
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/609/2014, de 21 de febrer, per la qual es fa pública la Resolució que aprova el Pla
d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 2014-2016.

Vist que la directora general de Qualitat Ambiental va aprovar la Resolució de 20 de febrer de 2014, per la qual
s’aprova el Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 2014-2016,

Resolc:

Donar publicitat a l’esmentada Resolució d’aprovació del Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per
al període 2014-2016.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Assumpta Farran i Poca

Directora general de Qualitat Ambiental

RESOLUCIÓ

de 20 de febrer de 2014, per la qual s’aprova el Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període
2014-2016.

L’article 74 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estableix
que les activitats amb més incidència ambiental incloses al seu annex I resten subjectes a l’acció inspectora de
l’ens corresponent del departament competent en matèria de medi ambient. De conformitat amb les seves
competències, aquesta funció inspectora es dirigeix i coordina des de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

L’article 23 de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les
emissions industrials, regula les inspeccions mediambientals i preveu la necessitat de disposar d’un sistema
d’inspecció mediambiental que inclogui l’anàlisi de tota la gamma d’efectes ambientals rellevants de les
instal·lacions de què es tracti. A través d’aquest sistema s’ha de garantir un nivell adequat de comprovació del
comportament ambiental de les instal·lacions que són sota el seu àmbit d’aplicació, i es determina així la
necessitat d’assegurar que totes les instal·lacions estiguin cobertes per un pla d’inspecció ambiental i de
garantir que aquest pla es reexamina i, quan cal, s’actualitza regularment. Així mateix, s’especifica el contingut
mínim que han de tenir aquests plans d’inspecció ambiental, com també l’obligació d’elaborar periòdicament
programes d’inspecció ambiental, en el marc dels plans esmentats, i de notificar i publicar els informes de les
inspeccions realitzades.

L’Estat ha dut a terme la transposició de la Directiva 2010/75/UE mitjançant dos instruments: la Llei 5/2013,
d’11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
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contaminació, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants, i el Reial decret 815/2013, de
18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d’1
de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

L’article 23 del Reglament d’emissions industrials estableix que les inspeccions ambientals de les instal·lacions
on es porti a terme alguna de les activitats indicades en el seu annex I i que, en el seu cas, assoleixen els
llindars establerts en aquest, han de ser objecte de planificació.

L’article 106 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i
Sostenibilitat, atorga a la Direcció General de Qualitat Ambiental la funció de direcció i coordinació de les
actuacions d’inspecció i control de les activitats amb incidència ambiental. De conformitat amb aquesta
competència, es redacta el Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 2014-2016, que
s’estructura en cinc apartats amb el contingut que, en síntesi, s’indica a continuació.

Una part introductòria, en la qual s’exposen els antecedents de l’activitat inspectora, la normativa aplicable en
matèria d’inspecció ambiental i els elements necessaris per al desplegament del Pla d’inspecció ambiental
integrada de Catalunya.

Així mateix, inclou l’objectiu general que es persegueix, comprovar el grau de compliment de la normativa
ambiental, i els objectius estratègics, que es fixaran en els programes anuals que el despleguen.

Es fa referència, a més, a l’àmbit territorial i temporal d’aplicació i s’exposen les definicions dels conceptes
legals i els termes clau que hi ha continguts. També s’especifica l’àmbit material d’aplicació del Pla d’inspecció
ambiental integrada i es delimiten, amb caràcter general, els aspectes que han de ser objecte d’inspecció
ambiental integrada així com una relació de les disposicions normatives la conformitat de les quals serà objecte
de comprovació.

El Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya es desplega i executa per mitjà de programes anuals, i
s’estableix el procediment per a la seva elaboració, per a l’avaluació dels riscos ambientals de les instal·lacions
que cobreix, i el protocol per a la realització d’inspeccions in situ.

Finalment, s’estableix com s’ha de fer l’avaluació i el seguiment del Pla, especificant els diferents indicadors
que han de permetre avaluar el seu grau de compliment com el dels programes anuals concrets que el
despleguen, i s’identifiquen els programes de millora continua a través d’activitats de perfeccionament de
l’acció inspectora com ara la formació, l’intercanvi d’experiències i activitats de coordinació.

D’acord amb el que s’ha exposat i fent ús de les atribucions que, en matèria de direcció i coordinació de les
actuacions d’inspecció de les activitats amb incidència ambiental, corresponen a la Direcció General de Qualitat
Ambiental,

Resolc:

—1 Aprovar el Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 2014-2016.

—2 Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a la difusió pública del contingut del Pla d’inspecció
ambiental integrada de Catalunya per al període 2014-2016. El text íntegre es pot consultar al web de
Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i
sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d’activitats > Control ambiental i acció
inspectora.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d’alçada davant el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa
l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici que puguin interposar qualsevol
altre recurs que considerin procedent.

Barcelona, 20 de febrer de 2014
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Assumpta Farran i Poca

Directora general de Qualitat Ambiental

(14.078.022)
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