'altra
banda,  encara  que  la  llei  regula  règims  d'intervenció  de  caràcter  estrictament  ambiental,  també
reconeix  que  fa  falta  establir  mecanismes  que  permetin  tramitar  simultàniament  el  conjunt
d'intervencions preceptives respecte a una mateixa activitat.

La Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera va derogar, d'una
manera  expressa,  el  Reglament  d'activitats  molestes,  insalubres,  nocives  i  perilloses,  aprovat  pel
Decret 2414/1961, del 30 de novembre, declarat inaplicable a Catalunya per la disposició addicional
sisena  de la  Llei  3/1998,  del  27 de febrer.  Els  conceptes  tradicionals  de  perillositat,  insalubritat,
caràcter  nociu  i  molèstia  que es  definien,  i  també  l'establiment  de mesures  d'allunyament  de  les
activitats  respecte  als  nuclis  de població,  van quedar substituïts  a partir  de la Llei  3/1998,  per la
utilització de les condicions i millors tècniques ambientals disponibles en cada cas per a garantir la
protecció del medi ambient i la població.

Aquesta llei 20/2009 té com a objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de les activitats
amb incidència ambiental, en el que es prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient i
les  persones,  a  més  aquest  sistema  d'intervenció  administrativa  integra  l'avaluació  d'impacte
ambiental de les activitats.

És  també  un  objectiu  d'aquesta  llei  establir,  d'una  manera  clara,  que  la  responsabilitat  sobre  les
instal·lacions, i l'obertura i el funcionament de les activitats, correspon tant a les persones titulars i al
personal tècnic de l'activitat com les persones que han de controlar el seu funcionament.

1.4. La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats (PCAA)

La Llei 20/2009 destaca la determinació dels règims d'intervenció administrativa a què es sotmeten
les diferents categories d'activitats, enumerades en els annexos I, II, III i IV de la Llei, atenint-se a la
major o a la menor incidència ambiental. També s'estableix el règim de l'autorització ambiental de les
activitats amb l'avaluació de l'impacte ambiental i el règim de declaració de l'impacte ambiental de les
activitats, conjuntament amb una autorització substantiva.

En  el  règim  de  l'autorització  ambiental  de  les  activitats  amb  l'avaluació  de  l'impacte  ambiental
s'estableix la integració dels dos sistemes capitals d'intervenció administrativa per a prevenir i reduir
en origen la contaminació.  Aquests  sistemes són l'autorització ambiental  i  la declaració d'impacte
ambiental  i  recauen sobre les activitats  productives  que tenen un potencial  d'incidència  ambiental
elevat. 

Encara  que  la  integració  d'ambdós  sistemes  en  un  procediment  únic  pot  tenir  l'aparença  d'una
complexitat  major  en  la  tramitació,  aquesta  llei,  mitjançant  l'establiment  de  llindars  concrets  i
situacions determinades en les quals no cal avaluar les activitats establides en l'annex II del Reial
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decret  legislatiu  1/2008,  de  l'11  de  gener,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d'avaluació
d'impacte ambiental de projectes, atorga més seguretat jurídica als titulars de les activitats afectades i,
al mateix temps, elimina la càrrega del procediment administratiu de consulta prèvia.

És necessari remarcar el fet que el règim d'autorització és estrictament ambiental, exceptuant el cas de
les activitats amb un risc d'accidents majors, supòsit en el qual la participació de l'òrgan que té la
competència substantiva sobre aquesta matèria s'integra en el procediment de l'autorització ambiental.
El municipi  en què es du a terme l'activitat  també participa en aquest  procediment mitjançant  un
informe ambiental referit a les matèries sobre les quals té competència.

Respecte  al  règim  de  declaració  d'impacte  ambiental  de  les  activitats  amb  una  autorització
substantiva, l'acció de prevenció ambiental s'integra en el procediment de l'autorització substantiva
que és competència de l'òrgan que té la competència sectorial.

En el règim d'intervenció de la llicència ambiental  de competència municipal  es regulen totes les
activitats que, per la incidència que tenen en el medi ambient, s'han de sotmetre obligatòriament a
algun règim d'intervenció preventiva ambiental, de competència municipal estricta. La participació de
l'Administració de la Generalitat en el procediment d'atorgament de la llicència ambiental es limita a
l'emissió  dels  informes  que  són  preceptius,  d'acord  amb  aquesta  llei  o  amb  el  desplegament
reglamentari de la llei o d'acord amb la normativa sectorial ambiental aplicable. S'estableix, també, la
intervenció dels consells comarcals, que han de donar la suficiència tècnica i jurídica als municipis i
garantir,  en  tots  els  casos,  un alt  grau  d'autonomia  als  ajuntaments  en la  seva  relació  amb l'ens
comarcal.

Així mateix, es difereix a la regulació de les ordenances municipals la possibilitat de sotmetre algunes
d'aquestes intervencions preventives al règim de comunicació, en funció de la ubicació urbanística, de
les característiques ambientals del medi receptor i d'altres factors d'incidència ambiental, sempre que
no ho impedeixi el compliment de la normativa sectorial ambiental.

La Llei 20/2009 també regula el règim de comunicació, que també és de competència municipal. La
prevenció  ambiental,  en  aquest  cas,  es  du  a  terme  mitjançant  l'acte  de  certificació  tècnica  del
compliment de les normes ambientals. No havent-hi possibilitat de sotmetre aquestes activitats a un
règim de llicència ambiental,  alhora que es reforça el  compliment dels requeriments  ambientals  i
l'obertura de l'activitat sota la responsabilitat de les persones o l'empresa titulars i del personal tècnic.

Les finalitats d'aquesta llei són:

a) Aconseguir un nivell  alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a
garantir  la  qualitat  de  vida,  mitjançant  els  instruments  necessaris  que  permetin  prevenir,
minimitzar, corregir i controlar la contaminació i fer un ús eficient dels recursos i de les matèries
primeres.

b) Afavorir  un desenvolupament sostenible mitjançant  un sistema d'intervenció administrativa
ambiental  que  harmonitzi  el  desenvolupament  econòmic  i  social  amb la  protecció  del  medi
ambient.

c) Contribuir a fer efectius els criteris d'eficiència i servei a la ciutadania en la instrucció dels
procediments administratius, i garantir la col·laboració i la coordinació de les administracions
públiques que han d'intervenir.

d) Facilitar l'acció de l'activitat productiva d'una manera respectuosa amb la protecció del medi
ambient.

1.4.1. Condicions generals de les activitats 
Les  persones  titulars  de  les  activitats  compreses  en  l'àmbit  d'aplicació  d'aquesta  llei  exerceixen
aquestes activitats, sota la seva responsabilitat, d'acord amb els principis següents (article 5, PCAA):

a) Prevenir la contaminació, mitjançant l'aplicació de les mesures adequades i, en especial, de les
millors tècniques disponibles.
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b) Prevenir la transferència de la contaminació d'un medi a un altre.

c)  Reduir,  en  la  mesura  que sigui  possible,  la  producció  de  residus  mitjançant  tècniques  de
minimització, gestionar-los correctament, preferentment valorant-los i, en últim terme, efectuar
la disposició del rebuig dels residus, de manera que s'eviti o es redueixi el impacte en el medi
ambient, d'acord amb què estableix la legislació sectorial.

d) Utilitzar l'energia, l'aigua i les matèries primeres d'una manera racional, eficaç i eficient.

e) Prendre les mesures necessàries per a prevenir els accidents greus i limitar els efectes.

f)  Prendre  les  mesures  necessàries  per  a  evitar,  en  cessar  l'activitat,  qualsevol  risc  de
contaminació i perquè el lloc on es duia a terme l'activitat quedi en un estat satisfactori, de tal
manera que l'impacte ambiental sigui el mínim possible respecte a l'estat inicial.

Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei queden sotmeses als règims d'intervenció
administrativa següents (article 7, PCAA):

a) Autorització ambiental amb una declaració d'impacte ambiental. Són sotmeses les activitats
incloses  en  els  annexos  I.1  i  I.2.  El  capítol  primer  del  títol  segon  recull  la  regulació  del
procediment d'intervenció administrativa d'aquestes activitats:

1) L'annex I.1 inclou les activitats especificades per la Llei de l'Estat 16/2002, d'1 de
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

2) L'annex I.2 inclou activitats, no establides en l'annex I.1, que s'ha considerat necessari
sotmetre a una autorització ambiental i a una declaració d'impacte ambiental, ja sigui pel
fet  que  estan  incloses  en  l'annex  I  del  text  refós  de  la  Llei  d'avaluació  d'impacte
ambiental, aprovada pel Reial Decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, o en l'annex II de
la dita llei. En tots els casos, per la incidència que tenen en el medi, s'han de sotmetre a
una declaració d'impacte ambiental.

b) Declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva. Són sotmeses les activitats
incloses  en  l'annex  I.3.  El  capítol  segon  del  títol  segon  recull  la  regulació  del  procediment
d'intervenció administrativa  sobre aquestes activitats.  La intervenció ambiental  es du a terme
mitjançant  la integració  de la  declaració  d'impacte  ambiental  o  l'informe ambiental,  amb els
valors límit d'emissió associats, els controls i altres requeriments ambientals, en l'autorització de
l'òrgan competent per raó de la matèria substantiva, d'acord amb el procediment que s'estableix
en la Llei 20/2009.

c) llicència ambiental. Són sotmeses les activitats incloses en l'annex II. Aquestes activitats es
subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a la llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la
necessitat  declaració  d'impacte  ambiental.  Aquestes  activitats  són les  que en l'epígraf
corresponent  a l'annex II  es  determina  específicament  la  necessitat  aquest  procés.  El
capítol  primer  del  títol  tercer  (Llei  20/2009)  recull  la  regulació  del  procediment
d'intervenció administrativa sobre aquestes activitats.

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat sotmetre's a cap procés
d'avaluació d'impacte ambiental. El capítol segon del títol tercer recull (Llei 20/2009) la
regulació del procediment d'intervenció administrativa sobre aquestes activitats.

d) Règim de comunicació. Són sotmeses les activitats de l'annex III. El títol Quart (Llei 20/2009)
conté la regulació del procediment d'intervenció administrativa d'aquestes activitats.

En cap cas les ordenances municipals no poden sotmetre al règim de llicència ambiental les activitats
regulades per aquesta llei en el règim de comunicació.

Els ajuntaments poden establir  que algunes activitats  de l'annex II subjectes  al  règim de llicència
ambiental, situades en determinades zones urbanes i amb una qualificació urbanística determinada es
sotmeten al règim de comunicació establert en el títol Quart de la Llei 20/2009.
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1.4.2. Règim d'autorització ambiental o d'autorització substantiva amb 
avaluació d'impacte ambiental

1.4.2.1. Règim d'autorització ambiental amb avaluació d'impacte ambiental

L'activitat o les activitats, amb les instal·lacions o les parts de les instal·lacions corresponents, que
estan ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que estan relacionades en els annexos
I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, es sotmeten a l'autorització ambiental amb l'avaluació d'impacte ambiental
del  departament  competent  en  matèria  de  medi  ambient.  Les  modificacions  substancials  de  les
activitats  esmentades en l'article  12.1 de la citada llei  es sotmeten igualment  a l'autorització amb
l'avaluació d'impacte ambiental.

Les finalitats de l'autorització ambiental són les següents:

a) Prevenir i reduir en el seu origen les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl que produeixen
les  activitats  i,  al  mateix  temps,  fixar  les  condicions  per  a  gestionar  correctament  aquestes
emissions,  a  més  de prendre  en consideració  el  consum dels  recursos  naturals  i  l'energia,  i,
particularment, respecte a les activitats de l'annex I.1 de la Llei 20/2009, mitjançant l'aplicació de
les millors tècniques disponibles.

b) Establir totes les condicions, mitjançant un procediment que assegure la coordinació de les
diferents  administracions  públiques  que  intervenen  en  l'atorgament  de  l'autorització,  per  a
garantir que les activitats sotmeses a la Llei 20/2009 compleixen l'objecte.

c) Disposar  d'un règim de prevenció i  control  de la contaminació que integre en un sol  acte
l'avaluació  i  la  declaració  d'impacte  ambiental,  les  autoritzacions  sectorials  en  matèria  de
producció i gestió dels residus; d'abocament a les aigües continentals, inclosos els abocaments al
sistema  públic  de  sanejament  d'aigües  residuals,  i  els  abocaments  des  de  terra  al  mar;  les
determinacions de caràcter  ambiental  en matèria  de contaminació atmosfèrica,  i  l'autorització
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

1.4.2.1.1 Organització i procediment

La Ponència Ambiental  és l'òrgan col·legiat  adscrit  al  departament  competent  en matèria de medi
ambient que, amb la participació de tots els sectors ambientals d'aquest departament i, si és procedent,
de la dels departaments que es requereixi d'acord amb l'activitat sectorial de què es tracti, formula la
declaració d'impacte ambiental i garanteix el caràcter integrat de l'autorització ambiental.

La Ponència Ambiental  té el  suport  de les Oficines  de Gestió Ambiental  Unificada (OGAU), que
actuen com a òrgans territorials. 

La sol·licitud de les autoritzacions ambientals d'activitats, junt amb la documentació preceptiva, s'ha
de dirigir a l'OGAU corresponent.

La sol·licitud d'autorització ambiental es sotmet als tràmits següents:

a) Verificació formal de la documentació presentada.

b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte, de l'estudi d'impacte ambiental i de la resta
de documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud.

c) Informació pública i informes preceptius.

d) Declaració d'impacte ambiental i proposta de resolució provisional.

e) Tràmit d'audiència.

f) Proposta de resolució.

g) Resolució.

h) Notificació i comunicació.
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i) Publicació de la declaració d'impacte ambiental.

j) Publicació de la resolució de l'autorització ambiental de les activitats de l'annex I.1 de la Llei
20/2009.

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 18 de la PCAA, signat pel personal tècnic competent.

b) Projecte bàsic, signat pel personal tècnic competent, que contingui la descripció detallada i
l'abast  de  l'activitat  i  de  les  instal·lacions,  les  normatives  sectorials  de  les  diferents
administracions amb competències  d'intervenció administrativa  i,  si  és procedent,  les normes
tècniques  que estableixen  el  contingut  del  projecte  de l'activitat,  que determinin  el  contingut
específic.

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 60 de la
PCAA,  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 què s'emplaça l'activitat projectada, sempre que aquesta activitat
estigui definida com potencialment contaminant del sòl per la normativa específica aplicable.

f)  Designació,  per  part  de la persona titular  de l'activitat,  del  personal  tècnic  responsable  de
l'execució del projecte.

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 legislació sobre la matèria.

h)  Qualsevol  altra  documentació  que es  determini  per  reglament  o que sigui  exigible  per  la
legislació sectorial aplicable a l'activitat.

La  documentació  necessària  per  a  sol·licitar  l'autorització  o  les  modificacions  que  es  fan
posteriorment s'han de presentar en el format i el suport informàtic que fixa el departament competent
en matèria de medi ambient.

L'estudi d'impacte ambiental del projecte ha d'incloure, com a mínim, les dades següents (article 18,
PCAA):

a)  Descripció  general  del  projecte  i  exigències  previsibles  en  el  temps,  amb  relació  a  la
utilització  del  sòl  i  altres  recursos  naturals.  Estimació  del  tipus  i  la  quantitat  dels  residus
abocaments i les emissions de matèria o energia resultants, i descripció del medi receptor.

b) Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada, atenent
l'ús i l'aplicació de les millors tècniques disponibles i els efectes ambientals.

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, els factors climàtics, el paisatge i els
béns materials,  inclòs  el  patrimoni  cultural.  Igualment,  s'ha  d'atendre  la  interacció  entre  tots
aquests  factors  i  els  possibles  efectes  transfronterers,  entre  municipis  o  entre  comunitats
autònomes.

d) Mesures establertes per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius.

e) Programa de vigilància ambiental.

f) Estudi d'impacte acústic.

g) Descripció de les característiques de la il·luminació exterior.
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h) Resum de l'estudi i les conclusions en termes fàcilment comprensibles, i, si és procedent, de
les dificultats informatives o de les tècniques utilitzades en el procés d'elaboració.

Les administracions públiques han de facilitar a la persona o a l'empresa sol·licitant la informació
ambiental i qualsevol altra documentació que sigui útil per a elaborar l'estudi d'impacte ambiental.

La persona o l'empresa sol·licitant,  prèviament a la presentació de la sol·licitud,  pot requerir  a la
Ponència Ambiental  que es manifesti  sobre el contingut  mínim, l'amplitud i el  nivell  de detall  de
l'estudi d'impacte ambiental,  del projecte i de la informació bàsica necessària per a fer l'avaluació
ambiental.  La  Ponència  ha  de  consultar  les  administracions  afectades  i,  si  és  procedent,  altres
persones físiques i jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció del medi ambient. La
Ponència Ambiental ha de donar una resposta en el termini màxim de tres mesos.

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.

L'estudi  d'impacte ambiental  caduca als quatre anys d'haver sigut formulat,  sense que s'hagi  dut a
terme la declaració d'impacte ambiental, sempre que no hi hagi causes no imputables a la persona o a
l'empresa sol·licitant.

La verificació formal i suficiència de l'estudi d'impacte ambiental i del projecte (article 19, PCAA)
segueix els passos següents:

1.  Una  vegada  rebuda  la  sol·licitud,  es  procedix  a  verificar  formalment  la  documentació
presentada.

2. L'òrgan ambiental competent 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 en la consulta prèvia a les administracions competents.

3. 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.

4. La resolució que acorda la insuficiència o la no-idoneïtat s'ha d'adoptar motivadament i amb
l'audiència prèvia a la part interessada. Aquesta resolució posa fi al procediment administratiu i
s'arxiven les actuacions.

5. En el  cas que en el projecte o en la documentació presentada es detecten insuficiències o
deficiències  que siguin esmenables,  és  necessari  informar  la persona o l'empresa  sol·licitants
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 les
deficiències, s'ha de declarar la caducitat de l'expedient i s'han d'arxivar les actuacions.

Una vegada efectuada la verificació de la suficiència i la idoneïtat de l'estudi d'impacte ambiental, del
projecte  i  de  la  resta  de documentació  presentada,  és  necessari  sotmetre  aquesta  documentació  a
informació pública (article 20, PCAA) per un període de trenta dies, mitjançant la publicació en el
Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  s'ha  de  notificar  a  les  administracions  públiques
afectades i a les persones interessades. També s'ha de difondre per la via de les xarxes telemàtiques
d'informació. Així mateix, en la publicació 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.
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Simultàniament, l'estudi d'impacte ambiental i el projecte es posen a disposició de l'ajuntament del
municipi en què es vol ubicar l'activitat, el qual els ha de sotmetre a exposició pública, i també a
informació veïnal durant un període de deu dies, i s'ha d'informar l'òrgan del departament competent
en matèria de medi ambient sobre el resultat obtingut. En el cas que l'impacte ambiental del projecte
pugui tenir efectes significatius en el medi d'altres municipis o altres comunitats autònomes, se'ls ha
de comunicar  i  s'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.

Les  dades  de  la  sol·licitud  i  de  la  documentació  que  l'acompanya  emparades  pel  règim  de
confidencialitat s'exceptuen de la informació pública.

Les al·legacions rebudes en el tràmit d'informació pública, que han de ser valorades en la proposta de
resolució, es comuniquen a la persona que ha sol·licitat l'autorització ambiental, la qual disposa d'un
termini de deu dies per a manifestar el que considere oportú.

En  el  cas  que  l'activitat  estigui  afectada  per  la  normativa  en  matèria  d'accidents  greus,  l'òrgan
ambiental competent ha de requerir un informe de caràcter vinculant al departament competent en la
matèria. L'òrgan competent en matèria d'accidents greus ha d'emetre els informes en el termini de
trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud.

L'ajuntament, en el termini màxim de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud, ha d'enviar a
l'òrgan ambiental un informe preceptiu i vinculant de tots els aspectes ambientals sobre els quals té
competència i, específicament, sobre sorolls i vibracions, calfaments, olors i abocaments al sistema
públic de sanejament o al clavegueram municipal. L'ajuntament, quan el sistema públic de sanejament
del municipi en què es vol exercir l'activitat és amb càrrec a un ens diferent del mateix ajuntament o
de  l'administració  hidràulica  de  Catalunya,  sol·licita  directament  a  aquest  ens  l'informe  sobre
l'abocament d'aigües residuals a aquest sistema de sanejament o al clavegueram municipal. L'informe
s'ha d'emetre en un termini màxim de trenta dies.

S'han 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. Aquests informes s'han d'emetre en un termini de trenta
dies.

Els informes requerits d'acord amb els articles 20 a 23 de la PCAA s'han de sol·licitar simultàniament,
per a evitar que hi hagi desajustos temporals a tramitar-los o a emetre'ls. Transcorreguts els terminis
establerts  sense que s'hagin enviat  els informes corresponents, es poden prosseguir les actuacions,
sense perjudici que els informes emesos fora de termini, però rebuts abans que es dictara la resolució,
s'han d'incorporar a l'expedient.

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.

La declaració d'impacte ambiental ha de tenir el contingut mínim següent:

a) Descripció succinta del projecte i de l'estudi d'impacte ambiental.

b) Relació dels tràmits efectuats.

c) Relació de les entitats, les institucions, les organitzacions i les persones que han participat en
el procediment.

d) Relació dels escrits de les al·legacions formulades a l'expedient i la consideració corresponent
que fa la Ponència Ambiental.
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e) Descripció dels impactes significatius sobre el medi i la població apreciats per l'òrgan que
formula la declaració d'impacte ambiental.

f) Qualificació de l'impacte ambiental.

g) Recomanació sobre l'autorització del projecte en un sentit favorable o desfavorable.

h) Mesures correctores o compensatòries que és necessari aplicar.

Si la proposta de resolució provisional determina la necessitat fer modificacions significatives en el
projecte i en la resta de documentació presentada, s'ha de requerir a la part sol·licitant que presentei
un projecte  o altres documents  reformats  en els  termes i  en el  termini  indicats en la proposta  de
resolució atenent les característiques de la documentació requerida. En el cas que no es acompleixi el
requeriment  en el  termini  fixat  s'ha  de declarar  la  caducitat  de  l'expedient.  S'ha  d'informar  de la
proposta  de  resolució  provisional  a  les  persones  interessades  que  consten  en  l'expedient,  les
administracions afectades i l'ajuntament del municipi on es projecte emplaçar l'activitat, i donar-los
audiència i vista de l'expedient, perquè en el termini màxim de quinze dies facen les al·legacions que
consideren oportunes.

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  ha de demanar  informe, si  és procedent,  als  òrgans
competents  per  a  emetre  informes  vinculants  perquè  en  un  termini  màxim  de  quinze  dies  es
pronuncien. Finalitzat aquest tràmit, l'informe s'eleva a l'òrgan del departament competent en matèria
de medi ambient perquè elabore la proposta de resolució definitiva.

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  succeeix  definitiva  automàticament  i
s'eleva a l'òrgan competent perquè la resolga.

La resolució que dicta l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi ambient sobre
la  sol·licitud  d'autorització,  amb  el  contingut  establert  per  l'article  29  de  la  PCAA,  posa  fi  al
procediment. La resolució del procediment d'autorització ambiental  de les activitats  de l'annex I.1
(Llei  20/2009)  s'ha  de  dictar  i  notificar  en  un  termini  màxim  de  deu  mesos.  La  resolució  del
procediment d'autorització ambiental de les activitats de l'annex I.2 (Llei 20/2009) s'ha de dictar i
notificar en un termini màxim de vuit mesos. El termini per a resoldre queda suspens en el cas que es
demane una esmena o una millora de la documentació ja sigui en els tràmits de la verificació formal i
de la suficiència o en la fase de la proposta de la resolució provisional.  El còmput del termini  es
reprèn una vegada les esmenes de documentació es presenten a l'Administració. La no-resolució i la
notificació en el termini establert permeten a la persona sol·licitant entendre desestimada la sol·licitud
d'autorització i li permeten interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui
procedent. L'Administració ha d'informar en tot moment de l'estat de la tramitació del procediment
administratiu.

L'autorització ambiental té el contingut mínim següent:

a) Els valors límit d'emissió de substàncies contaminants,  determinats de conformitat amb els
paràmetres definits per l'article 9 de la PCAA, les prescripcions de les normes europees i, si és
procedent,  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 és procedent, 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 sigui necessari per a
comprovar el compliment del contingut de l'autorització.
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d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals
que poden afectar el medi ambient, com són, entre altres, la posada en funcionament, les fugues,
els errors de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l'explotació.

e) La determinació, si és necessari, de les prescripcions que garanteixen 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.

f) La fixació, si és procedent, de mesures per a minimitzar la contaminació a llarg termini.

g)  L'import  de  la  garantia  que  és  necessari  constituir,  d'acord  amb  la  magnitud  i  les
característiques  de  la  instal·lació  per  a  respondre  de  les  obligacions  derivades  de  l'activitat
autoritzada, de conformitat amb les normatives de responsabilitat ambiental o altres normatives
específiques.

h) 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.

En el  cas que la normativa ambiental  requereixi  condicions més rigoroses  que les que es puguin
aconseguir  mitjançant  les  millors  tècniques  disponibles,  l'autorització  ha  d'exigir  l'aplicació  de
condicions  complementàries.  L'autorització  ambiental  pot  incloure  excepcions  temporals  als
requeriments  especificats  (article  29.1 de la PCAA) per als  valors  límit  d'emissió,  sempre que la
persona  titular  acrediti  documentalment  que  el  medi  receptor  les  pot  assumir.  Amb aquest  fi  la
persona titular de l'activitat ha de presentar alguna de les mesures que s'indiquen a continuació, les
quals  han de ser  aprovades  per  l'òrgan  ambiental  del  departament  competent  en matèria  de medi
ambient i han de ser incloses en l'autorització:

a) Un pla de rehabilitació que garanteixi el compliment dels valors límit d'emissió en el termini
que fixe l'autorització, amb un màxim de sis mesos.

b) Un projecte que impliqui una reducció de la contaminació, en un termini màxim de sis mesos.

En el cas d'activitats subjectes a la Llei de l'Estat 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim
del  comerç  de  drets  d'emissió  de  gasos  amb  efecte  d'hivernacle,  l'autorització  ambiental  no  ha
d'incloure  valors  límit  per  a  les  emissions  directes  de  diòxid  de  carboni  (CO2),  llevat  que  sigui
necessari per a garantir que no es provoca contaminació local significativa.

S'inclouen  en  l'autorització  ambiental  les  determinacions  preceptives  sobre  sorolls,  vibracions,
escalfaments,  olors,  o  els  condicionants  referents  als  abocaments  al  sistema  de  clavegueram  i
sanejament,  o  altres  mesures  ambientals,  sobre  les  quals  té  competència,  que  hagi  establert
l'ajuntament, o bé les que, si és procedent, estableix la Ponència Ambiental per carència d'un informe
municipal.  L'autorització  ambiental  també inclou  els  informes  emesos  pels  òrgans  competents  en
matèria d'accidents greus, amb les condicions, les mesures correctores i el règim específic de controls
periòdics.

La  resolució  per  la  qual  s'atorga  o  es  denega  l'autorització  ambiental  es  notifica  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. La part dispositiva de la resolució per la
via de la qual s'atorga o es modifica l'autorització ambiental de les activitats de l'annex I i també, en
tots els casos, la declaració d'impacte ambiental es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i s'incorporen a la base de dades ambientals d'activitats, amb la informació determinada per
reglament. El contingut íntegre de les autoritzacions ambientals és d'accés públic, amb les limitacions
establides sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient  i una altra normativa
aplicable.
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1.4.3. Règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització 
substantiva

La intervenció  ambiental  en les  activitats  de  l'annex I.3  de la  PCAA s'integra  en el  procediment
corresponent  d'autorització  substantiva,  en  el  qual  s'han  de  tenir  en  compte  les  determinacions
següents:

a)  La  persona  o  l'empresa  sol·licitant,  prèviament  a  la  presentació  de  la  sol·licitud  de
l'autorització davant l'òrgan del departament competent per a atorgar l'autorització substantiva,
pot  requerir  a  la  Ponència  Ambiental  que es  pronuncii  sobre  el  contingut  mínim de l'estudi
d'impacte ambiental, i sobre l'amplitud i el nivell de detall que ha de tenir, del projecte i de la
informació  bàsica  necessària  per  a  dur  a  terme  l'avaluació  ambiental.  La  Ponència  ha  de
consultar prèviament les administracions afectades, encara que la consulta es pot ampliar a altres
persones físiques i jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció del medi ambient.
La Ponència s'ha de pronunciar en un termini de tres mesos.

b) Una vegada la Ponència Ambiental ha pres una determinació sobre la suficiència i la idoneïtat
de l'estudi  d'impacte ambiental  i de la resta de documentació presentada a tràmit,  l'òrgan del
departament competent per a atorgar l'autorització sotmet la sol·licitud a informació pública, per
un termini mínim de trenta dies, especificant que aquesta exposició pública també té efecte en el
procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

c) Transcorregut el termini d'informació pública, l'òrgan del departament competent en la matèria
envia  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 PCAA.

Si  la  declaració  d'impacte  ambiental  fixa  limitacions  respecte  a  les  emissions,  les  prescripcions
tècniques  i  els  controls periòdics,  l'òrgan del  departament competent  per raó de la matèria les ha
d'incorporar en l'atorgament de l'autorització substantiva.

El Govern resol, en cas de discrepàncies entre l'òrgan del departament competent per raó de la matèria
i la Ponència Ambiental, sobre la conveniència, a efectes ambientals, d'executar un projecte o sobre el
contingut de les condicions establides en la declaració d'impacte ambiental.

Per reglament es poden incorporar en l'annex I.3 altres activitats de l'annex I.2 (de la PCAA) que
estiguin subjectes a una declaració d'impacte ambiental i, així mateix, a una autorització substantiva.

1.4.4. Règim de llicència ambiental

1.4.4.1. Règim de llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la declaració 
d'impacte ambiental

La persona o l'empresa titulars de les activitats o de les instal·lacions no incloses en l'annex I, i que
estan classificades en els annexos II, III o IV (Llei 20/2009), han de formular una consulta prèvia a
l'Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d'impacte ambiental, en aplicació dels
criteris  fixats  en l'annex V (Llei  20/2009),  quan aquestes  activitats  afecten directament  els  espais
naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN),
aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d'acord amb la
Llei 12/1985; a les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 79/409/CE i
92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres
espais protegits que es determini legalment. Així mateix, s'ha de formular aquesta consulta prèvia a
l'Administració respecte al fet de sotmetre les activitats de l'annex II (Llei 20/2009) a una avaluació
d'impacte ambiental, quan es determina específicament en l'epígraf de l'esmentat annex.

La consulta prèvia es sotmet al procediment següent:

a) La persona o l'empresa titulars de l'activitat han de dirigir la sol·licitud a l'OGAU del territori
on  s'emplaça  l'activitat  projectada,  acompanyada  de  l'informe  municipal  de  compatibilitat
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urbanística  i  d'una  memòria  tècnica  descriptiva  de  l'emplaçament  de  l'activitat  i  de  les
característiques ambientals bàsiques que té, amb el contingut mínim següent:

1) La definició, les característiques i la ubicació del projecte.

2) Les principals alternatives estudiades i la justificació de la solució adoptada.

3) Una anàlisi d'impactes potencials al medi ambient.

4) Les mesures preventives, correctores o compensatòries per a protegir adequadament el
medi ambient.

5) La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les
mesures protectores.

b) La Ponència Ambiental de la Generalitat havent fet les consultes prèvies a l'Ajuntament i a
altres administracions, persones i institucions afectades, i amb els informes ambientals, emet la
resolució sobre la consulta, i també sobre l'amplitud i el nivell de detall  de l'estudi d'impacte
ambiental, si és procedent, en el termini màxim de tres mesos.

c)  La  resolució  que  determina  que  no  s'ha  de  sotmetre  el  projecte  a  l'avaluació  d'impacte
ambiental s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el  cas que es determini  que és necessari  sotmetre  l'activitat  projectada a l'avaluació d'impacte
ambiental s'ha de seguir el procediment establert per l'article 34 de la PCAA.

Per a la declaració d'impacte ambiental d'activitats sotmeses a la llicència ambiental s'ha de tenir en
compte que:

L'estudi d'impacte ambiental s'ha d'acompanyar amb el contingut mínim determinat per l'article
18 de la PCAA, en fer  la sol·licitud de la llicència  ambiental,  si  així  ho resol  prèviament  la
Ponència Ambiental de la Generalitat.

L'ajuntament  ha d'enviar  a l'OGAU -oficina de gestió  ambiental-  corresponent  l'expedient  de
sol·licitud de la llicència ambiental una vegada ha conclòs el tràmit d'informació pública. Aquest
tràmit ha de ser, com a mínim, de trenta dies. És necessari enviar a l'OGAU les consultes i les
al·legacions presentades.

La Ponència  Ambiental  ha  de formular  la  declaració  d'impacte  ambiental  corresponent  en el
termini  màxim  de  tres  mesos  i  ho  ha  de  comunicar  a  l'ajuntament  perquè  la  integre  en  la
resolució  de  la  llicència  ambiental.  Aquesta  tramitació  suspèn  el  termini  per  a  resoldre  la
llicència ambiental.

La resolució  de la  llicència  ambiental  de  l'ajuntament,  que incorpora la declaració  d'impacte
ambiental, s'ha de publicar en el butlletí oficial corresponent.

1.4.4.2. Objecte i finalitat de la llicència ambiental

Se sotmeten al règim de llicència ambiental l'activitat o les activitats ubicades en un mateix centre o
en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, i que es relacionen
en l'annex II (Llei 20/2009). Els objectius de la llicència ambiental són:

a)  Prevenir  i  reduir  en el  seu origen les emissions contaminants  a l'aire,  l'aigua i  el  sòl  que
produeixen les activitats i que són susceptibles d'afectar el medi ambient, a més de prendre en
consideració el consum de recursos naturals i energia.

b)  Garantir  que les  activitats  sotmeses  a  la  Llei  20/2009 compleixen  l'objecte  mitjançant  un
procediment  que  asseguri  la  coordinació  de  les  diferents  matèries,  inclosa  l'autorització  dels
abocaments al sistema públic de sanejament d'aigües residuals existent, i la participació de les
altres administracions públiques que han d'intervenir en l'atorgament de la llicència ambiental.
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1.4.4.3. Organització i procediment

La sol·licitud de la llicència ambiental es sotmet als tràmits següents:

a) Verificació formal de la documentació presentada.

b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental.

c) Informació pública i veïnal.

d) Informes preceptius.

e) Proposta de resolució.

f) Tràmit d'audiència.

g) Resolució.

h) Notificació i comunicació.

Prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud de la llicència ambiental es pot sol·licitar el
informe urbanístic de l'ajuntament del terme municipal on s'ha d'ubicar l'activitat,  acreditatiu de la
compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic, regulat per l'article 60 de la PCAA.

La sol·licitud de la llicència ambiental ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) El projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent, amb el contingut
de les lletres a, c, d, f i g de l'article 18 de la PCAA que sigui necessari en cada cas, atenent les
característiques i la incidència de l'activitat en el medi ambient.

b) Les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa
específica aplicable defineixi aquesta activitat com potencialment contaminant del sòl.

c) La designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte.

d) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat
d'acord amb la legislació.

e)  Qualsevol  altra  documentació  que es determine per  reglament  o que sigui  exigible  per la
legislació ambiental aplicable a l'activitat.

En el cas d'activitats que, encara que no estan incloses en la legislació d'accidents greus, projecten
tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques,  de
conformitat amb els llindars que s'establisquen en la normativa de seguretat industrial, és preceptiu
l'informe que ha d'emetre el departament competent en aquesta matèria segons estableix l'article 60 de
la PCAA.

En el cas d'una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol·licitud i la documentació
s'han de referir a la part o a les parts de l'activitat que es modifica amb relació a tota l'activitat i als
aspectes  del  medi  afectats  per  la  modificació,  sempre  que  la  modificació  parcial  permeti  una
avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l'activitat perquè no es produeixin efectes additius en
el conjunt de les emissions.

La documentació necessària per a sol·licitar la llicència o les modificacions posteriors de l'activitat
s'han de presentar en el format i el suport informàtics que fixi l'ajuntament competent.

La sol·licitud s'ha de dirigir a l'ajuntament del terme municipal en el qual es projecta dur a terme
l'activitat.

En el cas que l'activitat es situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat avaluació d'impacte ambiental en els termes establerts per l'article 33.1 de la
Llei 20/2009.

Verificació formal i suficiència del projecte bàsic amb estudi ambiental:
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Una vegada  rebuda la sol·licitud,  l'òrgan tècnic  ambiental  municipal  o comarcal,  segons  que
correspongui, procedeix a comprovar formalment la documentació presentada.

L'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons correspongui, s'ha de pronunciar sobre la
suficiència  i  la  idoneïtat  del  projecte  bàsic  amb estudi  ambiental  i  la  resta  de documentació
presentada.

En el cas d'activitats sotmeses als informes preceptius establerts pels articles 42 i 43 de la PCAA,
els organismes del departament competent en matèria de medi ambient, en l'àmbit de les seves
competències, s'han de pronunciar sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi
ambiental.

Insuficiència del projecte.  Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat  del projecte bàsic amb
estudi ambiental, o dels altres documents presentats, si es considera que:

a) El projecte bàsic amb estudi ambiental o la documentació presentada, a causa de les
insuficiències o les deficiències detectades, ha de ser objecte d'una formulació nova.

b)  El  projecte  no  és  idoni  per  a  tramitar-se,  perquè  no  s'adequa  a  l'objecte  o  a  les
finalitats de la llicència sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible per raons
legals o de planificació sectorial, territorial o per la incompatibilitat urbanística.

La resolució que acordi la insuficiència o la no-idoneïtat del projecte s'ha d'adoptar d'una manera
motivada i amb l'audiència prèvia a la part interessada. Aquesta resolució posa fi al procediment
administratiu i es procedeix a arxivar les actuacions.

En  el  cas  que  en  el  projecte  o  en  la  documentació  presentada  es  detectin  insuficiències  o
deficiències que siguin esmenables, s'ha d'informar la persona o l'empresa sol·licitant perquè les
esmeni. Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'hagin resolt les insuficiències o les
deficiències, s'ha de declarar la caducitat de l'expedient i s'han d'arxivar les actuacions.

Informació pública:

Una  vegada  verificada  la  suficiència  i  la  idoneïtat  de  l'estudi  ambiental,  i  la  resta  de
documentació presentada, s'ha de sotmetre a informació pública per un període de trenta dies i,
simultàniament, s'ha de sotmetre a informació veïnal en un termini de deu dies. També s'ha de
difondre per la via de les xarxes telemàtiques d'informació. En tots els casos, en la publicació cal
fer constar el dret dels ciutadans a accedir a la informació sobre el procediment concret.

Les  dades  de  la  sol·licitud  i  la  documentació  que  l'acompanyi,  emparades  pel  règim  de
confidencialitat, s'exceptuen de la informació pública.

Informes preceptius en matèria de medi ambient:

És necessari un informe preceptiu de l'administració hidràulica i de l'administració de residus de
Catalunya,  i  també del  departament  competent  en matèria  de protecció del medi ambient,  en
l'àmbit  de  les  competències  respectives,  per  a  les  activitats  enumerades  en l'annex  VI  de la
PCAA.

Quan el  sistema públic  de sanejament  del  municipi  on es pretén exercir  l'activitat  sigui  amb
càrrec a un altre ens gestor diferent de l'Ajuntament o de l'Administració hidràulica de Catalunya
l'informe sobre l'abocament d'aigües residuals a aquest sistema o al clavegueram municipal ho ha
de sol·licitar l'Ajuntament, directament, a l'ens gestor.

S'han de sol·licitar també tots els altres informes que siguin preceptius per la normativa sectorial
ambiental.

Informe preceptiu en matèria de prevenció d'incendis forestals:

S'ha de sol·licitar  un informe als òrgans competents  amb relació a les mesures  de prevenció
d'incendis forestals per a les activitats síties a una distància de la massa forestal inferior a cinc-
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cents metres,  i  també per a les activitats  situades  als  municipis  declarats  d'alt  risc d'incendis
forestals.

Termini d'emissió i caràcter dels informes:

Els informes regulats pels articles 42 i 43 de la PCAA s'han d'emetre en un termini màxim de
trenta dies, i tenen caràcter vinculant si són desfavorables o imposen condicions. Transcorregut
el  termini  establert  sense  que  s'hagin  enviat  els  informes  preceptius,  poden  prosseguir  les
actuacions,  sense  perjudici  que  s'hagi  de considerar,  per  a atorgar  la  llicència  ambiental,  els
informes emesos fora de termini, però rebuts abans que es dicte la resolució.

Proposta de resolució provisional:

A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos i
de  l'avaluació  de  la  incidència  ambiental  o,  si  és  procedent,  de  la  qual  cosa  resulti  de  la
declaració d'impacte ambiental,  l'òrgan tècnic ambiental municipal  o comarcal  emet l'informe
integrat i l'òrgan competent municipal elabora la proposta de resolució provisional.

En la proposta de resolució provisional s'inclouen els continguts que es determinen en l'article 49
de la Llei 20/2009, i també els que es puguin establir per reglament.

Si  la proposta  de resolució provisional  determina la necessitat  modificar  significativament  el
projecte i la resta de documentació presentada, s'ha de requerir a la part sol·licitant que presenti
un projecte o altres documents modificats en els termes i el termini indicats en la proposta de
resolució. En el cas que el requeriment no s'acompleixi en el termini fixat s'ha de declarar la
caducitat de l'expedient.

Audiència a les parts interessades:

S'ha d'informar les parts interessades sobre la proposta de resolució provisional,  perquè en el
termini màxim de quinze dies puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions
que consideren oportuns.

L'ajuntament, si és procedent, ha d'informar els òrgans competents sobre les al·legacions rebudes
en el tràmit d'audiència per a emetre informes preceptius perquè en el termini màxim de quinze
dies es pronunciïn. Finalitzat aquest tràmit s'ha d'elaborar la proposta de resolució definitiva, que
s'eleva a l'òrgan municipal competent perquè emeta la resolució.

En el cas que no es presentin al·legacions o no s'hagin introduït modificacions en el projecte, la
proposta  de  resolució  provisional  succeeix  definitiva  automàticament  i  s'eleva  a  l'òrgan
municipal competent perquè emeti la resolució.

Resolució:

La  resolució  que  dicta  l'ajuntament  sobre  la  sol·licitud  de  llicència  ambiental  posa  fi  al
procediment.

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de
presentació de la sol·licitud.

El  termini  per  a  resoldre  queda  suspens  si  es  demana  una  esmena  o  una  millora  de  la
documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència o en la fase de proposta de
resolució  provisional.  El  còmput  del  termini  es  reprèn  una vegada  esmenada  o millorada  la
documentació 

La no-resolució i la notificació en el termini establert permet a la persona sol·licitant entendre
desestimada  la  sol·licitud  de  llicència,  i  li  permet  interposar  el  recurs  administratiu  o  el
contenciós administratiu que sigui procedent.

L'Administració  ha  d'informar  en  tot  moment  de  l'estat  de  tramitació  del  procediment
administratiu.

La llicència ambiental ha de detallar:
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a) Els valors límit d'emissió de substàncies contaminants, que es determinen de conformitat amb
els paràmetres definits per l'article 9 de la Llei 20/2009, i, si és procedent, els paràmetres o les
mesures tècniques equivalents que els complementin o que els substitueixin.

b) Les determinacions de la declaració d'impacte ambiental, si és procedent.

c) Els sistemes de tractament i control de les emissions i, si és procedent,  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
municipal competent, amb la periodicitat que es fixi, els controls amb les dades que facin falta
per a comprovar el compliment del contingut de la llicència.

d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals
que poden afectar el medi ambient, com són, entre altres, la posada en funcionament, les fugues,
els errors de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l'explotació.

e) La determinació, si és necessari, 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 que
genera l'activitat.

f) La determinació de la garantia suficient, en funció de la magnitud i les característiques de la
instal·lació, per a respondre de les obligacions derivades de l'activitat autoritzada, de conformitat
amb les normatives específiques en aquesta matèria.

g) Qualsevol altra mesura o condició que, d'acord amb la legislació vigent, sigui adequada per a
protegir el conjunt del medi ambient afectat per l'activitat.

La llicència ambiental es pot tramitar simultàniament i, si és procedent, atorgar conjuntament amb la
resta de llicències sectorials de competència municipal.

Notificació i publicitat:

La resolució que posa fi al procediment s'ha de notificar a la persona o l'empresa sol·licitant i
s'ha de comunicar a l'òrgan ambiental del consell comarcal, si és aquest l'òrgan que ha formulat
la proposta de resolució, i als òrgans del departament competent en matèria de medi ambient que
han emès els informes preceptius.

Per a fer publicitat de la resolució s'ha d'incorporar a una base de dades de llicències ambientals
d'activitats accessible telemàticament. 

1.4.5.  Règim de comunicació
L'exercici de les activitats compreses en l'annex III de la PCAA queda sotmès a comunicació de la
persona o l'empresa titulars.  La comunicació presentada a l'ajuntament,  amb la documentació que
estableix aquesta llei i el desplegament reglamentari, acredita el compliment del règim d'intervenció
ambiental d'aquestes activitats.

La comunicació s'ha de formalitzar una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les
quals  han  d'estar  emparades  per  la  llicència  urbanística  corresponent  o,  si  és  procedent  ,  per  la
comunicació  prèvia  d'obres  no  subjectes  a  llicència,  i  també  per  la  resta  de  llicències  sectorials
necessàries, fixades per llei o pel desplegament reglamentari d'una llei, per a dur a terme l'activitat.

Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, és necessari
un informe previ favorable de compatibilitat  urbanística de l'ajuntament, en els termes que regula
l'article 60 de la PCAA. Si aquest informe no s'ha entregat en el termini de vint dies es pot procedir a
executar-ho.

La comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte en
els casos en què per reglament es determini que només fa falta una memòria ambiental.
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b) La certificació entregada pel  personal  tècnic competent  que,  si  és procedent,  ha de ser  el
director o la directora de l'execució del projecte que acrediti  que l'activitat i les instal·lacions
s'adeqüen  a  l'estudi  ambiental  i  al  projecte  o a  la  documentació  tècnica  presentats  i  que  es
compleixen tots els requisits ambientals.

En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat comprovar emissions de l'activitat a
l'atmosfera com per exemple sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització
de determinats residus, és necessari acompanyar també la comunicació d'una certificació emesa per
una entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental o pels serveis tècnics municipals.

Una  vegada  efectuada  la  comunicació,  l'exercici  de  l'activitat  es  pot  iniciar  sota  l'exclusiva
responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin emès les certificacions, els mesuraments,
les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sense perjudici que per a
iniciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord
amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.

En el  cas que l'activitat  inclogui  abocament  d'aigües  residuals  a la llera  pública  o al  mar,  queda
sotmès al règim d'autorització d'abocaments.

En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat avaluació d'impacte ambiental.

La certificació entregada per una entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental o pels serveis
tècnics municipals, en els casos establerts per l'article 52.4 de la PCAA, acredita que es compleixen
els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa ambiental. Si
aquesta certificació no és favorable no es pot presentar la comunicació a l'Administració ni exercir
l'activitat.

1.4.6. Règims d'intervenció ambiental en activitats de competència 
municipal sectorial

S'exposa  en  aquest  apartat  el  règim  d'intervenció  ambiental  en  espectacles  públics  i  activitats
recreatives i altres activitats de competència municipal sectorial.

Les activitats que ja estan subjectes a un règim de llicència o comunicació de conformitat amb la
legislació d'espectacles públics i activitats recreatives, a tots els efectes, no estan sotmeses al règim de
llicència  ni  al  règim de  comunicació  ambiental.  Tampoc  estan  subjectes  al  règim de  llicència  o
comunicació ambiental les activitats d'espectacles públics i activitats recreatives que estan exemptes
de  llicència  municipal  de  conformitat  amb  l'article  29.7  de  la  Llei  11/2009,  del  6  de  juliol,  de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

La  intervenció  ambiental  d'aquestes  activitats  s'integra  en  el  procediment  d'atorgament  de  les
llicències sectorials mitjançant un informe ambiental de l'òrgan tècnic municipal o comarcal o, si és
procedent,  en  les  condicions  establides  per  al  règim  de  comunicació  L'informe  ambiental  ha  de
contenir  les  determinacions establertes  per l'article  49 de la  PCAA, i  també el  control  ambiental
inicial i, si és procedent, els controls ambientals periòdics de l'activitat.

Únicament  les activitats  que específicament  es  determinen en l'annex IV de la PCAA, que en la
normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives no estan subjectes a un
règim de llicència, als efectes de la Llei 20/2009, estaran subjectes al règim de llicència ambiental del
seu títol III.

Les activitats incloses en la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives que es situen en un
espai natural protegit estan sotmeses al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat avaluació
d'impacte ambiental.

Les  activitats  regulades  per  la  legislació  d'espectacles  públics  i  activitats  recreatives  que  estan
incloses en altres activitats o establiments que figuren en altres annexos de la Llei 20/2009, o que
formen part, queden sotmeses al règim d'intervenció ambiental.
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1.4.7. Disposicions comunes als règims d'intervenció ambiental
L'autorització  i  la  llicència  ambientals  tenen  caràcter  operatiu  en  matèria  ambiental  per  al
funcionament de les activitats i no generen drets més enllà dels que s'estableixen en l'autorització o la
llicència mateixes i en la Llei 20/2009.

1.4.7.1. Intervenció administrativa en les modificacions de les activitats

Se  sotmeten  a  una  intervenció  administrativa  les  modificacions  substancials  de  les  activitats  ja
autoritzades, i també les modificacions no substancials amb efectes sobre el medi ambient.

Es defineixen per reglament els paràmetres per a qualificar les modificacions com substancials o no
substancials, tenint en compte la major incidència de la modificació projectada i segons els criteris
següents:

a) La dimensió de l'activitat o les activitats afectades.

b) La producció.

c) Els recursos naturals emprats i, concretament, el consum d'aigua i energia.

d) El volum, el pes i el tipus dels residus generats.

e) La qualitat  i  la capacitat  regenerativa dels recursos naturals de les àrees geogràfiques que
poden ser afectades o les limitacions derivades de la declaració de zones de protecció especial
per la capacitat i la vulnerabilitat del medi.

f) El grau de contaminació produïda.

g) El risc d'accident.

h) La incorporació de substàncies perilloses o el fet d'augmentar l'ús.

i) L'acumulació de modificacions no substancials.

La modificació  substancial  d'activitats  de  l'annex I  està  subjecta  a  l'autorització  i  a  la  declaració
d'impacte ambiental.

La modificació substancial d'activitats incloses en l'annex II està subjecta a la llicència ambiental.

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  a  atorgar  l'autorització  o  la  llicència  ambientals,  o  bé  a  la  Ponència
Ambiental si es tracta de les activitats dels annexos I.3 i IV de la Llei 20/2009. Aquesta modificació
es pot dur a terme si l'òrgan ambiental la considera no substancial, o si aquest òrgan no manifesta el
contrari en el termini d'un mes.

Si  l'òrgan  ambiental  competent,  o  bé  la  persona  o  l'empresa  titulars,  considera  substancial  la
modificació  projectada,  no  es  pot  dur  a  terme  fins  que  no  s'hagi  atorgat  una  nova  autorització,
llicència ambiental o autorització substantiva, de conformitat amb el procediment determinat per la
Llei  20/2009.  L'avaluació  pot  ser  parcial  o  total,  segons  si  la  modificació  afecta  una  de  les
instal·lacions que integren l'activitat,  afecta diverses o les afecta totes. La modificació substancial
només pot ser parcial si permet una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l'activitat.

Les modificacions  no substancials  que no tenen conseqüències  per  a les  persones  ni  per al  medi
ambient han de figurar en les actes de controls periòdics.

S'ha d'informar l'Ajuntament de les modificacions de les activitats sotmeses al règim de comunicació,
excepte  del  cas de modificacions que comportin  un canvi  d'annex de l'activitat,  les quals  queden
sotmeses al que s'exposa en aquest apartat.
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1.4.7.2. Informe urbanístic

L'informe  urbanístic  establert  per  la  Llei  20/2009  s'ha  de  sol·licitar  a  l'Ajuntament  presentant  la
documentació fixada per reglament.

L'Ajuntament ha d'entregar l'informe urbanístic, en el termini màxim d'un mes, amb el contingut que
es  determini  per  reglament.  En el  cas  que  no  s'hagi  entregat  en  el  termini  indicat,  qui  sol·licita
l'autorització ambiental ho pot justificar amb una còpia de la sol·licitud de l'informe urbanístic i de la
documentació presentada a l'Ajuntament amb constància de la data de presentació, per a continuar la
tramitació de l'expedient.

Si l'informe urbanístic és desfavorable, independentment del moment en què s'ha emès, sempre que
s'hagi  rebut  abans  que  s'atorgués  l'autorització  ambiental,  l'òrgan  ambiental  del  departament
competent en matèria de medi ambient ha de dictar una resolució que pose fi al procediment i arxivar
les actuacions.

En  els  casos  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 la legislació
d'accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la
sol·licitud ha de contenir la informació que determine l'esmentada legislació.

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  aplicables.  L'Ajuntament  ha  de  fer  constar  en  l'informe  si  el  projecte
urbanístic,  o  el  pla  especial  corresponent,  ha  sigut  aprovat  o  no  per  a  condicionar  l'eficàcia  de
l'autorització ambiental a l'aprovació esmentada.

1.4.7.3. Actuacions de control ambiental inicial

En el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat, el control inicial té com a
objecte verificar:

a)  L'adequació  de  l'activitat  i  de  les  instal·lacions  al  projecte  autoritzat  mitjançant  una
certificació del tècnic director de l'execució.

b) La conformitat del compliment de les condicions de l'autorització o la llicència ambientals,
mitjançant l'acta de control d'una entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental, llevat que,
per a les activitats dels annexos II i IV (Llei 20/2009), l'ajuntament encomani els controls inicials
als serveis tècnics municipals.

c)  Si  és procedent,  la  documentació  referida  a assegurances  obligatòries  segons la  legislació
sectorial o la relativa a responsabilitat ambiental.

El període de posada en marxa s'inicia en el moment que l'entitat col·laboradora de l'Administració
Ambiental encarregada del control inicial, o, si és procedent, el personal tècnic municipal, comunica a
l'òrgan ambiental competent la data d'inici de l'actuació de control acordada amb la persona titular de
l'activitat, i també les actuacions que fa falta dur a terme durant el procediment de posada en marxa
de l'activitat, perquè l'Administració competent i les persones interessades tinguin coneixement. La
durada  màxima  del  període  de  funcionament  en  proves  ha  de  ser  adequada  i  proporcional  a  les
característiques de l'establiment.

Finalitzat el període de posada en marxa, si no s'ha dut a terme el control inicial de l'activitat o ha
tingut  un resultat  desfavorable,  el  funcionament  de l'activitat  ha de cessar.  En aquests supòsits  es
poden establir  nous períodes  de posada en marxa sempre que no hagi  transcorregut  el termini  de
caducitat de l'autorització o la llicència ambientals.

L'entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental ha d'emetre l'acta de control inicial que habilita
la persona titular per a exercir l'activitat. En el cas que l'entitat col·laboradora no pugui emetre l'acta
de  control  favorable,  ha  d'emetre  un  informe  per  a  justificar  els  incompliments  detectats  i  no
corregits, d'acord amb les disposicions que es determinen per reglament.
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En el  cas  que  es  detecti  que la  posada  en funcionament  de l'activitat  pot  comportar  una afecció
ambiental per al medi o per a les persones, l'entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental ho ha
de  comunicar  a  l'Administració  competent  perquè  s'adoptin  les  mesures  provisionals  que  siguin
necessàries i la suspensió del control.

L'acta  de control  ambiental  inicial  verifica  el compliment  de les condicions de l'autorització o la
llicència ambientals i ha de ser presentada a l'Administració competent en el termini màxim d'un mes
a comptar del final del control, habilita per a l'exercici de l'activitat i comporta la inscripció d'ofici en
els registres ambientals corresponents.

1.5. Les llicències annexes a les d'activitats

1.5.1. Les llicència d'obres
Aquesta  llicència  és  conseqüència,  normalment,  de  l'adequació  del  local  a  l'activitat  que  es  vol
exercir. Definir a la llicència d'obres com a llicència d'adequació, seria un terme molt genèric perquè
es tracta de realitzar treballs de construcció, modificacions de la distribució de les parets, sostres i
sòls, realitzar instal·lacions, edificar, etc. Per a realitzar aquests treballs és necessari el corresponent
permís d'obres i, per tant, és necessari un projecte previ. 

Si l'obra que es vol realitzar és de condicionament del local i no afecta l'estructura ni a les façanes
normalment  es  cataloga  d'obres  menors,  si  és  de  nova  construcció  o  el  condicionament  afecta
l'estructura o a les façanes aquestes es cataloguen d'obres majors. Una vegada aclarida la diferència
entre obra menor i obra major, si hi ha una qüestió que suscita polèmica i discussió és precisament la
que es deriva del fet si la llicència d'obres és prèvia a la d'obertura (d'activitat) o al contrari.

Està  clar  que  en  última  instància,  si  hi  ha  responsabilitat  serà  de  l'administració  municipal  que,
coneixedora  de  la  problemàtica  que  produeix  atorgar  llicències  d'obra  per  a  activitats  que
posteriorment  no  es  puguin  autoritzar  amb  els  consegüents  perjudicis  que  es  deriven  per  a
l'administrat, hauria de denegar les llicències d'obres que es sol·liciten quan el seu fi clarament sigui
establir una activitat comercial o industrial,  sense que prèviament aquesta hagi obtingut l'oportuna
llicència  d'obertura.  La  problemàtica  sorgeix  de  l'Art.  22.3  del  Reglament  de  Serveis  de  les
corporacions locals de 17 de juny 1955, vigent i modificat parcialment pel Reial Decret 2009/2009,
de 23 de desembre) que dicta: “Quan, d'acord amb el projecte presentat, l'edificació d'un immoble es
destina específicament a establiment  de característiques determinades,  no es concedirà el permís
d'obres sense l'atorgament de la llicència d'obertura, si fóra procedent.”

Això ha generat  un ampli  conjunt  d'interpretacions jurisprudencials,  que en uns casos la llicència
d'obertura és la que ha de condicionar a la d'obres i en altres el condicionament és recíproc entre
llicències d'obres i d'obertures i la discussió sobre quina d'elles ha de condicionar més a l'altra, és un
problema que no admet  una solució general  i  prèvia;  això és diferenciable per les circumstàncies
concurrents en cada obra i en el coneixement que tingui l'òrgan que autoritza del subsegüent destí
específic per al que van ser projectades i construïdes.

Per  a  establir  un  ordre,  considerant  la  varietat  d'activitats  comercials,  industrials  i  recreatives
existents, i considerant allò que s'ha exposat en apartats anteriors, podem fer la següent classificació
sobre  el  binomi  obres-llicència  d'obertura,  establint  com  condiciona  el  grau  de  classificació  de
l'activitat, així tenim:

- Activitats que no precisen autorització prèvia.

- Activitats que precisen autorització prèvia.

1.5.1.1. Obres d'activitats que no precisen autorització prèvia

Aquest  seria  el  cas  més  senzill  i  atenent  a  les  característiques  d'aquestes  activitats,  en  les  que
l'execució  d'obres  serà  pràcticament  innecessària  o  supèrflua  revestint  el  caràcter  d'obra  menor
(condicionament de local, reparacions en instal·lacions, revestiments, aparadors, etc.) en principi no
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és  causa  de  conflicte  el  que  s'atorgui  una  llicència  d'obres  per  a  tal  fi  (condicionament...)  i
posteriorment es sol·liciti la d'obertura. 

1.5.1.2. Obres d'activitats que precisen autorització prèvia

En aquestes  haurem de distingir  dues  fases,  una primera,  consistent  en el  procediment  inicial  de
tramitació  de  l'expedient  amb  la  classificació  de  l'activitat  amb  la  imposició  de  les  mesures
correctores, en aquesta fase s'aclareixen els problemes d'índole urbanística que comporta l'activitat
subjecta a llicència. La segona, s'inicia a partir que l'activitat ha sigut classificada. Arribats aquest
punt, l'actuació de l'Administració ha de materialitzar-se a autoritzar la instal·lació de l'activitat com a
actuació prèvia a la seva posterior comprovació i inspecció per part de l'Ajuntament, per a finalment
concedir la llicència d'obertura o posada en marxa.

Serà  amb  la  llicència  d'instal·lació  quan  es  concedeixi  la  llicència  d'obres  com a  requisit  per  a
executar les obres i instal·lacions previstes en el projecte, realitzar les comprovacions de tota índole
que hagin de realitzar-se (soroll, electricitat, aigua, mesures de seguretat, etc.). Serà necessari que es
sol·liciti conjuntament la llicència d'obertura i la d'obres, i que el projecte reculli les obres a realitzar.
Si  per  qualsevol  raó  el  tècnic  redactor  no  pogués  dur  a  terme  ambdós  projectes,  l'expedient  es
paralitzarà  quan  l'activitat  quedi  classificada  i  assenyalades  les  mesures  correctores.  En  aquest
moment  es  requerirà  al  promotor  perquè  sol·liciti  llicència  d'obres  presentant  el  projecte  tècnic
subscrit per tècnic competent, es tramitarà aquesta llicència i, concedida la mateixa i executades les
obres,  seguirà  l'expedient  el  seu  curs  (comprovació  d'instal·lacions,  mesures  correctores,  etc.),
atorgant-se finalment la llicència d'obertura o posada en marxa.

Veiem  que  és  un  procediment  en  dues  fases  (llicència  i  obres)  i  en  tres  temps:  expedient  de
qualificació, expedient d'obres i expedient de posada en marxa o obertura Com a punt final en l'Art.
77.4 (llicència d'edificació per a usos i activitats determinades), del Decret 179/1995, de 13 juny, pel
que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (RODES), s'estableix que
“en cap cas  s'atorgarà  la llicència  d'obres  sense la concessió prèvia  o simultània  de la relativa  a
l'activitat”. Per tant, la llicència d'obres no s'haurà d'atorgar mai de forma autònoma i independent de
la  llicència  d'obertura,  encara  que  sí  es  pot  accedir  a  això  sempre  que  el  sol·licitant  renuncii  a
qualsevol  tipus  d'indemnització  per  dany  o  perjudici  que  pugui  patir  com a  conseqüència  de  la
denegació de la llicència d'obertura, malgrat de l'execució de les obres per a una activitat concreta.

1.6. La tramitació de projectes específics d'instal·lacions industrials
Les instal·lacions industrials apareixen en els establiments per a condicionar l'activitat, en les que són
necessaris generalment subministraments d'energia i aigua etc., això condueix que han d'existir i han
de regularitzar-se per a la concessió de la llicència d'obertura i posada en marxa de les instal·lacions
(aigua, aire, fred, electricitat,  gas, aparells  elevadors,  etc.) i han de complir  amb els requisits  que
estableixen els diferents reglaments que les regulen. Segons les instal·lacions, en alguns casos, són
imprescindibles la realització de projectes tècnics d'instal·lació, uns per motius de potència i altres per
seguretat,  els  esmentats  projectes  d'instal·lacions  es  tramiten  de  manera  diferent  del  projecte  de
llicència d'obertura, utilitzant per a la qual cosa l'òrgan de l'administració que regula la instal·lació
davant la Generalitat de Catalunya (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, etc.). 

L'administració  té  dos  papers  fonamentals  el  primer  és  crear  entorns  favorables  per  al
desenvolupament i el segon és garantir que aquests es duen a terme minimitzant el risc d'un impacte
negatiu sobre la salut,  la seguretat  i  el  medi ambient.  El primer és beneficiós per al creixement i
l'ocupació, el segon determina la intervenció administrativa, en el sentit reglamentari i normatiu, i pot
arribar  a  ser  un  element  condicionant  per  a  la  realització  d'iniciatives  econòmiques.  Per  a  una
indústria, els factors que determinen aquesta intervenció són:

• L'ús dels recursos energètics i matèries primeres.

• La utilització d'una ubicació física.

• El funcionament d'unes instal·lacions i la dedicació d'uns recursos humans.
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• La producció i comercialització d'uns productes o serveis.

• El risc d'un impacte negatiu sobre les persones i les coses.

Cada un d'aquests aspectes implica la necessitat d'iniciar un conjunt de tràmits per a complir amb els
requisits  tècnics  i  documentals  davant  dels  departaments  que  hagin  d'intervenir  com  poden  ser:
Indústria,  Comerç i Turisme; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Sanitat  i/o Medi ambient.  I cada un
d'aquests  tràmits  correspon  a,  com  a  mínim,  una  normativa  específica  o  conjunt  de  normatives
específiques.

Les instal·lacions de seguretat s'han d'inscriure, bé en un organisme de control o a l'Oficina de Gestió
Empresarial (OGE). Les instal·lacions que s'han d'inscriure a l'OGE són:

Establiments afectats per la legislació d'Accidents Greus.

Instal·lacions de RX per a ús mèdic.

Instal·lacions radioactives.

Instal·lacions de règim especial.

Instal·lacions de gas que requereixen autorització administrativa.

Activitats  de  conducció,  distribució  i  emmagatzemament  de  gas  canalitzat.  També  a  la
legalització dels dipòsits fixos de GLP (gas liquat de petroli) que subministren a instal·lacions de
distribució de gas per canalització i els dipòsits fixos de GLP que tinguin una capacitat de més de
13 m3.

Les instal·lacions que s'han d'inscriure en un Organisme de Control són:

Aparell de tipus únic de gas.

Instal·lacions d'aparells elevadors.

Ascensors, grues torre, grues autopropulsades i plataformes elevadores verticals.

Instal·lacions d'aigua.

Instal·lacions de gas.

Instal·lacions d'electricitat (Les línies d'alta tensió es tramitaran a través de l'OGE).

Instal·lacions d'equips a pressió.

Instal·lacions tèrmiques als edificis.

Calefacció, climatització i ACS.

Instal·lacions de fred industrial.

Instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics.

Instal·lacions d'emmagatzemament de productes petrolífers.

Per  a  entrar  en funcionament,  les  instal·lacions  han de complir  unes  condicions  determinades  en
relació amb:

La seguretat de les persones i els béns.

L'assegurament  del  seu  funcionament  normal  i  la  previsió  de  les  pertorbacions  en  altres
instal·lacions i serveis.

La fiabilitat tècnica i l'eficiència econòmica.

Els tràmits  administratius  necessaris  per a l'entrada en funcionament  de les instal·lacions canvien
d'acord amb la tipologia i el grup al qual pertanyen les instal·lacions. Les instal·lacions, en funció de
les  característiques  i  utilització  que  es  faci  del  producte,  requereixen  autorització  administrativa

 Jordi Ortiz-Domènech
33



Aquesta obra està subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional Creative Commons.

prèvia i comunicació posterior a l'òrgan tècnic competent de l'Administració, o només comunicació
posterior a l'esmentat òrgan competent una vegada construïda.

La tipologia de tràmits que poden afectar els projectes d'instal·lacions específiques són:

• Tràmit amb autorització administrativa: L'objecte d'aquest procediment és l'obtenció per part
d'una empresa pública o privada de l'autorització administrativa prèvia per a la posada en servei
d'una instal·lació per a l'ús, emmagatzemament, transport i/o distribució d'energia. L'autorització
administrativa  prèvia  es  refereix  a  les  característiques,  construcció  o  modificació  de  les
instal·lacions necessàries per a complir els requisits que marca la normativa vigent.

• Tràmit amb requeriment de comunicació a l'Administració: Es tracta d'instal·lacions que, no
sent  necessària  l'autorització  administrativa  prèvia,  sí  que  han  de  realitzar  un  tràmit  de
comunicació a l'Administració.

• Tràmit sense autorització administrativa: Una vegada acabada la instal·lació i abans de la seva
posada en marxa, fa falta presentar davant les entitats d'Inspecció i Control la documentació on
es  fixen  una  sèrie  de  variables  tècniques  i  al  mateix  temps  es  determinen  les  persones
responsables  que  han  intervingut  (Tècnics  competents,  instal·ladors,  organismes  de  control,
titular – usuari,...)

1.7. La supervisió col·legial.
Tradicionalment, perquè el projecte tècnic, com a document sigui reconegut i tingui caràcter públic ha
de  ser  visat.  La  Llei  2/1974  de  Col·legis  Professionals  afirma,  en  l'article  3.2:  que  “és  requisit
indispensable  per  a  l'exercici  de  les  professions  col·legiades  trobar-se  incorporat  al  col·legi
professional  corresponent”;  i  en l'article  5:  “Correspon als col·legis  professionals  l'exercici  de les
següents funcions en el seu àmbit territorial:... q) Visar els treballs professionals dels col·legiats, quan
així s'estableixi expressament en els estatuts generals.  El visat no comprendrà els honoraris ni les
altres condicions contractuals la determinació de les quals es deixa al lliure acord de les parts”.

El visat de treballs professionals per part dels diferents col·legis professionals d'enginyers significava:

l'acreditació del treball professional de què es tracta, que compleix els requisits formals que li
són propis, té la presentació adequada i defineix prou el seu objecte, que és de la competència
tècnica de l'enginyer que subscriu el projecte, que compleix la normativa col·legial d'aplicació i
que segueix el compliment de la normativa específica aplicable a l'objecte del treball.

En principi,  els col·legiats havien de sotmetre, de conformitat amb els estatuts col·legials,  al  visat
col·legial la totalitat  dels seus treballs professionals i les seves modificacions, ja fossin realitzades
totalment o parcialment. El col·legi professional obligava als seus associats a visar els treballs, encara
que el promotor fos una administració pública, emparat per la legislació  sobre col·legis professionals.
La  Llei  2/1974  de  Col·legis  Professionals  i  la  legislació  autonòmica  corresponent,  obliguin  els
professionals a col·legiar-se; a més els estatuts i la resta de normes col·legials podien obligar al visat.

Els  estatuts  generals  dels  col·legis  oficials  d'enginyers  assenyalen  com a funció dels  mateixos  el
realitzar  el  reconeixement  de  signatura  o  el  visat  de  projectes  informes,  dictàmens,  valoracions,
peritatges i la resta de treballs que duen a terme els Enginyers en l'exercici de la seva professió, i com
a obligació dels col·legiats sotmetre al visat del Col·legi Oficial corresponent tota la documentació
tècnica o facultativa que subscriu en l'exercici de la seva professió.

El visat és l'examen o reconeixement d'un projecte tècnic per a constatar la identitat i habilitació legal
del  tècnic  autor,  és  a  dir,  que  el  projecte  és  de  qui  ho signa  i  que  aquest  és  tècnic  degudament
col·legiat, trobant-se en l'exercici legítim de la professió. També serveix per a vigilar la correcció i
integritat formal de la documentació integrant del projecte, d'acord amb la legislació vigent al cas.

Constitueix  també,  el  visat,  un control  de  la  titulació  i  col·legiació,  condicions  necessàries  per  a
l'exercici de la professió evitant així l'intrusisme professional (per la via del control de no titulats i no
col·legiats) i, si és necessari, el compliment de sancions personals impedint d'aquesta manera que qui
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es trobi suspens, temporal o definitivament, en l'exercici de la professió, per la comissió d'infraccions
disciplinàries o generals, pugui burlar el compliment de la sanció.

El visat comprèn l'examen de la correcció i integritat formal de la documentació del treball, correspon
al Col·legi Oficial la verificació del contingut formal del projecte, però no pot substituir la tasca del
professional i denegar el visat per discrepància sobre la concepció tècnica del projecte. El visat és una
forma d'avaluar els mínims de qualitat del treball professional.

La incorporació al Col·legi, obligatòria per a l'exercici de la professió, determina que els Enginyers
(igual que altres professionals) queden en una relació de subjecció especial amb una sèrie de drets
com col·legiats, i de deures, com a professionals.  Un d'aquests deures, recollits normalment en els
Estatuts, és sotmetre tots els seus treballs professionals al visat, configurant-se la seva inobservança
com a falta disciplinària greu.

1.7.1. El Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial 
obligatori

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, inclou la reforma de la Llei 2/1974, de
13 de febrer, sobre col·legis professionals.

L'article 13 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, derivat de la reforma anterior, regula el contingut del
visat i la responsabilitat del col·legi professional derivada de l'exercici de la seva funció de visat, i
configura el visat com un instrument voluntari, encara que atorga al Govern la potestat d'establir els
treballs professionals que exigeixen visat obligatori. El Reial Decret 1000/2010 sobre visat col·legial
obligatori  justifica  que “en cada un dels treballs  esmentats en l'article  2 d'aquest  Reial  Decret  ha
quedat acreditada la necessitat que estigui sotmès obligatòriament al visat col·legial atès que hi ha una
relació de causalitat directa entre el treball professional i l'afectació de la integritat física i seguretat
de les persones, i la seva proporcionalitat atès que el visat és el mitjà de control més proporcionat,
tenint en compte els diferents instruments de control possibles.

En la  ponderació  d'aquesta  necessitat  i  proporcionalitat,  aquest  Reial  Decret  ha  tingut  present  la
situació actual dels mitjans de control, molt superiors als existents en 1931, moment en què es va
instituir  el  visat  col·legial  com  un  instrument  de  control  pels  col·legis  professionals  per  a
determinades obres. Així, es disposa de professionals amb una suficient preparació i conscients de la
seva  responsabilitat;  d'una  millor  regulació  de  les  activitats  econòmiques,  en especial  de  les  que
incorporen més riscos; de normativa de seguretat en el treball  o de seguretat industrial,  inexistent
dècades enrere;  de mercats d'assegurances desenvolupades;  d'entitats  que duen a terme tasques de
certificació  i  control;  d'administracions  públiques  que  incorporen  de  manera  creixent  les  noves
tecnologies i més eficàcia en la seva actuació supervisora, i també d'un sistema legal i institucional de
defensa del consumidor que s'ha desenvolupat en les últimes dècades. En definitiva, la qualitat dels
treballs professionals té plenes garanties que, a més, s'intensifiquen amb les reformes dutes a terme,
per exemple, en regular que els col·legis hagin de mantenir un registre actualitzat de professionals
col·legiats, accessible als usuaris, o tenir un servei d'atenció als consumidors.”

El que disposa el Reial Decret 1000/2010 no obsta perquè pugui haver-hi altres treballs professionals
que  es  sotmetin  a  visat  col·legial  quan  així  ho  sol·liciti  voluntàriament  el  client,  inclosa
l'Administració pública quan actui com a tal.

D'altra banda, es pot destacar el que preveu la Llei 25/2009, de 22 de desembre i el Reial Decret
1000/2010, que dictaminen que les administracions públiques tenen, en exercici de la seva autonomia
organitzativa i en l'àmbit de les seves competències, autonomia per a decidir cas a cas per a un millor
compliment de les seves funcions, establir amb els col·legis professionals o altres entitats els convenis
o contractar els serveis de comprovació documental, tècnica o sobre el compliment de la normativa
aplicable que considerin necessaris relatius als treballs professionals.
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Segons  el  RD  1000/2010  és  obligatori  obtenir  el  visat  col·legial  únicament  sobre  els  treballs
professionals relacionats amb l'enginyeria industrial següents:

a) Projecte d'execució d'edificació. A aquests efectes, s'entén per edificació el que preveu l'article
2.1  de  la  Llei  38/1999,  de  5  de  novembre,  d'ordenació  de  l'edificació.  L'obligació  de  visat
comprèn les obres que requereixin projecte d'acord amb l'article 2.2 de l'esmentada Llei.

b) Certificat de final d'obra d'edificació, que ha d'incloure la documentació que preveu l'annex
II.3.3 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
A aquests efectes, s'entén per edificació el que preveu l'article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'ordenació de l'edificació. L'obligació de visat comprèn les obres que requereixin
projecte d'acord amb l'article 2.2 de l'esmentada Llei.

c) Projecte d'execució d'edificació i certificat final d'obra que, si és procedent, s'han d'aportar en
els procediments administratius de legalització d'obres i  edificació, d'acord amb la normativa
urbanística aplicable.

1.8. Execució de l'obra
Consisteix bàsicament en la materialització del projecte tècnic d'obres i  instal·lacions, incloent les
activitats  de contractació,  una vegada concedida la corresponent  llicència d'obres i/o instal·lacions
atorgada pel municipi o administració competent. En aquest punt es posa de manifest l'eficàcia del
projecte executiu, i el grau de correlació del mateix amb el començament dels treballs que prèviament
estan programats que han de ser executats pels industrials que s'hagin contractat per a portar-los a
terme.

En el procés d'execució s'han de prendre les mesures de supervisió que es van establir en la fase de
coordinació  i  en  el  cronograma  d'operacions  dels  treballs  i  en  concordança  amb  la  direcció
facultativa.

Una vegada que s'ha realitzat la instal·lació, a l'empara de la corresponent llicència, ens trobem en la
penúltima fase del procediment, consistent en la comprovació que ha de realitzar l'Administració o
Organisme Competent  de l'activitat  o instal·lació,  a  fi  de  verificar  el  compliment  de les  mesures
correctores  imposades,  així  com de l'execució  del  projecte  tècnic  que va servir  de base per  a la
concessió de la llicència d'instal·lació o provisional. La visita de comprovació pot fer-se d'ofici o a
instància de l'interessat, mitjançant requeriment que formuli sol·licitant la inspecció de l'establiment.

De la visita de comprovació s'aixecarà acta, en la que es procedirà a la concessió de la llicència o
autorització definitiva de la instal·lació o al contrari comunicarà la necessitat que es realitzi l'esmena
de deficiències que hagin pogut detectar-se. En aquest cas es traslladarà a l'interessat per a la seva
correcció en el termini que s'assenyale. En aquest cas, es realitzarà una segona visita d'inspecció per a
la comprovació pertinent.

1.9. Conclusions del capítol
Els tràmits administratius necessaris per a l'entrada en funcionament de les instal·lacions (en el cas de
llicències municipals i llicències per a subministrament d'energia) canvien d'acord segons la tipologia
i el grup al qual pertanyen les instal·lacions o activitats projectades. Les instal·lacions, en funció de
les seves característiques poden necessitar,  o no, autorització administrativa prèvia o comunicació
posterior.

Els departaments de l'administració pública  que tenen a càrrec seu la realització d'obres disposen
d'oficines de supervisió de projectes. Les oficines i, per tant els tècnics, de supervisió de projectes
tenen com a funcions principals comprovar que s'han tingut en compte les disposicions generals de
caràcter  legal  o reglamentari,  així  com la  normativa  tècnica aplicable  a  cada tipus  de projecte;  i
verificar que el projecte conté l'estudi de seguretat i salut (o l'estudi bàsic de seguretat i salut, si és
necessari).
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A més  les  oficines  de  supervisió  de  projectes  també  tenen  l'obligació  d'examinar  els  estudis
informatius,  avantprojectes  i  modificacions  de  projectes,  demanant  els  aclariments,  ampliacions
d'estudis o rectificacions que creguin oportunes i exigint l'esmena dels defectes observats.

Els informes de les oficines de supervisió de projectes han de declarar  expressament que l'estudi,
projecte o modificació l'aprovació dels quals es proposa, reuneix els requisits exigits per la legislació
vigent d'aplicació.  Si s'adverteixen defectes en el projecte es torna el projecte al seu autor perquè
procedeixi a la rectificació. Una vegada corregits els defectes advertits, l'informe de supervisió positiu
s'incorpora a l'expedient de llicència d'activitats.

Tot  i  que  encara  es  tracta  d'un  cas  poc  freqüent,  en  l'àmbit  municipal,  algunes  administracions
públiques  utilitzen  empreses  consultores  externes  que  actuen  com  a  oficines  de  supervisió  de
projectes. En canvi és un cas molt freqüent en l'àmbit de la tramitació i gestió de projectes específics
d'instal·lacions amb la intervenció en el procés dels Organismes de Control.

Si el projecte afecta tercers o la seva execució es realitza en sòl de domini públic l'article 86 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(LRJAP) planteja la possibilitat de donar audiència a tots els possibles afectats habilitant un període
d'informació  pública.  L'esmentat  article  especifica:  “L'òrgan  a  qui  correspongui  la  resolució  del
procediment,  quan  la  naturalesa  d'aquest  ho  requereixi,  podrà  acordar  un  període  d'informació
pública....  Els  qui  presenten  al·legacions  o  observacions  en  aquest  tràmit  tenen  dret  a  obtenir  de
l'administració  una  resposta  raonada,  que  podrà  ser  comú  per  a  totes  aquelles  al·legacions  que
plantegen qüestions substancialment iguals...”. 

L'aprovació del projecte implica la declaració de llicència per a l'execució del projecte. Si l'activitat o
instal·lació a executar necessita obres, és necessari sol·licitar llicència. Les restants infraestructures
(les instal·lacions d'energia, etc.) no estan subjectes a llicència municipal. 

Quan  siguin  necessàries  diferents  llicències  municipals  per  diverses  actuacions  directament
relacionades entre si, s'han de tramitar, si es pot, en un només expedient, sense perjudici de presentar-
se la documentació tècnica que correspongui  a cada una d'elles,  això vol  dir  que si  una activitat
necessita permís de llicència d'obertura i permís d'obres aquests han de ser cursats al mateix temps, si
cap  altra  norma  no  preveu  el  contrari.  L'interessat  pot  sol·licitar  la  iniciació  de  l'expedient  en
qualsevol de les oficines amb competència en la tramitació d'alguna de les llicències i han d'indicar
l'oficina única amb la qual s'ha de relacionar amb posterioritat.

Quan per a l'atorgament d'una llicència sigui  necessari  comptar amb certificats,  informes, o altres
documents previs que emanen de la mateixa corporació, l'oficina que tramiti l'expedient principal els
ha de demanar  directament,  i  comunicar-ho a l'interessat.  Quan una llicència  o autorització  sigui
condició necessària per a l'atorgament  d'una altra posterior,  el  tràmit  per a la concessió d'aquesta
s'inicia una vegada hagi sigut atorgada la primera.

Tots els tràmits administratius que poden afectar un projecte d'instal·lacions estan sotmeses a règims
de  tramitació  perfectament  definits  per  la  legislació  vigent,  quedant  establerts  (tamb´çe  per  la
legislació) els organismes implicats que intervenen en el procés.
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1.10. Lectura  complementària  del  capítol:  l'Oficina  de  Gestió
Empresarial
El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear, a finals de 1990, l'Oficina de Gestió Unificada
(OGU) per activitats empresarials, amb un doble objectiu: 

concentrar en un únic punt tots el procediments que afectaven a una activitat industrial
(finestreta única);     

resoldre'ls amb celeritat.

Amb el primer objectiu es pretenia simplificar el compliment reglamentari garantint la preservació de
la seguretat, la salut i el medi ambient. El segon objectiu pretenia reduir els terminis per obtenir els
permisos per a iniciar les activitats i s'aconseguí dotant a l'OGU de capacitat per a resoldre de manera
immediata la majoria dels tràmits que s'hi presenten.

En el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball i Indústria
l'OGU va canviar de nom i des de llavors és l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) funciona com a únic punt de tramitació per a les empreses i
que  a  través  de  la  resolució  immediata  i  la  simplificació  dels  tràmits,  la  proximitat  i  les  noves
tecnologies,  dona  servei  a  empresaris  i  professionals  i  els  facilita  l'acompliment  de  les  seves
obligacions davant l'Administració.

L'OGE actualment gestiona, de manera unificada, d'una banda els tràmits que cal iniciar per la posada
en marxa o modificació substancial d'una activitat industrial o turística i que són competència d'una
sèrie de Departaments de la Generalitat de Catalunya.

El conjunt de tràmits per les instal·lacions que es poden fer a l'OGE són:

1.10.1.     Aigua, gas i electricitat  
  La instal·lació  i  la  posada  en  marxa  de  les  instal·lacions  de subministrament  d'aigua,  de  gas  i
d'electricitat  han  de  ser  realitzades  per  empreses  autoritzades.  D'altra  banda,  els  titulars  de  les
instal·lacions han de sol·licitar a l'Administració la corresponent autorització per la posada en marxa i
han de superar les revisions tècniques periòdiques corresponents.

1.10.1.1.     Aigua

    Les instal·lacions de subministrament d'aigua han de ser realitzades d'acord amb el codi tècnic de
l'edificació vigent. Un cop fetes, heu d'omplir i lliurar a la companyia subministradora el corresponent
butlletí de reconeixement.  

1.10.1.2.    Gas

    Tràmits  i  condicions  que  han  de  complir  els  sistemes  d'emmagatzematge  i  distribució  de
combustibles gasosos,  les empreses  que volen comercialitzar  gas natural,  els  aparells  de gas i  les
instal·lacions receptores o de dipòsits de gasos liquats del petroli.  

1.10.1.3.    Electricitat

    Les  instal·lacions  de  generació  i  distribució  d'electricitat  han  d'obtenir  les  corresponents
autoritzacions per la seva posada en marxa i han de superar les inspeccions tècniques pertinents.  

1.10.2.     Ascensors i grues  
Per tal de garantir  les condicions de seguretat  dels aparells  elevadors establertes per la normativa

s'han  de legalitzar  a través  d'un  organisme de control  autoritzat.  Existeixen  diversos  tipus  d'aparells
elevadors:
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Ascensor: Aparell d'elevació instal·lat permanentment en edificis o construccions, que serveix nivells
definits,  amb  un  habitacle  que  es  desplaça  al  llarg  de  guies  rígides  i  la  inclinació  del  qual  sobre
l'horitzontal és superior a 15 graus, i que està destinat al transport:

•  de persones.

•  de persones i objectes.

• només d’objectes, si l’habitacle és accessible i una persona hi pot entrar sense dificultat,
i si està proveït d'elements d’accionament situats dins de l’habitacle.

    Grua torre desmuntable:  concebuda per la seva utilització en les obres de construcció o altres
aplicacions,  dissenyada  per  a  suportar  freqüents  muntatges  i  desmuntatges,  així  com  trasllats  entre
diferents emplaçaments.

    Grua autopropulsada: aparell d'elevació de funcionament discontinu destinat a elevar i distribuir
càrregues en l'espai suspeses d'un ganxo o de qualsevol altre accessori d'aprehensió. Compta amb mitjans
de  propulsió  i  conducció  propis  o  que  formen  part  d'un  conjunt  amb  els  esmentats  mitjans  que
possibiliten el seu desplaçament per vies públiques i terrenys.

D'acord  amb  la  legislació,  els  aparells  que  anteriorment  tenien  la  consideració  de  plataformes
elevadores verticals, actualment tenen la consideració d'ascensors a tots els efectes.

1.10.3.     Calefacció, climatització i fred industrial  
   Les  empreses  que fan  instal·lacions  tèrmiques  i  de  fred  industrial  han  d'inscriure's  al  registre
RASIC.  D'altra  banda,  les  empreses  i  els  professionals  que  instal·len  o  revisen  equips  de  gasos
fluorats han d'obtenir el certificat oficial corresponent.

1.10.3.1. Instal·lacions tèrmiques en els edificis

    Les instal·lacions tèrmiques de generació de calor o fred en edificis només poden ser executades
per les empreses inscrites en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de
Catalunya (RASIC).  

1.10.3.2.Instal·lacions de fred industrial

    Les  empreses  de sistemes  frigorífics  que fan instal·lacions  de fred industrial  s'han d'inscriure
inscrites  en  l'àmbit  corresponent  del  Registre  d'Agents  de  la  Seguretat  Industrial  de  Catalunya
(RASIC).  

1.10.3.3.Gasos fluorats

    Les  empreses  i  els  professionals  que  instal·len,  mantenen  o  revisen  equips  de  refrigeració,
climatització i de protecció contra incendis han d'obtenir  un certificat  oficial  que acredita la seva
capacitat per a manipular els gasos fluorats.  

1.10.4. Energies renovables i règim especial
Les  energies  renovables  s'obtenen  a  partir  de  fonts  naturals  virtualment  inesgotables  perquè  són
capaces de regenerar-se per mitjans naturals. L'activitat de producció d'aquest tipus d'energia elèctrica
té la consideració de producció en règim especial quan es realitza en instal·lacions amb una potència
instal·lada que no superi els 50 MW i s'acompleix alguna de les condicions següents:

    Quan hi intervenen autoproductors  que emprin la cogeneració o altres  formes de
producció  d'electricitat  associades  a  activitats  no  elèctriques,  sempre  que  suposin  un
rendiment energètic alt.

    Quan  s'utilitza  com  a  energia  primària  alguna  de  les  energies  renovables  no
consumibles, biomassa o qualsevol tipus de biocarburant, sempre i quan el seu titular no
realitzi activitats de producció en règim ordinari.
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    Quan s'utilitza com a energia primària residus no renovables. També té la consideració
de producció en règim especial la producció d'energia elèctrica des de les instal·lacions
de tractament i reducció de residus dels sectors agrícola, ramader i de serveis, amb una
potència instal·lada igual o inferior a 25 MW, quan suposin un rendiment energètic alt.

1.10.4.1. Energia fotovoltaica

    Les  instal·lacions  fotovoltaiques  utilitzen  la  radiació  solar  com  a  energia  primària  per  a  la
producció  d'energia  elèctrica.  Han  de  sol·licitar  a  l'Administració  la  posada  en  marxa  de  les
instal·lacions.  També n'han de comunicar  l'alta,  l'ampliació,  la modificació o reforma, el canvi  de
titular i la baixa.  

1.10.4.2.Parcs solars

    Agrupacions de diverses instal·lacions fotovoltaiques que evacuen l'energia produïda a un mateix
punt de connexió amb la xarxa elèctrica en alta tensió.  Tràmits per a obtenir  l'autorització per la
posada en marxa, la modificació, reforma o canvi de titular dels parcs solars.  

1.10.4.3.Parcs eòlics

    Les empreses que volen aprofitar  l'energia del vent  per produir  electricitat  han de sol·licitar  a
l'Administració l'autorització per ubicar torres de mesurament de vent, per la seva inclusió al REPE i
per la modificació, reforma i posada en marxa dels parcs eòlics.  

1.10.4.4.Cogeneracions, centrals (hidroelèctriques, tèrmiques, biomassa)

    Tràmits, sol·licituds, formularis i normativa relacionats amb les centrals de cogeneració, tèrmiques
i  hidroelèctriques,  així  com  les  que  utilitzen  biomassa  procedent  de  residus  com  a  combustible
principal per la generació d'energia.  

1.10.5. Equips a pressió
Les  instal·lacions  d'equips  a  pressió  estan  formades  per  elements  destinats  a  la  producció,
emmagatzematge,  transport  i  utilització de fluids  de pressió en un mateix local  o zona de treball
degudament delimitada. De la posada en funcionament de les instal·lacions se n'ha de responsabilitzar
una única empresa instal·ladora.

Les instal·lacions poden ser de dues classes:

    Les de classe 1 tenen un risc menor i la documentació tècnica de la instal·lació ha de
ser  signada  per  la  persona  autoritzada  de  l'empresa  instal·ladora  inscrita  que  l'hagi
executat.

    Les  instal·lacions  de  classe  2  són  més  complexes  i  tenen  més  risc.  Per  tant,
requereixen la intervenció d'un tècnic titulat competent per l'elaboració del projecte i la
certificació final d'obra.

En tots els casos les instal·lacions d'equips a pressió han de ser legalitzades per una entitat d'inspecció
i control que garanteixi les seves condicions de seguretat.

1.10.6.   Instal·lacions contra incendis

1.10.6.1.Prevenció d'incendis

Un dels aspectes clau que heu de tenir en compte a l’hora de construir o d'instal·lar un negoci és el
coneixement  dels  riscos  associats  al  desenvolupament  de  l'activitat.  Entre  els  riscos  més  freqüents
relacionats amb els usos i activitats quotidians, destaca el risc d’incendi. Per poder tractar-lo, primer cal
que es determini  el risc que comporta l'ocupació o l'ús de l'edifici,  que es prenguin les mesures  per
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minimitzar-lo fins als nivells socialment acceptables i que, en cas que el risc es manifesti, s'apliquin les
mesures necessàries per mitigar-lo.

A la pràctica, això implica que els responsables dels establiments, les activitats, les infraestructures i
els edificis han d'acreditar que els han construït i que els usen de manera que s'hi garanteix el nivell de
seguretat establert per la normativa tècnica d'aplicació.

En  aquest  sentit,  els  establiments,  les  activitats  i  els  edificis  poden  estar  subjectes  al  control
administratiu  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  per  part  dels  seus  ajuntaments  i  de  la
Generalitat, depenent del risc associat a l'activitat o a l'ús que s'hi exerceix. La intervenció en matèria
d'incendis es concreta en:

    Intervenció prèvia: control preventiu.

    Intervenció de comprovació: acte de comprovació.

    Intervenció posterior a l'inici de l'activitat: possibilitat d'inspecció per part de l'Administració.

Els  projectistes,  particulars  i  l'administració  local  poden  informar-se  en  matèria  de  seguretat  i
prevenció d'incendis,  així  com del seu compliment  normatiu posant-se en contacte  amb el Servei  de
Prevenció  de  la  Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció  d'Incendis  i  Salvaments.  Aquesta  unitat
s'encarrega  de  realitzar  el  control  preventiu  en  els  supòsits  d'establiments,  activitats,  edificis  i
infraestructures de major risc. Alhora, comparteix amb els ens locals la competència i la capacitat de fer
inspeccions en l'àmbit  de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
edificis i infraestructures.

1.10.6.2.Instal·lacions contra incendis

   Les  instal·lacions  de protecció  contra  incendis  garanteixen  uns elevats  nivells  de  seguretat  en
matèria  d'incendis  en  els  establiments,  les  activitats,  les  infraestructures  i  els  edificis,  amb
independència que siguin de titularitat pública o privada, evitant que es produeixi el foc o reduint les
seves conseqüències en cas d'iniciar-se.

Tot  allò  relacionat  amb  la  prevenció  dels  incendis  correspon  a  l'Administració  municipal  i  el
Departament d'Interior. Amb tot, les empreses que es dediquen a la instal·lació o al manteniment de
sistemes de protecció contra incendis han de comunicar l'inici de la seva activitat a la xarxa de centres
de l'Oficina de Gestió Empresarial.

1.10.7. Productes químics i petrolífers
Abans de la posada en servei d'una instal·lació de productes petrolífers o químics, o abans de la seva
reforma, el titular  o la persona que el representi  ha de presentar  a les oficines  de l'organisme de
control autoritzat la corresponent documentació.

Per  la  seva  banda,  l'organisme  de  control  ha  de  comprovar  que  la  documentació  presentada  és
completa i formalment correcta i, un cop facturades les taxes establertes i les tarifes corresponents, ha
de lliurar  a l'interessat  una còpia  segellada  de l'expedient,  així  com un document  que acrediti  la
presentació.

1.10.7.1. Instal·lacions petrolíferes

Instal·lacions  d'emmagatzemament  de carburants  i  combustibles  líquids  per  al  consum industrial,
agrícola,  ramader,  domèstic  i  de  serveis,  que  està  destinada  al  subministrament  i  distribució  a
vehicles.

Les instal·lacions o reparacions d'instal·lacions de productes petrolífers,  han de ser realitzades per
empreses inscrites en l'àmbit corresponent del Registre d'agents de la seguretat industrial (RASIC).
Les instal·lacions poden ser de tres tipus:
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    D'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids, per a consums industrials,
agrícoles, ramaders, domèstics i de servei, el consum dels quals es realitza en la pròpia
instal·lació.

Instal·lació  d'emmagatzematge  de  carburants  i  combustibles  líquids  per  a
subministrament a vehicles.

Instal·lació d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per a distribució a
granel a altres instal·lacions petrolíferes.

1.10.7.2.Instal·lacions de químics

Instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics sòlids tòxics, comburents, sòlids corrosius,
irritants, sensibilitzants, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció o perillosos per al medi
ambient.

1.10.8. Raigs X i instal·lacions radioactives
Les instal·lacions de raigs X i les que contenen una font de radiació ionitzant  s'han d'inscriure al
registre  corresponent  i  han  de sol·licitar  a  l'Administració  l'autorització  per  a  fer-hi  ampliacions,
canvis, o per donar de baixa equips. Per la seva banda, les empreses de venda i assistència tècnica
d'equips radiactius han d'inscriure's al registre d'empreses instal·ladores. 

1.10.9. Âmbit competencial de l'OGE
L'OGE té,  doncs,  un  àmbit  competencial  que  afecta  a  les  activitats  empresarials  industrials,  les
turístiques, els professionals instal·ladors acreditats pel Departament, etc. i actua sobre tot el territori
de Catalunya a través de la seva xarxa de punts OGE i OGE-Cambra.

 Jordi Ortiz-Domènech
42



Aquesta obra està subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional Creative Commons.

1.11. Bibliografia de l'obra completa
Aguado, A.; Casanova, I. (1997) “Demolición y reutilización de estructuras de hormigón”. Capítulo 1.

(Publicación conjunta): Ed. Colegio de Ingenieros de caminos, Canales y Puertos.

Álvarez García, Isaías. (2006): “Introducción a la Teoría de Proyectos. En Planificación y Desarrollo
de Proyectos Sociales y Educativos” (pp. 49-65): México: Limusa.

Aznar, A. (1993): “Métodos de predicción en economía”. Ed. Ariel Economía.

Chamorro, F. (2002): “Apunts de l’assignatura: Dret d’empresa”. ETSEIT. Terrassa.

Cos  del  Castillo,  M.  (1995)  “Teoría  General  del  Proyecto.  Dirección  de  proyectos/Project
Management”. Vol I y II Ed. Síntesis S.A

Estay, C.; Blasco, J. (1998): “Los Sistemas de un Proyecto”. Electronic Proceedings. IV International
Congress of Project Engineering.

Gassó, S (2002): “Apuntes de proyectos”. Campus digital de la ETSEIT – Escola Tècnica Superior
d’Enginyers Industrial de Terrassa. Terrassa.

Gómez-Senent, E. (1997): “Introducción al proyecto”. Universidad Politécnica de Valencia. Servicios
de Publicaciones. 

Gómez-Senent, E. (1992): “Las fases del proyecto y su metodología”. ETSEII, UPV, Valencia.

Govern  espanyol  (2010):  “Sobre  el  anteproyecto  de  ley  de  servicios  profesionales”.
http://www.aingoi.com/wp-content/uploads/2013/01/LSP.pdf,

Heredia, R. de (1995): “Dirección Integrada de Proyecto – DIP – Project Management”. Ed. E.T.S.
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. (2ª edición, 1ª ed. en 1985).

IIE-UPCI (2012):  “Regulación de la profesión de ingeniero”: Análisis,  conclusiones  y propuesta.
Instituto de la ingeniería de España - Unión profesional de colegios de ingenieros. Madrid, agosto de
2012.

Malaret,  Elisenda  (1991):  “Régimen  jurídico-administrativo  de  la  reconversión  industrial”. Ed.
Civitas - Escuela de Administración de Cataluña, Madrid.

Mestre, J.J., Aguado, A., Ormazabal, G. (2001): “Propuesta de aplicación de la metodología del valor
en la  planificación  estratégica  de proyectos  constructivos”.  Escola  Tècnica Superior  d’Enginyers  de
Camins, Canals i Ports (ETSECCPB): Barcelona.

Moreu,  Manuel  (2012):  “Comunicado  del  presidente  del  instituto  de  la  Ingeniería  de  España”.
http://www.iies.es/La-ley-de-servicios-profesionales-en-Espana_a2404.html (10 de Septiembre 2012).

Ortiz-Domènech, Jordi. (2002): “Apunts d’Oficina Tècnica”, Campus Digital de la EPSEVG – Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.

OrtizDomènech,  Jordi.  (2003):  “Aplicación  de los  sistemas  de información y comunicación en el
sector de las pequeñas y medianas ingenierías de proyectos de instalaciones”.– Escola Tècnica Superior
d’Enginyers Industrial de Terrassa. 

Ortiz-Domènech,  Jordi.  (2014):  “Introducció  a la redacció  i  la  direcció  de projectes”,  Centre  de
Reprografía Ahlens S.L  de Vilanova i la Geltrú.

Piquer  Chanzá,  Jose  S.  (1986)  “El  proyecto  en  ingeniería  y  arquitectura.  Estudio,  planificación,
desarrollo” Ed. Ceac.

Ponjuán,  G.  (1998):  “Gestión  de  Información  en  las  organizaciones”:  Principios,  conceptos  y
aplicaciones. Chile, Impresos Universitaria.: 6-8.

Project  Management  Institute,  PMI.  (1996):  “A  guide  to  the  Project  Management  Body  of
Knowledge”. Ed. PMI Publishing Division.

 Jordi Ortiz-Domènech
43



Aquesta obra està subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional Creative Commons.

Serer, M. (2000): “Gestión Integrada de Proyectos”. Edicions UPC.

Tedeschi, Pablo (1969):  “ Proyecto de máquinas”.  Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos
Aires.

Tornos  Mas,  Joan  Perdigó  Solà,  J.  (2004):  “El  régimen  jurídico  de  la  intervención,  control  e
inspección en materia de seguridad industrial de instalaciones, medio ambiente e inspección técnica de
vehículos”. Informe diciembre de 2004. Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

1.11.1. Normativa
Decreto 1998/1961, de 19 de octubre de 1961 aprueba las tarifas de Honorarios de los ingenieros en

trabajos a particulares.

Decret  8/1992,  de 20 de gener,  de  creació  de les  oficines  de gestió  unificada  per  a  establiments
industrials a les circumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona

Decreto 291/1991, de 11 de diciembre, sobre instalaciones receptoras de gases combustibles

Decret 191/1990, de 30 de juliol, pel qual es crea l'Oficina de Gestió Unificada per a establiments
industrials.

Decret 156/1991, de 17 de juny, pel qual es regula el procediment administratiu per a la instal·lació,
l'ampliació i el trasllat d'indústries amb intervenció de les oficines de gestió unificada per a establiments
industrials 

Decret  8/1992,  de 20 de gener,  de  creació  de les  oficines  de gestió  unificada  per  a  establiments
industrials a les circumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona

Decreto  351/1987,  por  el  cual  se  determinan  los  procedimientos  administrativos  aplicables  a  las
instalaciones eléctricas

Decreto 322/1987, de 23 de septiembre, que desarrolla la Ley 22/1983 de Protección del Ambiente
Atmosférico.

Decreto 348/1985, de 13 de diciembre, sobre funciones de inspección técnica, control y ensayo en el
ámbito de la seguridad, la calidad y la normativa industrial.

Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la. Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección
de la contaminación atmosférica.

Decreto  2065/1974,  de 30  de mayo,  Texto Refundido de  la  Ley general  de  la  Seguridad  Social.
Desarrollado por medio de la Orden ministerial de 6 de mayo de 1988.

Instrucción 7/2003 de 9 de septiembre, de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat
de Catalunya, sobre el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico
para baja tensión

Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental

Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación

Ley 3/1998, de 27 febrero, de la Intervención Integral de la Administración. Ambiental (LIIA):

Ley 34/1998, de 27 de octubre, del sector de los hidrocarburos

Ley 6/1996, de 18 de junio, que modifica la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de Protección del
Ambiente Atmosférico

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales

Ley  30/1992,  de  26  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administración  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC),

Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992, de Industria

 Jordi Ortiz-Domènech
44



Aquesta obra està subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional Creative Commons.

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (articles 68 a 73):

Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre Policía de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments
públics. (DOGC 1308, de 22.06.1990),

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (articles 68 a 73):

Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 20/1986, de 29 de abril.

Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto.

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 abril 1985.

Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico –modificada por la Ley
6/1996, de 18 de junio

Ley Orgánica 7/ 1980, de 5 julio, de Libertad Religiosa.

Ley del Suelo, aprobado el Texto refundido por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

Ley de Espacios Naturales Protegidos 15/1975, de 2 de mayo.

Ley 2/1974 de Colegios Profesionales

Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio.

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección de la contaminación atmosférica, desarrollada por el
Decreto 833/1975, de 6 de febrero.

Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales, de 17 junio de 1955.

Orden de 12 febrero 2001 de la Conselleria de industria y comercio de la Generalitat Valenciana, que
modifica la Orden de 13 marzo 2000, de contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones
industriales

Orden de 3 de mayo de 1999, que regula la aplicación del RITE en Cataluña

Orden de 31 de mayo de 1999 de aplicación del Real Decreto 1314/1997.

Orden de 3 de mayo de 1999, de aplicación del RITE, Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios.

Orden de 28 de marzo de 1996, sobre el procedimiento de actuación de las empresas instaladoras, de
las entidades de inspección y control y de los titulares en las instalaciones de gases combustibles

Orden  del  DIE,  de  28  de  marzo  de  1996  fija  el  procedimiento  para  la  puesta  en  marcha  y  la
ampliación o modificación de una instalación de gas con la intervención de una entidad de inspección y
control. 

Orden de 27 de marzo de 1990, por la cual se regula la aplicación en Catalunya del Reglamento de
aparatos de presión.

Orden del DIE de 30 de diciembre de 1986, que regula la aplicación en Cataluña del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el cual se aprueba la ITC la MIE-AEM- 2.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Real  Decreto  1314/1997,  de  1  de  agosto,  sobre  la  instalación  y  puesta  en  funcionamiento  de
ascensores.

Real Decreto 2200/1995 de desarrollo de la Ley de Industria de 1992

 Jordi Ortiz-Domènech
45



Aquesta obra està subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional Creative Commons.

Real  Decreto  1407/1987,  de 13 de noviembre,  de  creación  las  entidades  de inspección  y control
reglamentario

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28junio, de Evaluación de Impacto Ambiental

Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes, administrativas, financieras, fiscales
y laborales

Real Decreto 2816/1982, de 27 agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Real Decreto 2135/1980 de liberalización industrial, de 26 de septiembre, desarrollado por la Orden
ministerial de 19 de diciembre de 1980.

Real  Decreto  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones
Térmicas en los Edificios. B.O.E. Nº 207 publicado el 29/8/2007.

Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los  edificios,  RITE,  aprobado  por  el  Real  Decreto
1751/1998, de 31 de julio

Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, RICSI aprobado por el Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo

Reglamento de gases combustibles, Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre.

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el Real decreto 2291/1985

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, estaciones
secundarias y centros de transformación, aprobado por el Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Aprobado por
Real Decreto 2816/1982, de 27 agosto.

Reglamento  de  aparatos  de  presión,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1244/1979,  de  4  de  abril,  y
modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

Reglamento  General  del  Servicio  Público  de  Gases  Combustibles,  Decreto  2913/1973,  de  26  de
octubre, y Reales Decretos 3484/1983 y 449/1988.

Reglamento  de  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  aprobado  por  el  decreto  3151/1968,  de  28  de
noviembre

Reglamento  de  Actividades  Molestas,  Insalubres,  Nocivas  y  Peligrosas  de  30  noviembre  1961,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 noviembre

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 junio 1955.

Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos, aprobados por RD.
331/ 79 de 11 de Enero.

Norma UNE 157001 “Criterios generales para la elaboración de proyectos" (2002).
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