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1. Introducció
1.1.

Antecedents

Un dels reptes més importants a què s'enfronten les societats modernes és impulsar el
desenvolupament sense malmetre el delicat equilibri natural. La protecció, la conservació i la millora
del medi ambient han esdevingut en els darrers anys uns dels objectius cabdals de les polítiques dels
poders públics, per tal de garantir la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible.
En els darrers anys, davant les problemàtiques ambientals, el respecte i la inquietud pel medi ambient
ha experimentat un creixement que l’ha portat a representar un paper important dins de la societat
actual. Des dels poders públics sorgeix l’obligació de portar a terme una gestió unificada dels
diferents àmbits que incideixen en l’adopció d’una política global de preservació del medi i la
implementació i l’execució de les directrius necessàries per assolir-ho. En aquest sentit,
l’administració de la Generalitat de Catalunya va ser pionera a l’Estat espanyol en incorporar una
política de medi ambient dins les orientacions generals del Govern amb la creació, l’any 1991, del
primer departament de medi ambient.
En l’actualitat, l’article 46 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han
de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques basades en el
desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix que les polítiques ambientals
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s’han de dirigir especialment a reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i nivells
mínims de protecció, articular mesures correctives de l’impacte ambiental, utilitzar racionalment els
recursos naturals, prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i
respectar els principis de preservació del medi.
D’acord amb aquests preceptes, l’article 144.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula que
corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència
per a dictar normes addicionals de protecció. S’hi afegeix que aquesta competència inclou, entre
d’altres, la prevenció, la restauració i la reparació de danys al medi ambient, la regulació de l’ambient
atmosfèric i de les diverses formes de contaminació i l’establiment d’altres instruments de control de la
contaminació.
Per tant, la prevenció s’articula com un dels principis prioritaris que ha de informar tota política
ambiental. El seu objectiu és evitar la contaminació des de l’origen abans que sigui necessària la
minimització dels seus efectes o la restauració dels recursos afectats. Per aquest motiu, la política
ambiental catalana, d’acord amb els diferents programes de la Unió Europea en matèria ambiental, ha
pres en consideració aquest principi de prevenció, així com el principi de “qui contamina paga”, com
fonament per a evitar, reduir i, en la mesura del possible, eliminar la contaminació derivada de les
activitats industrials.
Prenent com a referència aquests principis bàsics, la Unió Europea aprova la Directiva 96/61/CE, del
Consell, de 24 de novembre, relativa a la prevenció i control de la contaminació (IPPC) que introdueix
l’obligatorietat d’una autorització ambiental de les instal·lacions incloses al seu àmbit d’aplicació, les
de major incidència ambiental. Així mateix, s’estableixen criteris per a la determinació dels Valors
Límits d’Emissió (VLE), basats en les Millors Tecnologies Disponibles (MTD), que haurien d’estar
incorporats en les autoritzacions ambientals.
En l’àmbit de la intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental, prenen en
consideració les afeccions sobre el medi ambient i les persones, a Catalunya es va promulgar la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental (LIIAA), que va establir
el model de prevenció i control integral de la contaminació instaurat per la Directiva IPPC.
L’adequació del règim d’intervenció ambiental a les normes amb caràcter bàsic que var ser aprovades
amb posterioritat -concretament la Llei 16/2002, de l’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació, 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 el Reial 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 projectesi la racionalització, simplificació i correcció dels dubtes generats en la seva pràctica van comportar la
derogació de la LIIAA amb la promulgació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats (LPCAA). El nou sistema d'intervenció administrativa, que integra
quan s’escau l'avaluació d'impacte ambiental de les activitats, va delimitar amb major nitidesa els
diferents tipus d’activitats atenent a la seva incidència ambiental, el règim d’intervenció administrativa
aplicable i la distribució de funcions entre les administracions ambientals competents -Administració
de la Generalitat de Catalunya i Ajuntaments-.
En aquest sentit, pel que fa referència a l’acció de prevenció ambiental, les autoritats competents
s'han d'assegurar, abans de concedir un permís ambiental, 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 aquesta
finalitat, en el permís ambiental es fixen els valors límit d'emissió (VLE) i es consideren, si escau, les
millors tècniques disponibles (MTD) a cada moment. Aquestes millors tècniques ja estableixen els
casos en què la situació especial de l'entorn de les activitats justificaria l'aplicació de mesures
addicionals de protecció.
Altre aspecte que incorpora la LPCAA refereix a l’ús de tècniques i mitjans telemàtics, tot respectant
les garanties i els requisits dictats per les normes de procediment administratiu, en les relacions
interadministratives, i les de la ciutadania amb les administracions ambientals. L’Ordre
MAH/611/2010, de 23 de desembre, regula la tramitació electrònica dels procediments d’intervenció
administrativa de les activitats incloses en l’annex I de la LPCAA, essent l'Oficina Virtual de Tràmits
(OVT) de la Generalitat de Catalunya el portal d'accés i tramitació en el qual s'han de presentar totes
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les sol·licituds, comunicacions i altres documents relatius als procediments i tràmits establerts per a
aquestes activitats.
Amb posterioritat a la promulgació de la directiva IPPC, des de la Unió Europea ja sorgeix la
necessitat de revisar la legislació sobre instal·lacions industrials, amb la finalitat de simplificar i aclarir
les disposicions existents, reduir càrregues administratives innecessàries i posar en pràctica
estratègies per a la protecció de la salut humana i del medi ambient. Des de la Unió Europea es va
considerar que aquests objectius només es podrien assolir amb la reducció de les emissions
derivades de les activitats industrials.
Per aquesta raó, la Unió Europea elabora una nova directiva en matèria de prevenció i control, la
Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions
industrials (DEI), que deroga l’anterior directiva IPPC i incorpora, com a novetats més importants, una
lleugera modificació de l’àmbit d’activitats sobre les quals s’aplica (cobreix tipus d’instal·lacions
addicionals i es concreta i amplia en relació amb determinats sectors, per exemple el de tractament
de residus); la simplificació i aclariment de la tramitació administrativa relativa a l’autorització
ambiental integrada; normes relatives al tancament de les instal·lacions, la protecció del sòl i les
aigües subterrànies, i; disposa requisits mínims per a la inspecció de les activitats i per als informes
de valoració del compliment de les prescripcions autoritzades. L’Estat ha dut a terme la transposició
de la Directiva DEI 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 contaminació i la Llei 22/2011, de 28
de juliol, de residus i sòls contaminants, i el Reial decret 5/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament d’emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció
i control integrats de la contaminació.
1.2.

L’activitat inspectora

Tot i aquest precepte preventiu de la contaminació, la protecció del medi ambient requereix, entre
d’altres accions, l’execució d’actuacions de seguiment i vigilància de les instal·lacions amb incidència
ambiental. En aquest sentit, la LPCAA estableix el règim del control ambiental al què s’ha de sotmetre
les activitats (un control inicial, previ a la seva posada en funcionament, i controls ambientals
periòdics posteriors, per a garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions ambientals legals i
a les determinacions fixades específicament en el seu permís ambiental) i encomana aquestes
funcions de control ambiental a entitats col·laboradores de l'administració ambiental degudament
habilitades.
Amb independència de les accions de control ambiental, les activitats resten subjectes a l’acció
inspectora compartida entre l’administració de la Generalitat i l’ajuntament, sense perjudici de
l’aplicació del principi de col·laboració interadministrativa. Així, l’acció inspectora de les activitats
incloses a l’annex I de la LPCAA, les de major incidència ambiental, correspon a l’administració de la
Generalitat, i la dels altres annexos a l’ajuntament, a banda que el compliment de les condicions
fixades en la Declaració d’Impacte Ambiental poden ser inspeccionades pel departament competent
en matèria de medi ambient.
En l’àmbit europeu, l’any 2001 el Parlament i el Consell de la Unió Europea van aprovar la
Recomanació 2001/331/CE, del 4 d’abril, sobre criteris mínims de les inspeccions mediambientals
dels estats membres (RCMI) i van considerar la conveniència de disposar d’un o més programes
d’inspecció que cobreixin tot el territori de l’Estat membre i totes les instal·lacions controlades que s’hi
trobessin. D’aquesta forma, la RCMI preveia l’establiment i la implementació de plans d’inspecció
ambiental i fixava els criteris generals sobre l’abast, el contingut mínim i la base sobre la qual
desenvolupar-se. S’estableixen els criteris que haurien d’aplicar els organismes competents de la
inspecció ambiental en matèria d’organització, execució, seguiment i publicació de les inspeccions.
En aquest sentit, s’indica la necessitat de tenir en compte la divisió de responsabilitats entre els
serveis d’autorització i d’inspecció.
Els anàlisis duts a terme per la Comissió Europea sobre l’aplicació de la RCMI des de la seva
aprovació van posar de manifest que la situació en els diferents estats membres en matèria
Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2014-2016 (versió 01. 20 de febrer de 2014)
Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
http://www.gencat.cat/territori

Pàg. 3 de 23

d’inspecció ambiental és molt heterogènia. Esta divergència està basada, d’una banda en les distintes
maneres d’interpretar les definicions i els requisits fixats en la RCMI i, d’una altra banda, a les grans
diferències en la prioritat política que es concedeix a la inspecció ambiental en els diferents estats de
la Unió Europea.
Tot i això, els plantejaments de la RCMI han estat recollits i desenvolupats en la Directiva DEI. En
concret, l’article 23 de la directiva DEI estableix la necessitat de disposar d’un sistema d’inspecció
ambiental que inclogui l’anàlisi de tota la gamma d’efectes ambientals rellevants de la instal·lació de
què es tracti. A través d’aquest sistema es garanteix el nivell adequat de comprovació del
comportament ambiental de les instal·lacions que es troben dins del seu àmbit d’aplicació. També es
recull la necessitat d’elaborar plans d’inspecció a escala nacional, regional o local i garantir que
aquest pla es reexamini i, si escau, s’actualitzi. Alhora s’especifica el contingut mínim d’aquests plans
d’inspecció així com l’obligació d’elaborar periòdicament programes d’inspecció, en el marc de
l’execució del pla, i de notificar i publicar els informes de les inspeccions en un terminis establerts.
A nivell europeu la Xarxa IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental Law) és un
fòrum informal d’intercanvi d’informació en l’àrea d’implementació i compliment de la legislació
ambiental europea i de desenvolupament d’estratègies pràctiques comuns. Aquesta xarxa està
constituïda per la Comissió Europea i les autoritats ambientals de la Unió Europea que desitgen
intercanviar informació.
A nivell de l’Estat espanyol, tot i que hi ha antecedents pel que fa a la planificació i programació
d’inspeccions ambientals en les distintes comunitats autònomes, en conjunt, es presenta un grau
elevat d’heterogeneïtat. Per això, l’any 2008 es constitueix la xarxa REDIA (Red de Inspección
Ambiental) integrada pels organismes competents de la inspecció ambiental de les comunitats
autònomes, atesa la seva competència en la matèria, amb la finalitat de compartir les experiències en
les activitats inspectores, establir un fòrum de participació i intercanvi d’informació, articular la
participació de les diferents comunitats autònomes en la xarxa IMPEL i elaborar documents tècnics
per al desenvolupament de bones pràctiques d’inspecció, formació continuada dels inspectors i
optimització de l’estructura dels sistemes d’inspecció. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient participa en REDIA en qualitat de Secretaria.
A Catalunya, als seus orígens, la inspecció ambiental s’organitza per donar resposta a denúncies o
situacions sobrevingudes. Es tractava d’una eina de control relatiu que, en alguns casos, es
completava amb una sistemàtica d’inspecció però sense una planificació prèvia. L’any 1993, atesa la
necessitat de flexibilitzar i agilitar la prestació d’aquestes funcions d’inspecció i control, es regula que
la realització d’inspeccions ambientals pot ser encomanada a entitats externes, degudament
acreditades, respectant-ne, en tot cas, les funcions reservades al personal propi de l’administració.
En l’actualitat, ateses les obligacions que se’n deriven de diferents normatives nacionals i d’altres
previstes per la transposició de directives, les maneres d’actuació han d’evolucionar cap a nous
plantejaments, basats en una actitud proactiva, dinàmica i de planificació estratègica, sotmesos a un
procés de millora continua, fonamentat en l’anàlisi d’indicadors d’eficàcia i eficiència, per poder
avaluar tant els recursos destinats com els objectius aconseguits.
En aquest escenari, els plans d’inspecció ambiental i els programes anuals que els executen
constitueixen l’eina principal a l’hora d’establir les actuacions d’inspecció ambiental dels establiments
inclosos al seu àmbit d’aplicació, a més de permetre el seguiment i la vigilància dels projectes i les
activitats sotmeses als procediments ambientals i autoritzacions que són competència de la Direcció
General de Qualitat Ambiental.
Des del punt de vista d’organització de les tasques d’inspecció ambiental integral cal tenir en compte
l’estructura de la Direcció General de Qualitat Ambiental, proporcionada pel Decret 342/2011, de 17
de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. La Direcció General de
Qualitat Ambiental s’organitza en dues subdireccions: Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació
Ambiental i Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica. De la
Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental en depèn el Servei de Seguiment i
Informació d’Activitats, al qual correspon, entre d’altres funcions, planificar i fer el seguiment de les
actuacions d'inspecció i de control de les activitats atribuïdes a la Direcció General; elaborar
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propostes de criteris d'actuació, de metodologia i de coordinació de les actuacions d’inspecció i
control ambiental d'activitats dels diferents sectors ambientals en matèria d'intervenció integrada
ambiental de competència de la Direcció General, i; proposar directrius i criteris pel seguiment i
control de les activitats sotmeses a la normativa de prevenció i control ambiental. D’aquesta manera,
des del punt de qualitat ambiental es gestionen i controlen de manera centralitzada i integrada tots els
aspectes rellevants i s’estableixen els protocols de treball i les instruccions tècniques pertinents.
A nivell operacional, les tasques de gestió, avaluació i informació de les actuacions d’inspecció
ambiental dels establiments coberts pel Pla es distribueix entre els serveis centrals de la Direcció
General de Qualitat Ambiental (Servei de Seguiment i informació d’Activitats) i les unitats territorials
del departament competent en matèria ambiental (les Oficines de Gestió Ambiental Unificada de
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre).
1.3.

Normativa aplicable

Per a l’elaboració del Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, i
els programes anuals compresos en aquest període, s’haurà de tenir en compte els requeriments
legal envers les inspeccions ambientals integrals que són competència de la Direcció General de
Qualitat Ambiental, els continguts dels quals, en matèria d’inspecció, es sintetitzen a continuació. Tot i
això, abans de l’elaboració i aprovació de cada programa anual d’inspecció ambiental s’haurà
d’actualitzar o confirmar que aquests requeriments legals continuen vigents.
De caràcter general:
−

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
A l’article 39 bis s’estableix que les administracions públiques vetllaran pel compliment dels
requisits aplicables segons la legislació corresponent, per la qual cosa, podran inspeccionar les
activitats, sense que en cap cas es produeixin diferencies de tracte discriminatòries.

−

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici
(incorpora a l’ordenament jurídic nacional la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior).
L’article 20 indica que les administracions públiques i la resta d’autoritats competents han de
fomentar un elevat nivell de qualitat dels serveis. En particular, han d’impulsar les inspeccions
administratives i els controls periòdics, així com el disseny i reforçament dels plans d’inspecció.

−

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
El títol setè regula les potestats d’inspecció i control, llur finalitat i exercici, i estableix, amb
caràcter general, el règim comú d’habilitació i supervisió de les entitats col·laboradores que poden
exercir, en nom de l’administració competent, aquestes funcions.
Així mateix, atorga als documents emesos pel personal tècnic habilitat d’aquestes entitats, en
l’exercici de les funcions d’inspecció i control, la mateixa validesa jurídica que els emesos pel
personal de l’Administració encarregat d’aquestes funcions.

De caràcter específic, en matèria ambiental:
−

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. Modificada per la
Llei 5/2013, d’11 de juny.
L’article 29 assenyala que les comunitats autònomes seran les competents per a adoptar les
mesures cautelars i les de control i inspecció; per exercir la potestat sancionadora; per a garantir
el compliment dels objectius d’aquesta i del seu desplegament reglamentari, i; per assegurar que
els resultats de les actuacions d’inspecció es posin a disposició del públic.
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Així mateix, s’estableix que els òrgans competents en matèria d’inspecció podran designar a
entitats que demostrin capacitat tècnica adequada per a la realització, en nom seu, d’actuacions
materials d’inspecció que no estiguin reservades a funcionaris públics.
−

Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, participació
pública i accés a la justícia en matèria ambiental.
Les dades derivades del seguiment de les activitats que afectin al medi ambient, segons l’article
7, és informació objecte de difusió.

−

Reial decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre
emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades.
Estableix les normes addicionals sobre el subministrament d’informació necessària per complir
amb el Registre Europeu PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) que regula el
Reglament CE 166/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de gener, relatiu a
l’establiment d’un registre europeu d’emissions i transferència de contaminants. L’article 8 regula
el règim disciplinari derivat de l’incompliment de les obligacions de comunicació, per la qual cosa,
amb anterioritat també es poden portar a terme inspeccions per comprovar la qualitat de les
dades notificades.

−

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
El títol vuitè fixa el règim de control ambiental de les activitats i la seva periodicitat, i en el títol
novè es regula el règim d’inspecció. En matèria d’inspecció s’estableix que el personal tècnic que
exerceix les tasques inspectores, que ha d’acreditar llur condició mitjançant un document lliurat
amb aquesta finalitat per l’administració competent, en l’exercici de llurs funcions és considera
agent de l’autoritat.

−

Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i
de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació.
El capítol tercer recull la regulació en matèria d’inspecció i control de les instal·lacions industrials.
D’acord amb el que s’estableix en l’article 29 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, els òrgans
competents per realitzar tasques d’inspecció han e disposar d’un sistema d’inspecció ambiental i
han de garantir que totes les instal·lacions estiguin cobertes per un pla i un programa d’inspecció
ambiental, que es revisi periòdicament i inclogui la freqüència de les visites d’inspecció als
emplaçaments de les instal·lacions, fonamentada en una avaluació sistemàtica dels riscos
ambientals.
Així mateix, s’estableix que, finalitzada la visita “in situ” en l’establiment, el resultat de la inspecció
s’ha de consignar en un acta -document de caràcter públic signat pel personal inspector- i l’òrgan
competent en matèria d’inspecció ha d’elaborar un informe que inclogui les conclusions relatives
al compliment de les condicions de l’autorització ambiental integrada. En el termini màxim de dos
mesos, a comptar des de la data de finalització de la visita, l’òrgan competent ha de notificar
l’informe al titular per tal que, en el termini màxim de quinze dies, pugui realitzar les al·legacions
que estimi convenients, L’informe final, que si escau incorporarà la valoració de les al·legacions,
s’ha de posar a disposició del públic en el termini màxim de quatre mesos, a comptar des de la
data de finalització de la visita d’inspecció.

De caràcter específic, en matèria d’organització i competències:
−

Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Al Departament de Territori i Sostenibilitat li correspon l’exercici de les atribucions pròpies de
l’administració de la Generalitat en l’àmbit de la planificació i qualitat ambiental, així com les
polítiques davant el canvi climàtic.

−

Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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La Direcció General de Qualitat Ambiental té assignades, entre d’altres funcions, les següents:
•

Dirigir el funcionament global i gestionar el sistema d'intervenció administrativa de les
activitats amb incidència ambiental.

•

Dirigir funcionalment les oficines de gestió ambiental unificada i les oficines de medi ambient.

•

Dirigir l'avaluació ambiental dels projectes d'activitats amb incidència ambiental.

•

Dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i de control de les activitats amb incidència
ambiental.

•

Dirigir i supervisar el sistema d'acreditació de les entitats col·laboradores de l'administració
ambiental.

•

Exercir la potestat sancionadora per a les infraccions en els termes que preveu la legislació
vigent.

De la Direcció General de Qualitat Ambiental depèn la Subdirecció General d’Intervenció i
Qualificació Ambiental que li correspon, entre d’altres, les funcions següents:
•

Formular propostes de programes operatius sobre la prevenció i el control integrats de la
contaminació i sobre l'aplicació dels sistemes de responsabilitat ambiental.

•

Elaborar propostes de metodologia i estandardització de les actuacions dels sistemes de
prevenció i de control d'activitats amb incidència ambiental, d'acord amb la legislació vigent.

•

Establir la coordinació de les actuacions sectorials ambientals de seguiment i control del
departament en relació amb la intervenció administrativa de les activitats amb incidència
ambiental.

•

Col·laborar en la coordinació de les actuacions d'inspecció i control ambiental integrades de la
contaminació quan hi intervinguin agents de l'autoritat o jurisdicció competent.

El Servei de Seguiment i Informació d’Activitats, unitat que depèn de la Subdirecció General
d’Intervenció i Qualificació Ambiental, té assignades, entre d’altres, les funcions següents:
•

Planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció i de control de les activitats
atribuïdes a la Direcció General de Qualitat.

•

Inspeccionar les activitats atribuïdes a la Direcció General de Qualitat en aplicació de la
normativa de prevenció i control ambiental, i fer el seguiment de la seva restauració, en el cas
de les extractives.

•

Gestionar i informar els expedients d'inspecció i de control ambiental de les activitats
atribuïdes a la Direcció General de Qualitat.

•

Elaborar propostes de criteris d'actuació, de metodologia i de coordinació de les actuacions
de control ambiental d'activitats dels diferents sectors ambientals en matèria d'intervenció
integrada ambiental de competència de la Direcció General de Qualitat.

•

Proposar directrius i criteris pel seguiment i control de les activitats sotmeses al procediment
d'intervenció integral de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.

•

Gestionar, coordinar i fer el seguiment de les bases de dades ambientals de la seva
competència.

•

Gestionar, fer el seguiment i millorar els mecanismes de difusió i consulta als sistemes
d'informació desenvolupats per aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental de
les activitats.

•

Gestionar i mantenir actualitzat l'Inventari d'emissions i fonts contaminants de Catalunya,
PRTR-CAT.
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•

Difondre pel que fa als ens locals en general i agents socials l'aplicació dels procediments
previstos a la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats, i assessorar-los
sobre això.

A les unitats territorials competents en matèria ambiental (Oficines de Gestió Ambiental Unificada
de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre) li
corresponen, entre d’altres funcions, avaluar els resultats de les actuacions d’inspecció ambiental
i instruir, si escau, els expedients corresponents.
Així mateix, els criteris considerats en l’elaboració del Pla d’inspecció ambiental integrada de
Catalunya, per al període 2014-2016, i els programes anuals que el desenvolupin, permetran ser
coherents amb les polítiques europees ja que s’inspiren i emmarquen en les directrius establertes a
nivell europeu:
−

Recomanació 2001/3312/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 d’abril, sobre criteris
mínims de les inspeccions mediambientals dels Estats membres.

−

Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les
emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació).

−

Projectes IMPEL que, en concret, han estat la base per executar el Projecte REDIA relatiu a la
implementació de l’article 23 de la Directiva 2010/75/UE i preparar un esquema comú, entre les
comunitats autònomes, per a l’elaboració de plans i programes d’inspecció.
Destaca el projecte Doing the right things (Fem les coses correctes). Un dels productes més
destacats d’aquest projecte ha estat la “Guia pas a pas per planificar la inspecció ambiental”,
document que s’ha convertit en una referència en l’àmbit europeu, no només per planificar-ne les
inspeccions, sinó per a l’organització de tots els treballs i projectes IMPEL i la redacció de l’article
23 de la Directiva 2010/75/UE.

2. Objectius
2.1.

Objectiu general

L’objectiu general del Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, és
comprovar el grau de compliment de la normativa ambiental i els requisits imposats en les
autoritzacions ambientals integrades dels establiments inclosos al seu àmbit d’aplicació, així com la
detecció d’activitats no autoritzades ni avaluades tot i estar obligades, i buscar com a finalitat la
protecció del medi ambient de Catalunya i assegurar un desenvolupament sostenible.
El Pla pretén la millora de l’activitat d’inspecció per mitjà de:
−

L’assignació dels recursos disponibles, a través d’un sistema de gestió de les prioritats, que es
materialitzarà per mitjà d’un sistema d’avaluació de riscos mediambientals.

−

La reorientació de l’activitat cap a l’enfocament preventiu.

−

L’adequació de la càrrega d’inspeccions programades a l’actual conjuntura socioeconòmica, als
escenaris pressupostaris previstos en els propers anys i a la disponibilitat de recursos humans i
materials que es definiran anualment en els programes d’inspecció ambiental.

2.2.

Objectius estratègics
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−

Organitzar un sistema d’inspecció ambiental que permeti dur a terme el seguiment i vigilància
integral dels establiments inclosos al seu àmbit d’aplicació.

−

Potenciar el sistema d’inspecció ambiental i incrementar la seva capacitat d’inspecció mitjançant:
•

La formació del personal adscrit, com a base per a garantir la seva competència tècnica.

•

L’automatització dels processos, mitjançant la implementació d’un sistema de qualitat amb
procediments per a les diferents actuacions i el desenvolupament d’eines informàtiques que
facilitin les tasques inspectores.

•

El suport especialitzat de personal tècnic d’altres unitats de l’administració ambiental de la
Generalitat amb competència en matèries sectorials (atmosfera, aigües, residus, soroll i
vibracions, contaminació lluminosa, prevenció d’incendis forestals, millors tecnologies
disponibles, substàncies químiques...)

−

Conèixer el grau de compliment de la normativa ambiental en l’àmbit de les activitats i els sectors
productius. Diagnosticar el grau de compliment de la normativa ambiental i identificar quines són
les infraccions, tant a escala d’activitat individual com dels diferents sectors i marcs legislatius.

−

Reduir l’impacte de les activitats en el medi ambient. Orientar les actuacions d’inspecció per
aconseguir una millora ambiental mitjançant la prevenció i el control dels incompliments que
comportin més risc sobre les persones i el medi ambient.

−

Promoure la qualitat, competència tècnica i millora continua, dissenyant indicadors que permetin
valorar si “estem fent el correcte” (eficàcia) i si “ho estem fent correctament” (eficiència).
En aquest sentit, els programes anuals que desenvolupin el Pla han d’establir eines per avaluar
les actuacions d’inspecció i les necessitats de formació del personal inspector.

−

Fomentar la col·laboració entre les totes parts implicades, permetre la integració de la intervenció
de totes les administracions amb competències relacionades amb els aspectes ambientals i, en
darrer terme, potenciar una cultura ambiental dels operadors de les activitats amb l’objectiu de
fomentar els sistemes d’autocontrol i de gestió ambiental, fomentant el principi de prevenció.

−

Proposar revisions d’autoritzacions ambientals integrals basant-se en els resultats de les
inspeccions realitzades.

−

Complir la Recomanació 2001/3312/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 d’abril, sobre
criteris mínims de les inspeccions mediambientals dels Estats membres que recomana el
desenvolupament de plans d’inspecció, que es poden implementar a través de programes anuals,
i indica quin ha de ser el seu contingut.

−

Complir amb l’article 23 de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24
de novembre, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació),
transposat en l’ordenament jurídic de l’Estat en l’article 29 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de
prevenció i control integrats de la contaminació i desenvolupat en el capítol III del Reglament
d’Emissions industrials, aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre.

−

Realitzar una avaluació de riscos ambientals dels establiments dins de l’abast del pla, seguint els
criteris establerts a la normativa, com a base per planificar l’activitat inspectora.

3. Pla d’Inspecció Ambiental
3.1.

Abast del Pla d’Inspecció Ambiental Integrada
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−

Geogràfic: El territori de Catalunya, que és el que correspon als límits geogràfics i administratius
de la Generalitat.

−

Temporal: Des de l’any 2014 (data de la seva aprovació per Resolució de la Direcció General de
Qualitat Ambiental) fins a l’any 2016 (data de finalització del Programa d’inspecció ambiental
integrada de Catalunya, per a l’any 2016).
El Pla d’Inspecció Ambiental de Catalunya s’executa mitjançant programes anuals.

−

Subjectes coberts pel Pla d’Inspecció: Establiments que portin a terme activitats incloses en
l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, modificada per la Llei 5/2013, d’11 de juny, i
que estan sotmesos a un procediment administratiu d’autorització ambiental integrada per part de
la Direcció General de Qualitat Ambiental.
L’objectiu de la inspecció ambiental integrada d’aquest establiments és comprovar el grau de
compliment de les prescripcions i les determinacions específiques fixades en l'autorització
ambiental integrada, així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables.
Pel que fa als controls ambientals sectorials, específics o autocontrols, establerts en les
autoritzacions ambientals integrades pels òrgans o unitats ambientals competents en les matèries
sectorials, en les inspeccions ambientals integrals es comprovarà si el titular de l’activitat, acredita
el compliment de les condicions, els terminis i les periodicitats que es fixen en l’autorització
ambiental integrada o en la normativa ambiental sectorial que sigui aplicable.
La relació actualitzada dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de
Catalunya, període 2014-2016, es mantindrà actualitzada en la pàgina web del departament
competent en matèria ambiental, en el àrea que recull la informació relativa a la inspecció
ambiental de les activitats.(1)
La informació que es publicarà serà la següent:
•

Número identificador de l’establiment de Qualitat Ambiental (IDQA). Aquest identificador,
número amb 4 dígits, coincideix amb el número que s’assigna a l’establiment en el registre
PRTR-CAT.

•

Nom de l’establiment i de la persona, física o jurídica, titular de l’activitat.

•

Municipi i província on està ubicat l’establiment.

•

Classificació de l’activitat principal de l’establiment segons el Reglament d’emissions
industrials (Epígraf DEI) i la Llei 20/2009, del 4 de desembre (Epígraf PCAA).

•

Unitat de l’administració ambiental que té assignada la gestió de l’expedient de l’establiment i
les seves inspeccions.

•

Tipologia en que s’agrupa l’activitat de l’establiment.

El nombre d’establiments inicialment coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya,
per al període 2014-2016, en la data de la seva aprovació, és de 1.392 establiments.
La distribució d’aquest establiments per unitat de l’administració que té assignada la gestió de
l’expedient (Serveis Territorials –Oficines de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona i Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre- i Direcció General de Qualitat
Ambiental –Servei de Seguiment i Informació d’Activitats-) és la presentada en la taula 1.
Taula 1.- Distribució per unitat gestora dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, període
2014-2016 (febrer-2014)

1

En la data d’edició d’aquesta versió, aquesta informació es mantindrà actualitzada 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.
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Distribució per unitat
Grup d’activitat i Tipus
d’establiment (epígraf DEI)
IND. Activitats industrials

OGAU
BCN

OGAU
TAR

OGAU
LLE

OGAU
GIR

OMA
TE

SSIA

455

257

51

54

29

13

49

Instal·lacions de combustió (1)

19

-

2

-

-

2

15

Producció i transformació de metalls (2)

95

79

3

1

5

1

6

Indústries minerals (3)

53

25

4

9

7

1

7

135

81

28

10

4

5

7

25

12

6

2

-

-

5

Indústria tèxtil (7)

6

6

-

-

-

-

-

Indústria del cuir (8)

4

4

-

-

-

-

-

105

40

6

32

15

4

8

Indústria química (4)
Indústria derivada de la fusta (6)

Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)
Consum de dissolvents orgànics (10)

13

10

2

-

-

-

1

Indústria del carboni (11)

0

-

-

-

-

-

-

Indústria de conservació de la fusta (12)

0

-

-

-

-

-

-

Tractament d’aigües (13)

0

-

-

-

-

-

-

Captura de CO2 (14)

0

-

-

-

-

-

-

GRE. Activitats gestió de residus
(excepte dipòsits controlats)

147

95

21

7

4

2

18

Gestió de residus (excepte dipòsits
controlats) (5 menys 5.5)

147

95

21

7

4

2

18

37

-

-

-

-

1

36
25

GRE-dc. Activitats gestió de residus
(dipòsits controlats)
Dipòsits controlats (5.5)

26

-

-

-

-

1

RAM. Explotacions ramaderes

753

170

30

428

83

42

-

Explotacions ramaderes (9.3)

753

170

30

428

83

42

-

1.392

522

102

489

118

58

103

37,5%

7,3%

35,1%

8,5%

4,2%

7,4%

Totals

3.2.

Núm.
establiments

Definicions

−

Pla d’Inspecció Ambiental: Document marc, de caràcter plurianual, que ofereix les orientacions
estratègiques en matèria d’inspecció ambiental amb la finalitat de garantir el compliment de les
condicions ambientals establertes per la legislació ambiental.

−

Programa d’Inspecció Ambiental: Document executiu que recull tota la informació necessària per
realitzar les inspeccions ambientals que s’hi inclouen i prioritzen, així com la previsió dels
recursos necessaris per a la seva execució.

−

Subprograma: Nivell d’agregació en què s’agrupen les actuacions previstes en els programes
d’inspecció. Se distingeixen per la seva durada en el temps i el caràcter general del seu contingut.

−

Instal·lació o activitat controlada: Qualsevol activitat objecte d’inspecció ambiental per estar
subjecta a autorització ambiental integrada o informe ambiental en aplicació de la normativa de
prevenció i control ambiental en matèries de competència de la Direcció General de Qualitat
Ambiental.

−

Centre o establiment: Conjunt d’edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen una unitat
física diferenciada i en la qual un titular exerceix una activitat o més d’una.

−

Titular: Qualsevol persona, física o jurídica, que exploti total o parcialment, o posseeix la
instal·lació.
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−

Sistema d’Inspecció Ambiental: Conjunt suficient i adequat de mitjans personals i materials per
realitzar amb eficàcia les tasques d’inspecció ambiental, així com l’exercici de la potestat
sancionadora.

−

Avaluació de riscos ambientals: Anàlisi sistemàtica dels establiments coberts pel Pla que permet
l’assignació de prioritats temporals (programació) per a la realització d’inspeccions ambientals
integrades, així com la selecció d’aspectes ambientals clau que seran objecte de comprovació.

−

Inspecció ambiental: Tota acció, com les visites “in situ”, control d’emissions i comprovacions
d’informes interns i documents sobre accions posteriors, verificació dels controls ambientals
sectorials, comprovació de tècniques utilitzades i adequació de la gestió ambiental de la
instal·lació, realitzades per l’òrgan ambiental competent, o en nom d’aquest, per comprovar i
impulsar el compliment dels requisits ambientals, establerts en les autoritzacions ambientals i la
legislació aplicable i controlar, en cas necessari, la seva repercussió ambiental.
Aquestes accions comprenen l’avaluació de documents, informes, certificacions o declaracions,
per tal de determinar el seu grau de certesa i idoneïtat als requeriments establerts
Es poden diferenciar les modalitats d’inspecció ambiental integrada següents:

−

•

Inspecció sistemàtica o programada: Són les inspeccions realitzades com a part d’un
programa d’inspecció previst i tenen com a objecte la revisió periòdica del compliment
ambiental d’instal·lacions i activitats controlades.

•

Inspecció no sistemàtica o no programada: Són les inspeccions realitzades amb motiu
d’accidents, incidents, denúncies i seguiment de correcció dels incompliments detectats en
inspeccions programades.

•

Inspecció documental: Són les inspeccions que no es realitzen físicament a les instal·lacions,
consistents en la sol·licitud, per mitjà del corresponent ofici, de documentació a l’efecte de
comprovar el compliment dels requisits ambientals establerts.

Control ambiental: Procés o conjunt de les actuacions sectorials o específiques dutes a terme pel
titular d’una activitat, o per entitats privades degudament acreditades per encàrrec d’aquell, en els
terminis prefixats, que consisteix en comprovar que una activitat, o part d’aquesta, s’adequa a les
determinacions ambientals fixades específicament amb caràcter sectorial en l’autorització
ambiental integrada amb la comprovació, entre d’altres, del correcte funcionament dels sistemes
de prevenció, correcció i seguiment de la contaminació i dels valors límits d’emissió.
Aquestes actuacions inclouen les operacions de mostreig, anàlisi i mesurament de les emissions i
d’altres proves necessàries per acreditar el compliment de les condicions sectorials establertes en
l’autorització ambiental integrada i en la normativa sectorial aplicable en matèria de contaminació.

−

Inspector ambiental: Personal al servei de l'administració amb competència en matèria ambiental i
que en l'exercici de les seves funcions gaudeix de la condició d'agent de l'autoritat.

−

Entitat col·laboradora de l’administració ambiental: Entitat tècnica especialitzada, pública o
privada, amb personalitat jurídica pròpia, que disposa dels mitjans materials i personals i compleix
els requisits de solvència tècnica i financera, a la qual la Direcció General de Qualitat Ambiental
habilita per dur a terme les actuacions materials d’inspecció que formin part de les inspeccions
ambientals integrades, després de comprovar que compleix els requisits jurídics, econòmics,
tècnics i organitzatius pertinents.
Les actuacions materials d’inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades
programades seran realitzades, en nom de l’òrgan competent en matèria d’inspecció ambiental
integrada, per entitats col·laboradores de l’administració ambiental, degudament habilitades com
a Entitats Ambientals de Control (EAC), o si s’escau, per altres entitats designades per l’òrgan
competent en matèria d’inspecció ambiental integrada, d’acord amb l’article 29.1 de la Llei
16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la Llei
5/2013, d’11 de juny.
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La relació d’entitats habilitades com a Entitats Ambientals de Control (EAC), està disponible en la
pàgina web del departament competent en matèria ambiental.
−

Inspector/a habilitat/da: Personal tècnic adscrit a una entitat col·laboradora de l’administració
ambiental que, prèvia avaluació dels seus coneixements i experiència, ha obtingut el
reconeixement de la seva aptitud per a l’exercici d’actuacions materials d’inspecció ambiental.
L’article 95 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques estableix que els documents emesos pel personal inspector habilitat de
les entitats col·laboradores en l’exercici de les funcions d’inspecció tenen la mateixa validesa
jurídica que els emesos pel personal de l’Administració encarregat d’aquestes funcions.

3.3.

Àmbit material d’aplicació

La inspecció ambiental integral dels establiments coberts pel Pla perquè porten a terme activitats
incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/20012, d’1 de juny, modificada per la Llei 5/2013, d’11 de
juny, i que estan sotmeses a un procediment d’autorització ambiental integrada per part de la Direcció
General de Qualitat Ambiental.
La inspecció ambiental integrada compren la verificació del compliment de les prescripcions
establertes en l’autorització ambiental integrada en matèria d’emissions a l’aire, aigua, residus, sòls,
sorolls i vibracions, contaminació lluminosa o d’altres matèries sectorials que, ateses les seves
particularitats, s’hagin establert.
Els documents objecte de comprovació seran tots aquells previstos en la legislació ambiental i, en
particular, en les disposicions següents:
−

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

−

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la
Llei 5/2013, d’11 de juny.

−

Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i
de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació.

3.4.

Marc competencial

Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i
control ambiental de les activitats amb incidència ambiental i dirigir i supervisar el sistema
d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’administració ambiental.
Correspon a la Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental establir la coordinació de
les actuacions sectorials ambientals de seguiment i control del Departament en relació amb la
intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental.
Correspon al Servei de Seguiment i Informació d’Activitats planificar i coordinar l’execució dels Plans
d’Inspecció Ambiental així com la coordinació de l’elaboració dels programes anuals d’inspecció que
els desenvolupin i l’elaboració de la memòria anual de resultats. També li correspon l’execució i
informe de les actuacions d’inspecció ambiental dels establiments que li siguin assignats ateses les
seves particularitats.
Correspon a les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i a l’Oficina de Medi Ambient dels Serveis
Territorials del departament competent en matèria ambiental l’execució i informe de les actuacions
d’inspecció ambiental dels establiments que li siguin assignats en l’àmbit territorial de la seva
competència.
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Les actuacions material de les inspeccions ambientals programades són realitzades, en nom de
l’òrgan competent en matèria d’inspecció ambiental integrada, per entitats col·laboradores de
l’administració ambiental.
Les actuacions d’inspecció ambiental no programades i les actuacions d’inspecció documental seran
realitzades per personal adscrit a les unitats competents en matèria d’inspecció de les activitats que
estan adscrites a la Direcció General de Qualitat Ambiental o als Serveis Territorials del departament
competent en matèria ambiental, sens perjudici que també puguin ser portades a terme per entitats
col·laboradores de l’administració ambiental degudament habilitades que siguin designades
específicament.
Així mateix, podran col·laborar en l’execució d’actuacions d’inspecció ambiental:
−

Personal tècnic adscrit a altres unitats o òrgans del departament competent en matèria ambiental
o d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya que exerceixen competències en les
matèries sectorials incorporades en les autoritzacions ambientals integrades.

−

Personal tècnic adscrit als serveis tècnics municipals dels ajuntaments.

−

Serveis de vigilància del domini públic hidràulic que depenen de la confederació hidrogràfica
corresponent.

−

Funcionaris policials adscrits a les unitats de policia local o a les unitats especialitzades en
matèria ambiental del cos de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil (SEPRONA).

−

Funcionaris del cos d’Agents Rurals.

3.5.

Recursos d’inspecció

Des del punt de vista dels recursos humans, el sistema d’inspecció ambiental compta actualment amb
una capacitat de 126 persones per realitzar, entre d’altres tasques, actuacions d’inspecció ambiental
integrada. D’aquestes persones, 43 estan adscrites a unitats pròpies de l’administració (Servei de
Seguiment i Informació d’Activitats de la Direcció General de Qualitat Ambiental; Oficines de Gestió
Ambiental Unificada de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i; Oficina de Medi Ambient de les
Terres de l’Ebre) i la rest, 83 persones, a entitats col·laboradores de l’administració ambiental
habilitades com a Entitats Ambientals de Control (EAC).
En quant als recursos materials necessaris per al mostreig i analítica es compta amb el recolzament
de les entitats col·laboradores de l’administració ambiental així com, si escau, de laboratoris
acreditats.

4. Instruments d’execució: Programes d’inspecció
4.1.

Estructura

L’execució del Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, ha de ser
flexible als canvis i adaptar-se als recursos disponibles i a l’experiència que es vagi adquirint al llarg
de la seva implementació. Per això, el Pla es desenvoluparà i s’executarà a través de programes
anuals, que seran aprovats entre els mesos de gener i març de cada any mitjançant Resolució de la
Direcció General de Qualitat Ambiental.
Anualment es documentarà un programa d’inspecció ambiental integrada que, com a referència, ha
d’incloure els punts següents:
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−

Recursos disponibles per a la seva execució.

−

Normativa aplicable, tenint en compte les modificacions que s’hagin produït des de l’elaboració
del Pla d’Inspecció Ambiental Integrada de referència.

−

Objectius generals i específics.

−

Actuacions d’inspecció ambiental integrades a realitzar, diferenciant entre programades, no
programades i documentals, i especificant, en cada cas, a qui correspon la seva execució.

−

Actuacions de millora continua.

−

Actuacions per a la cooperació entre els diferents agents que participen en la inspecció ambiental.

−

Anàlisi de les actuacions realitzades en programes anteriors, exposant els indicadors d’activitat i
els indicadors de resultats.

4.2.

Subprogrames

Cada programa anual compren els tipus d’inspeccions ambientals següents:
−

Inspeccions sistemàtiques o programades: Inspeccions realitzades com a part d’un programa
d’inspecció previst i que tenen per finalitat la revisió periòdica del compliment ambiental de les
instal·lacions i activitats dels establiments operatius coberts pel Pla.
Les inspeccions programades són integrals: Comprovació del conjunt de prescripcions i
determinacions específiques fixades en l'autorització ambiental integrada, així com dels
requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables.
Els criteris per determinar quins establiments seran objecte d’inspecció programada es
fonamentaran en una avaluació sistemàtica dels seus riscos ambientals prenen en consideració,
com a mínim, els criteris següents:
•

L’impacte potencial i real de les instal·lacions sobre la salut i el medi ambient, considerant els
nivells i tipus d’emissions, la sensibilitat del medi ambient local i els riscos d’accident.

•

L’historial de compliment de les condicions de l’autorització.

•

La participació del titular de la instal·lació en el sistema de gestió i auditoria ambiental
(EMAS), conforme al Reglament 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de
novembre, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de
gestió i auditoria mediambiental.

Per a la comprovació del compliment ambiental de les noves activitats que s’autoritzin cal tenir en
compte que el titular disposa d’un termini de 4 anys per iniciar l’activitat, excepte si l’autorització
ambiental integrada estableix un termini diferent. La instal·lació no podrà iniciar la nova activitat
sense que el seu titular hagi presentat a l’administració ambiental competent una declaració
responsable, de conformitat amb l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
especificant la data d’inici de l’activitat i el compliment de les condicions fixades en l’autorització.
Una vegada iniciada l’activitat, l’establiment quedarà incorporat al Pla d’inspecció ambiental
integrada de Catalunya (si abans no estava ja incorporat) i s’inclourà en el Programa d’inspecció
Ambiental Integrada, vigent o posterior, per tal que en el termini màxim d’un any es pugui
programar l’actuació material d’inspecció ambiental integrada. A partir del resultat d’aquesta
inspecció, es podrà aplicar el procés d’avaluació de riscos per assignar-ne una primera freqüència
d’inspecció.
Les actuacions materials d’inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades
programades seran realitzades, en nom de l’òrgan competent en matèria d’inspecció ambiental
integrada, per entitats col·laboradores de l’administració, degudament habilitades com a Entitats
Ambientals de Control (EAC), o si s’escau, per altres entitats designades per l’òrgan competent
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en matèria d’inspecció ambiental integrada, d’acord amb l’article 29.1 de la Llei 16/2002, d’1 de
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013,d’11 de
juny.
−

Inspeccions no sistemàtiques o no programades: Poden estar condicionades per algun dels
motius següents, que tindran la consideració de subprograma a l’hora d’executar-les.
•

Denúncies.
La Direcció General de Qualitat Ambiental i els Serveis Territorials del departament competent
en matèria de medi ambient, podran dur a terme actuacions d’inspecció ambiental per
investigar la fonamentació de les denúncies rebudes.

•

Investigació d’accidents, incidents o casos d’incompliment, incloent-hi les detectades en
inspeccions ambiental integrades programades.
L’objecte de la investigació és:

•

o

Determinar les causes del fet i la seva repercussió ambiental i, si escau, les
responsabilitats jurídiques o d’altre tipus i les seves conseqüències. Alhora, si és el cas,
comunicar les conclusions a l’autoritat encarregada de l’aplicació de les disposicions
reglamentàries.

o

Mitigar i, si és possible, corregir les repercussions ambientals del fet per mitjà de
l’establiment de les mesures apropiades que hauran d’adoptar el titular de l’activitat i
l’administració.

o

Determinar les mesures necessàries per prevenir nous accidents, incidents i
incompliments.

o

Vetllar perquè el titular de la instal·lació adopti les mesures de seguiment adequades.

Atorgament, revisió, modificació d’autoritzacions i clausura d’activitats i instal·lacions.
Es podran portar a terme visites d’inspecció ambiental no sistemàtiques en els casos
següents:
o

En instal·lacions sotmeses a procediments d’autorització ambiental integrada amb
caràcter previ al seu atorgament.

o

Quan es sol·liciti una ampliació o modificació d’una instal·lació en funcionament que
comporti un canvi en les condicions de l’autorització.

o

Quan es revisi l’autorització.

o

Quan es clausuri, total o parcialment, una activitat o instal·lació.

Les inspeccions no programades es focalitzen en comprovar els aspectes relacionats amb la
matèria, problema, incident o incompliment que les motiva.
−

Inspeccions documentals: Hi ha instal·lacions i activitats que, per la seva naturalesa, poden estar
subjectes a inspeccions documentals per comprovar informes, actes d’inspecció o altres
documents o memòries que puguin ser exigides.
Així mateix, la resta de subprogrames ambientals (inspeccions programades i inspeccions no
programades) poden estar subjectes a inspeccions ambientals documentals.

4.3.

Avaluació dels riscos ambientals: Freqüència de les inspeccions

L’article 23 del Reglament d’emissions industrials estableix la necessitat de dissenyar i implementar
un procediment per a l’estimació dels riscos ambientals del conjunt d’establiments coberts pel Pla
d’Inspecció. Aquesta estimació del risc ambiental permet establir una freqüència prèvia –anual,
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biennal o triennal- per seleccionar els establiments als que anualment se’ls programa una actuació
material d’inspecció ambiental.
La metodologia establerta per la Direcció General de Qualitat Ambiental, implementada des del Servei
de Seguiment i Informació d’Activitats, s’ajusta als principis del mètode IRAM (Integrated Risk
Assessment Method), desenvolupat per IMPEL en el projecte IMPEL Easy tools.
En aquesta metodologia es defineix el risc d’un establiment com a l’impacte potencial de la seva
activitat sobre el medi ambient o la salut quan l’operador de la instal·lació no compleix amb les
normes ambientals o les condicions de la seva autorització. Aquest risc és funció de la severitat de les
conseqüències (efecte) i de la probabilitat que aquestes conseqüències es materialitzin (probabilitat).
−

L’efecte depèn de la font i del receptor (vulnerabilitat del medi). Es representa per criteris
d’impacte (IC, en les seves sigles en anglès: Impact Criteria).

−

La probabilitat és funció de l’operador, del nivell de compliment de la legislació, dels permisos,
l’actitud, l’antiguitat de la instal·lació, etc. Es representa per criteris del comportament de
l’operador (OPC, en les seves sigles en anglès: Operator Perfomance Criteria), es a dir, el
rendiment de l’operador.

El mètode IRAM diferencia entre criteris d’impacte, criteris de comportament i categories de risc. Els
criteris d’impacte es vinculen directament amb les categories de risc (RC, en les seves sigles en
anglès: Risk Criteria) i, per tant, amb la freqüència d’inspecció.
Els principis bàsics del mètode IRAM són:
−

La freqüència de la inspecció es determina pel valor de la puntuació més alta dels criteris
d’impacte.

−

La freqüència de la inspecció pot modificar-se en un nivell, superior o inferior, en funció del
comportament de l’operador.
Els criteris de comportament de l’operador es poden puntuar com a “-1” (bons), “0” (moderats o
neutres) i “+1” (dolents). En cas de bon comportament, es resta un nivell a la puntuació de cada
criteri d’impacte, en cas de mal comportament, s’afegeix un nivell a la puntuació de cada criteri
d’impacte. D’aquesta manera, la puntuació de l’impacte (ICi) es transforma en una puntuació de
risc (RCi).

−

La puntuació més alta es redueix en un nivell, si el nombre mínim establert de puntuacions més
altes (anomenada “la regla”) no es compleix.

−

Quan més elevada sigui la suma de puntuacions, més temps es requereix per realitzar-ne la
inspecció.
El perfil de risc de l’establiment pot ser utilitzat per l’inspector per seleccionar aquells impactes
que requereixen de major intensitat d’inspecció: Un ítem d’inspecció amb un impacte elevat i un
mal comportament de l’operador ha de requerir més atenció que un ítem amb impacte similar
però amb un millor rendiment de l’operador.

El criteris utilitzats per a la valoració dels riscos ambiental poden variar en funció del subprograma i es
desenvoluparan anualment en aquest. A títol d’exemple, a la taula 2 s’exposen alguns dels criteris
que podrien aplicar-se.
Taula 2.- Criteris aplicables per a la valoració dels riscos ambientals dels establiments

Criteri
Criteris
d’Impacte (IC)

Tipus d’instal·lació

Exemple d’Indicador

Fonts d’informació

Classificació segons epígraf de la
normativa reguladora

Autorització
Cens d’activitats
ramaderes
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Criteri
Emissions

Exemple d’Indicador

Fonts d’informació

Emissions a l’aire

Registre PRTR-CAT

Emissions a l’aigua

Declaració de residus

Transferència de residus

Resultats inspeccions
anteriors

Generació de residus
Emissions al sòl

Criteris de
comportament
(OPC)

Risc d’accident

Afectació per normativa SEVESO

Registre del departament
competent

Sensibilitat del medi
local

Proximitat a zones sensibles
(PEIN, Xarxa Natura 2000...)

Sistema d’informació
Geogràfica

Sistemes de gestió
ambiental

Implementació d’un sistema de
gestió ambiental (EMAS/ISO
14001)

Registre EMAS
Registre PRTR-CAT
Declaracions
Inspeccions anteriors

Compliment de
l’autorització

Grau de compliment de
l’autorització ambiental

Inspeccions anteriors

Actitud de l’operador

Reacció de l’operador davant la
detecció d’incompliments

Inspeccions
complementàries

Sancionadors

Vigència, com a mínim, d’un
expedient sancionador en matèria
ambiental en el moment
d’aplicació del criteri

Registre de sancionadors

La freqüència de la inspecció (visita “in situ” a l’establiment) s’estableix a partir del valor reportat com
a categoria de risc d’acord amb el criteri següent:
−

Freqüència anual: Risc 5.

−

Freqüència biennal: Risc 4.

−

Freqüència triennal: Risc 3 o inferior.

De la primera aplicació d’aquesta metodologia sobre el 1.392 establiments inicialment coberts pel Pla
d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, agrupats per activitats
d’acord amb els epígrafs de l’annex I del Reglament d’emissions industrials, resulta la distribució
exposada a la taula 3.
Taula 3.- Distribució per risc dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, període 20142016 (febrer-2014)
Categoria de risc
Tipus d’establiment
(epígraf DEI)
IND. Activitats industrials

Núm.
establiments

Risc 5

Risc 4

Risc 3 o
inferior

460

97

227

136

Instal·lacions de combustió (1)

19

7

9

3

Producció i transformació de metalls (2)

95

12

49

34

Indústries minerals (3)

53

7

29

17

135

66

65

4

25

2

13

10

6

-

3

3

Indústria química (4)
Indústria derivada de la fusta (6)
Indústria tèxtil (7)
Indústria del cuir (8)
Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)
Consum de dissolvents orgànics (10)

4

-

4

-

105

2

48

55

13

1

9

3
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Categoria de risc
Tipus d’establiment

Núm.
establiments

Risc 5

Risc 4

Risc 3 o
inferior

Indústria del carboni (11)

0

-

-

-

Indústria de conservació de la fusta (12)

0

-

-

-

Tractament d’aigües (13)

0

-

-

-

(epígraf DEI)

Captura de CO2 (14)

0

-

-

-

GRE. Activitats gestió de residus
(excepte dipòsits controlats)

147

47

97

3

Gestió de residus (excepte dipòsits
controlats) (5 menys 5.5)

147

47

97

3

GRE-dc. Activitats gestió de residus
(dipòsits controlats)

37

16

18

3

Dipòsits controlats (5.5)

37

16

18

3

RAM. Explotacions ramaderes

753

-

95

658

Explotacions ramaderes (9.3)

753

-

95

668

Totals

4.4.

1.392

160

439

793

11,5%

31,5%

57,0%

Protocol per a la realització d’inspeccions ambientals

Els protocols d’inspecció, que es desenvoluparan mitjançant instruccions tècniques específiques,
varien segons la modalitat d’inspecció ambiental (programada o no programada).
La principal diferència recau en el fet que les inspeccions programades tenen una vocació de ser
integrades, avaluant el conjunt dels aspectes ambientals, mentre que les inspeccions no programades
es focalitzen en comprovar els aspectes relacionats amb el problema, incident o incompliment que les
motiva.
D’acord amb aquestes especificitats, tot i que la base metodològica i les eines utilitzades siguin les
mateixes per a ambdues modalitats d’inspecció, en el cas de les inspeccions no programades cal
realitzar les adaptacions necessàries per permetre una major flexibilitat d’actuació.
Com a referència, una actuació d’inspecció ambiental compren, com a mínim, les fases següents:
−

Preparació prèvia i planificació de l’actuació d’inspecció ambiental
Consisteix en l’anàlisi i estudi de la documentació disponible, en particular, informació relativa als
diferents controls i plans de vigilància de la instal·lació, històric de les inspeccions realitzades i
dels seus resultats, i qualsevol altra documentació que pugui ser necessària per garantir la
comprovació del conjunts de prescripcions objecte de la inspecció.

−

Execució de l’actuació material d’inspecció ambiental en l’emplaçament de l’establiment.
El personal inspector ha de dur a terme en l’emplaçament de l’establiment les actuacions, les
verificacions i les proves necessàries per comprovar que es compleixen totes les prescripcions i
determinacions que són objecte de la inspecció.
També és objecte de comprovació si les instal·lacions autoritzades s’ajusten a la realitat, en
concret, en relació amb:
•

Fases o línies de producció.

•

Millors tecnologies disponibles.

•

Les emissions.

•

La producció i la gestió de residus.
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•

Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament.

•

Les mesures i les tècniques d'estalvi energètic, d'aigua i de matèries primeres que s'han pres
en consideració.

•

El funcionament dels sistemes d'autocontrol d'emissions i d'immissions, si escau.

•

Les mesures de prevenció i control de contaminació al sòl i a les aigües subterrànies.

•

Les immissions, si escau, en els termes que figurin en l’autorització.

•

La vigència de la garantia i de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil, en les
condicions fixades en l'autorització.

L’actuació material d’inspecció finalitza quan el personal inspector emet l’acta que consigna els
fets constatats.
S’ha de documentar i registrar totes les actuacions practicades, els resultats de les operacions i
els exàmens realitzats al llarg de cadascuna de les visites “in situ” realitzades a l’establiment.
Aquests documents i registres han de permetre evidenciar que les tasca inspectora s’han portat a
terme d’acord amb les directrius exigides.
−

Informe d’inspecció.
Finalitzada l’actuació material d’inspecció ambiental, la unitat que gestiona la inspecció elabora un
primer informe (informe proposta) sobre l’actuació realitzada que inclou les conclusions relatives
al grau de compliment de l’autorització ambiental integrada de l’activitat i, si escau, atesos els
incompliments constatats, les mesures preventives i correctives que es requereixen al titular de
l’activitat.
L’informe proposta es notifica al titular de l’activitat de l’establiment inspeccionat, en el termini
màxim de dos mesos a comptar des de la data de finalització de l’actuació en les instal·lacions de
l’establiment, per tal que, en el termini màxim de quinze dies, pugui formular les al·legacions que
cregui necessàries. Aquesta notificació s’efectua sens perjudici que l’autoritat competent pugui
portar a terme noves accions d’inspecció ambiental en l’establiment (inspecció no prefixada o no
programada) o de la tramitació, quan procedeixi, d’un procediment sancionador.
En el termini màxim de quatre mesos, s’emet i es notifica al titular de l’activitat l’informe final de la
inspecció ambiental que incorpora, si escau, la valoració de les al·legacions formulades i els
resultat de les inspeccions addicionals que es puguin haver-se realitzat.
Finalment, aquest darrer informe de la inspecció ambiental integrada es publica en la pàgina web
del departament competent en matèria de medi ambient. Aquesta publicació es porta a terme
sense més limitacions que les fixades en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els
drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi
ambient.

−

Accions complementàries
En el cas que s’hagin declarat incompliments, la unitat competent de l’administració que té
assignada la gestió de la inspecció de l’establiment pot requerir al seu titular que adopti totes les
mesures indicades a l’informe per garantir-ne el compliment de l’autorització, sense perjudici del
procediment sancionador que es pugui incoar.
Per comprovar l’adopció de les mesures requerides, es valorarà la necessitat de dur a terme una
inspecció addicional (inspecció no prefixada o no programada) que s’haurà de realitzar en un
termini no superior als sis mesos, des de la finalització de la visita “in situ” de la inspecció inicial.

4.5.

Programes de millora continua i creació de capacitat
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Un dels objectius del Pla d’Inspecció Ambiental Integrada és la promoció de la qualitat, la
competència tècnica i la millora continua. Per això, anualment, s’han d’establir programes en els
aspectes que s’exposen a continuació.
−

Formació per personal inspector.
La formació continua del personal inspector, ja estigui adscrit a l’administració o a entitats
col·laboradores de l’administració ambiental, és necessària per aconseguir més eficàcia en les
tasques d’inspecció.
Són necessaris coneixements tècnics sobre processos i sistemes de depuració i reducció de les
emissions de contaminants, dominar l’aplicació de tota normativa ambiental i estar familiaritzat
amb les diferents tècniques i mètodes d’inspecció que faciliten unes relacions adequades amb les
empreses inspeccionades.
S’organitzaran jornades de treball amb el personal inspector de l’administració i el personal
inspector habilitat de les entitats col·laboradores de l’administració ambiental per tal de donar a
conèixer les instruccions tècniques que s’hauran de posar en pràctica a l’hora de portar a terme
les actuacions materials d’inspecció ambiental.

−

Coordinació.
Es preveu mantenir un contacte directe amb altres unitats del departament competent en matèria
ambiental i d’altres departaments de la Generalitat que són competents en matèries incorporades
en les autoritzacions ambientals integrades i informar dels resultats de les inspeccions
ambientals. Sempre que sigui possible, aquesta coordinació es preveu en totes les fases de la
inspecció (planificació, preparació de visites d’inspecció, execució de la inspecció, emissió
d’informes i activitats posteriors de seguiment).
Per altra banda, per aquelles actuacions materials d’inspecció que són realitzades, en nom de
l’administració, per entitats col·laboradores de l’administració ambiental es preveu mantenir un
contacte periòdic amb aquestes per abordar i valorar, de forma continua, l’aplicació dels criteris
d’inspecció, la seva idoneïtat i, si escau, la seva adaptació, amb l’objectiu de garantir el
compliment dels objectius fixats en el Pla i els programes anuals que el desenvolupen.
En aquest sentit, l’acció coordinada entre el Servei de Seguiment i Informació d’Activitats i la
unitat competent en matèria d’habilitació i supervisió administrativa de les entitats col·laboradores
habilitades com a Entitats Ambiental de Control (EAC) es fonamental.

−

Activitats d’intercanvi d’informació.
El Servei de Seguiment i informació d’Activitats participa en el fòrum REDIA (Red de Inspección
Ambiental de les comunitats autònomes) i, a través d’aquest, coneix la informació que es pot
compartir amb IMPEL (xarxa d’autoritats ambientals d’inspecció de l’espai econòmic europeu, que
inclou els estats membres).
En aquests fòrums es desenvolupen projectes molt relacionats amb la planificació i l’execució de
les inspeccions ambientals. La participació en aquests projectes ofereix la possibilitat prendre part
en les decisions que s’adopten en l’àmbit europeu i estatal sobre la regulació i execució de la
inspecció en matèria ambiental. S’aconsegueix, d’alguna manera, harmonitzar i homogeneïtzar
els criteris d’inspecció en l’àmbit de les comunitats autònomes com en els estats membres de la
Unió Europea.

Aquestes actuacions faciliten l’optimització dels recursos i l’actuació de manera proporcionada a cada
situació.

5. Seguiment i avaluació
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El seguiment i l’avaluació del Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya i els programes
anuals que el desenvolupen es realitzarà per mitjà d’una Memòria anual.
La Memòria serà el principal mitjà per avaluar el grau de compliment de la normativa ambiental de les
instal·lacions i l’eficàcia de les inspeccions realitzades. Els resultats obtinguts es presentaran
mitjançant determinats indicadors, a partir de les inspeccions executades, corresponents al període
de cada un dels programes anuals. En aquest sentit, la memòria constitueix un element fonamental
per a promoure la millora contínua i la creació de capacitat.
La memòria anual es publicarà al llarg del primer semestre de l’any següent al del programa al qual fa
referència i tindrà en compte les dades globals obtingudes en les inspeccions ambientals realitzades.
Les conclusions presentades permetran conèixer si s’han assolit els objectius dels programes anuals,
tant qualitatius com a quantitatius, i detectar els problemes presentats amb l’objectiu de millorar
l’actuació inspectora en el futur.
5.1.

Indicadors de seguiment

En la memòria anual es farà l’estudi de dos tipus generals d’indicadors:
−

Indicadors d’activitat.
Proporcionen informació sobre el grau d’execució del programa anual corresponent i de la seva
evolució temporal. Ajuden a revisar l’eficàcia.
Per poder avaluar els resultats, i alhora valorar els beneficis i l’eficiència de la intervenció
administrativa, s’utilitzaran els indicadors següents:

−

•

Nombre d’inspeccions realitzades.

•

Percentatge d’actuacions d’inspecció realitzades en relació amb les programades.

•

Temps necessari per a realitzar la inspecció ambiental.

Indicadors de resultats.
Proporcionen informació sobre el grau de compliment de la normativa ambiental i d’execució de
millores per part dels establiments.
La influència de l’acció inspectora en l’increment del grau de compliment de les diferents àrees de
la normativa i la reducció del risc potencial que comporta poden ser, en certa manera, més
senzilles de quantificar si s’utilitzen indicadors orientats a avaluar les millores mediambientals.
Per poder avaluar els resultats obtinguts es poden utilitzar els indicadors següents:

5.2.

•

Compliment de la normativa: Nombre de desviacions de la normativa que comporta la
incoació d’un procediment sancionador.

•

Millores mediambientals: Nombre de propostes de millores mediambientals en relació amb les
activitats inspeccionades.

•

Mesures correctores: Nombre de sol·licituds de mesures correctores que no comporten la
incoació d’un procediment sancionador.
Pla de qualitat

Per al desenvolupament de les competències i les diferents activitats recollides en el Pla d’inspecció
ambiental integrada de Catalunya es preveu iniciar la implementació d’un sistema de qualitat.
L’assegurament de la qualitat es fonamentarà en l’elaboració de procediments i instruccions de les
actuació d’inspecció, a mesura que es vagin implementant, i l’establiment d’un un control de qualitat
en els productes, principalment actes i informes.
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En concret, es prendrà com a referència complir amb els requisits que s’exigeixen a la norma EN-ISO
17020, norma internacional que harmonitza els criteris de funcionament que han de complir els
organismes d’inspecció amb l’objectiu d’assegurar la transparència del servei i la bona pràctica de les
inspeccions.
5.3.

Revisió del Pla d’inspecció

La revisió del Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, es
realitzarà d’ofici en cas que es produeixi un canvi significatiu en la normativa que serveix com a base
del Pla o en les condicions bàsiques d’execució.
Els canvis que no siguin d’entitat suficient per a justificar la revisió del Pla s’incorporaran als
programes anuals corresponents.
La relació actualitzada dels establiments inclosos a l’abats d’aplicació del Pla d’inspecció ambiental
integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, es publicarà en la pàgina web del departament
competent en matèria ambiental, amb la finalitat de reflectir les altes o baixes d’establiments, les
modificacions de titulars o d’epígrafs associats a les activitats portades a terme i, si escau, corregir
possibles errades.

Barcelona, 20 de febrer de 2014
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