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Circular de 30 d’agost de 2012, sobre criteris a ap licar pel que fa als títols habilitants 
(autorització i llicència ambiental) en el cas d’ac tivitats que han canviat d’annex arran 
de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 (LPCAA) i posterior modificació mitjançant la 
Llei 9/2011, de 29 de desembre  
 
 
A) Activitats que han canviat de l’annex I al II o viceversa  

 
 
Preàmbul 
 
Ja amb l’entrada en vigor de la LPCAA i amb el recents canvis normatius que han promogut 
la modificació de la mateixa llei ha significat, que alguns codis d’activitats dels annexos de la 
Llei 3/1998 (IIAA) han canviat d’annex amb la nova Llei 20/2009 consolidada. 
 
Així tenim activitats que disposen d’un títol habilitant vigent (autorització o llicència 
ambiental), però que ara amb la LPCAA consolidada han quedat classificades en un règim 
diferent a aquell que correspon al permís ambiental que disposen.   
 
La interpretació de la norma és en el sentit que pe r aquelles activitats que ja disposen 
d’autorització o llicència i que han canviat d’anne x, la Disposició Transitòria 4a no ha 
operat una conversió automàtica del títol. No obstant això,  adapta les prescripcions 
del règim de control i revisió  que fixa el permís que disposen, a les noves prescripcions de 
la LPCAA consolidada.  Per tant, la conversió del títol habilitant per adaptar-se al nou règim 
propi de l’annex on han quedat classificades es farà segons els supòsits que s’indiquen a 
continuació:  
 
 

 
1. Criteri general 
 
La norma general és que no s’ha de requerir a les e mpreses afectades per tal que 
tramitin  cap modificació del permís de què dispose n. El canvi de règim d’autorització 
a llicència o viceversa es portarà a terme de maner a general en el moment que 
correspongui efectuar la revisió periòdica de l’aut orització ambiental integrada o de la 
llicència ambiental, d’acord amb el que estableix l a Llei 20/2009. 
 
Per les activitats que han passat de l’annex I al II el canvi del títol habilitant, en aquest cas el 
canvi d’autorització a llicència ambiental, es portarà a terme en el moment que correspongui 
efectuar la revisió periòdica de l’autorització vigent (8 anys). El titular haurà de sol·licitar la 
llicència ambiental davant l’òrgan competent (Ajuntament) d’acord amb el nou règim a que 
ha quedat sotmesa l’activitat, acompanyant la sol·licitud amb l’últim control periòdic o 
avaluació ambiental verificada, d’acord amb els articles 62 i 63 de la LPCAA. 
 
Per les activitats que han passat de l’annex II a l’I el canvi del títol habilitant, en aquest cas el 
canvi de llicència a autorització ambiental integrada, es portarà a terme en el moment que 
escaigui efectuar la primera revisió segons la normativa sectorial.  El titular haurà de 
sol·licitar l’autorització ambiental integrada davant l’òrgan competent (Generalitat), d’acord 
amb el nou règim a que ha quedat sotmesa l’activitat acompanyant la sol·licitud amb l’últim 
control periòdic o avaluació ambiental verificada, d’acord amb els articles 62 i 63 de la 
LPCAA.    
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Per les activitats incloses en aquest últim supòsit i que no estiguin sotmeses a cap revisió 
periòdica sectorial, s’haurà de revisar d’ofici, d’acord amb l’article 62.4.e en un termini de vuit 
o dotze anys si han passat a l’annex I.1 o I.2, respectivament, a comptar des de la data de la 
llicència que disposen.   
 
Als efectes corresponents, caldrà posar-se en contacte amb els ajuntaments, a fi i efecte 
que informin a la Direcció General de Qualitat Ambiental i/o les OGAU/OMA corresponents 
sobre els aspectes esmentats.  

 
 

2. Revisió periòdica anticipada 
 
En cas que el titular de l’activitat vulgui anticipar la revisió periòdica per tal de convertir el 
títol habilitant, i adaptar-se abans al nou règim d’intervenció administrativa propi de l’annex 
on ha quedat classificada,  podrà sol·licitar l’autorització ambiental integrada o bé la llicència 
ambiental davant l’òrgan competent d’acord amb el nou règim a que ha quedat sotmesa, 
seguint en cada cas el procediment que preveu l’article 63.2 de la Llei 20/2009 i s’haurà 
d’aportar la documentació que s’especifica en la lletra c) d’aquest apartat. 

 
 
3. Canvis no substancials 

 
Els canvis no substancials d’aquestes activitats, mentres no hagin convertit el títol habilitant, 
es tramiten per l’òrgan que va atorgar en el seu dia l’autorització o la llicència ambiental,  
d’acord amb el que estableix l’article 59.5 de la LPCAA. 

 
 

4. Canvis substancials 
 

Si l’activitat en qüestió planteja un canvi substancial, aquest s’ha de tramitar i resoldre 
d’acord amb el nou règim d’intervenció administrativa propi de l’annex on ha quedat 
classificada, d’acord amb els articles 59.3 i 59.4 de la LPCAA.  Per tant, el titular sol·licitarà 
l’autorització o la llicència ambiental davant l’òrgan competent d’acord amb el nou règim a 
que ha quedat sotmesa l’activitat. 
 
 
 
B) Activitats que han canviat de l’annex II al III  
 
Preàmbul 
 
La LPCAA que en la seva D.T. 1a ens aporta una solució clara respecte als procediments 
iniciats i no finalitzats d’activitats que han passat a l’annex III, no ens indica, en canvi, el 
procediment a seguir en el cas d’activitats que disposaven de llicència ambiental abans de 
l’entrada en vigor de la LPCAA i han passat al règim de comunicació. En aquests casos, 
caldrà entendre que aquestes activitats ja es van sotmetre en un moment determinat a una 
intervenció ambiental més estricta que l’actual, per la qual cosa, únicament restaria que 
l’administració ambiental corresponent, concretament, aquella que va atorgar prèviament el 
permís, comuniqués formalment als titulars que, d’acord amb la legislació actual la seva 
activitat ha passat a regir-se per aquest règim i que aquest canvi es va produir de manera 
automàtica un cop va entrar en vigor la LPCAA . 
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Criteri general 
 
En el supòsit de les activitats que ja van ser intervingudes (disposen de llicència ambiental) i 
que amb la LPCAA consolidada han canviat de l’annex II a l’annex III, l’Administració 
competent haurà de comunicar formalment al titular que, d’acord amb la legislació actual, la 
seva activitat ha passat a regir-se pel règim de comunicació, un cop va entrar en vigor la 
LPCAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Poblet i Tous 
Subdirector general d’Intervenció i Qualificació Ambiental 
 
Barcelona,  30 d’agost de 2012 


