
 
 

v_17_03_14 

Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 934 445 000 
Fax 934 197 547 
a/e dgqa.dmah@gencat.cat 

Pàgina 1 de 4 

 

 
  

NOTA INFORMATIVA DE 17 DE MARÇ DE 2014 SOBRE INTERPRETACIÓ DEL RÈGIM APLICABLE DE CONTROLS PERIÒDICS 
D’ACORD AMB LES DIVERSES MODIFICACIONS DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE,  PREVISTES A LA LLEI 9/2011, DE 
29 DE DESEMBRE, LA LLEI  5/2012, DE 20 DE MARÇ I LA LLEI 2/2014, DE 27 DE GENER 

Les diverses modificacions operades en la Llei 20/2009 (LPCAA) fan necessària la  interpretació del règim aplicable pel que fa als 
controls periòdics.  

La Llei 20/2009 preveia en la disposició transitòria 4ª un règim transitori referit als controls periòdics, distingint entre els diferents 
annexos. La modificació realitzada per la Llei 9/2011 preveia l’exclusió de l’obligació de dur a terme els controls periòdics per aquelles 
activitats classificades en els annexos III i IV que a l’entrada en vigor de la Llei disposessin de llicència. La Llei 5/2012 modifica novament 
la transitòria 4ª de la Llei 20/2009 i regula el “ règim aplicable a les activitats que ja han estat objecte d’intervenció administrativa 
ambiental abans de l’entrada en vigor de la Llei”. Aquesta disposició en l’apartat 1r estableix que aquelles activitats autoritzades d’acord 
amb la Llei 3/98 (LIIAA) es regeixen per les noves determinacions de la Llei 20/2009. El segon apartat especifica que el règim jurídic 
relatiu als controls periòdics per aquestes activitats (annex I i II) són els de les lletres a, b i c de l’article 71.2. Finalment l’apartat 3 
reprodueix la modificació operada per la Llei 9/2011.  

Aquestes modificacions de la Llei 20/2009 han comportat que activitats legalitzades quedin incloses en un annex diferent al què va servir 
perquè l’administració competent atorgués l’autorització ambiental (AA) o la llicència ambiental (LLA), i que manté la seva vigència com a 
títol habilitant per a l’exercici de l’activitat. 

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, ha introduït noves modificacions en el 
règim de control. En particular, se suprimeix el règim de control ambiental per a les activitats sotmeses al règim d’autorització substantiva 
dels annexos I.3 i IV (aquest últim annex ha quedat derogat) i es modifica el règim aplicable per als controls periòdics de les activitats 
ramaderes que disposen d’autorització ambiental en la data d’entrada en vigor de la Llei 9/2011 i que actualment estan incloses en 
l’annex II. 

Per altra banda, l’aprovació per resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental de 20 de febrer de 2014 del Pla d’inspecció 
Ambiental integrada de Catalunya comporta que, per als establiments coberts en aquest Pla, els controls ambientals integrats (controls 
inicials i controls periòdics) hagin quedat substituïts per les inspeccions ambientals integrades programades anualment en el marc del 
Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya.  

De tot això en resulta el següent: 
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1. Els controls ambientals s’han de presentar i tramitar per l’òrgan corresponent de l’administració competent que va atorgar 
l’autorització ambiental (AA) o la llicència ambiental (LLA) vigent. 

2. En aquest sentit: 

 Activitats amb AA que han quedat incloses en l’annex II: L’Entitat Ambiental de Control (EAC) presentarà el resultat del control i la 
documentació relacionada (acta/informes) a l’OGAU corresponent (mitjançant el portal de tramitació electrònica dels procediments 
d’intervenció administrativa d’activitats de l’annex I de la LPCAA), com a òrgan competent per fer el seguiment de l’AA i, si escau, 
per sancionar-ne el seu incompliment mentre no disposi d’una llicència ambiental. 

 Activitats amb LLA que han quedat incloses en l’annex I: L’EAC presentarà el resultat del control i la documentació relacionada 
(acta/informes) a l’ajuntament del municipi en el qual s’exerceix l’activitat, com a òrgan competent per fer el seguiment de la LLA i, 
si escau, per sancionar-ne el seu incompliment, mentre no disposi d’una autorització ambiental. 

 Activitats amb LLA que han quedat incloses en l’annex III: S’estableixen els supòsits següents: 
o Activitats no ramaderes: L’activitat queda sotmesa al règim d’autocontrols periòdics  que estableix l’article 73 de la LPCAA 

(ja no és d’aplicació el règim de control periòdic establert a la LLA) si disposa de l’acta de control inicial amb resultat 
favorable. 
En cas contrari, l’activitat ha de dur a terme l’actuació de control inicial. L’EAC presentarà el resultat del control i la 
documentació relacionada (acta/informes) a l’ajuntament del municipi en el qual s’exerceix l’activitat que donarà la 
conformitat perquè l’activitat quedi sotmesa al règim d’autocontrols periòdics que estableix l’article 73 de la LPCAA. 

o Activitats ramaderes: L’activitat queda sotmesa al règim d’autocontrols periòdics  que estableix l’article 73 de la LPCAA (ja 
no és d’aplicació el règim de control periòdic establert a la LLA) si acrediten disposar d’acta favorable obtinguda en el 
control inicial i en el darrer control periòdic fet d’acord amb la LLA atorgada. 
En cas contrari, s’aplica el règim de control establert a la LLA atorgada. 
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Llei en base a la qual l’activitat ha estat 
objecte d’intervenció mediambiental Equivalència dels annexos I i II Règim de controls periòdics aplicable(veure nota) 
Activitats que han obtingut 
autorització o llicència ambiental en 
base a la Llei 20/2009 (consolidada) 

--- Si no hi ha un termini fixat per l’AA o la LLA, s’estableixen, amb 
caràcter indicatiu: 
• Annex I.1, cada 2 anys  
• Annexos I.2, cada 4 anys 
• Annex II, cada 6 anys 

Activitats regulades de forma coincident en els 
annexos de la Llei 3/1998 i la Llei 20/2009 
(consolidada)  

• Annex I.1, cada 2 anys  
• Annexos I.2, cada 4 anys 
• Annex II, cada 6 anys 

No són activitats 
ramaderes 

• Annex I que passen a annex II,  cada 6 anys 
• Annex II que passen a annex I, cada 2 anys  
• Annex II que passen a annex III: Règim de control de les 

activitats sotmeses al règim de comunicació (art. 73 LPCAA) si 
disposen de l’acta de control inicial amb resultat favorable. 

Activitats que van obtenir autorització 
o llicència ambientals en base a la 
Llei 3/1998 

Activitats regulades de 
forma no coincident en els 
annexos de la Llei 3/1998 i 
la Llei 20/2009 
(consolidada)  

Són activitats 
ramaderes 

• Annex I que passen a annex II, cada 6 anys 
• Annex II que passen a Annex III, 

a) Si tenen control inicial i darrer control periòdic favorables, 
s’aplica el règim de control de les activitats sotmeses a 
comunicació. 

b) Si no el tenen s’aplica el règim de controls establert a la LLA. 
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Llei en base a la qual l’activitat ha estat 
objecte d’intervenció mediambiental Equivalència dels annexos I i II Règim de controls periòdics aplicable(veure nota) 
Activitats existents que el 24/3/2012 
no disposaven d’autorització o 
llicència ambiental i que l’obtenen 
mitjançant  el procediment 
d’adequació de la Llei 4/2004 
(modificada per art. 24 Llei 17/2007) 

Activitats dels annexos I i II • Annex I, el que estableixi l’AA (Procés d’adequació abans 
31/12/2012) 

• Annex II amb llicència municipal d’activitats classificades: 
Cada 6 anys.  
o Activitats que són annex II (LPCAA): Els controls periòdics 

s’inicien l’any 2013. 
o Activitats que eren annex II.2 (LIIAA): No s’han de sotmetre al 

procés d’adequació. Els controls periòdics s’inicien l’any 
2013. 

o Per a activitats que eren annex II.2 (LIIAA) adequades  a la 
LIIAA: Els controls periòdics s’inicien l’any 2015 (Llei 
17/2007) 

• Annexos II sense llicència municipal d’activitats 
classificades: el que estableixi la llicència ambiental (Procés 
d’adequació abans 31/12/2013) 

• Activitats annex II.2 (LIIAA) que passen a annex III (LPCAA): 
Règim de control de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació (art. 73 LPCAA) si disposen de l’acta de control 
inicial  amb resultat favorable. 

Nota: No aplicable per als establiments que estiguin coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya. Aquests establiments estan 
sotmesos a les inspeccions ambientals integrades programades anualment en el marc del Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya que 
aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental. 

 
Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental  
Barcelona,  17 de març de 2014 


