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1. Introducció 

1.1. Antecedents 

La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) estableix 
que les activitats classificades en l’annex I.1 estan sotmeses a un sistema d’inspecció que s’instrumenta 
mitjançant el Pla i els programes d’inspecció ambiental integrada que aprova la direcció general 
competent en matèria de qualitat ambiental. 

El Pla d’inspecció ambiental integrada és un document marc de caràcter pluriennal que ofereix les 
orientacions estratègiques en matèria de comprovació i verificació de les activitats cobertes amb la 
finalitat de garantir el compliment de les condicions ambientals establertes en les autoritzacions 
ambientals. 

Els programes d’inspecció ambiental són documents executius que, basant-se en el Pla d’inspecció 
ambiental integrada, recullen la informació necessària per portar a terme les inspeccions ambientals 
que s’hi inclouen i prioritzen i també la previsió dels recursos necessaris per implementar-los. 

El primer Pla d’inspecció ambiental integrada, aprovat el 20 de febrer de 2014, abasta el període 2014-
2016. En el marc d’aquest Pla s’aproven els programes d’inspecció ambiental corresponents als anys 
2014, 2015 i 2016.  



El 10 de febrer de 2017 s’aprova el segon Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al 
període 2017-2019 a partir del qual s’implementen els programes d’inspecció ambiental dels anys 2017, 
2018 i 2019.  

Finalitzat el Pla d’inspecció ambiental 2017-2019 i de l’experiència assolida en aquests darrers sis anys, 
amb la realització de més de 3.600 actuacions d’inspecció ambiental integrada, el 7 de febrer de 2020 
la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic aprova el Pla d’inspecció ambiental integrada 
de Catalunya, per al període 2020-2022 (en endavant, Pla d’inspecció ambiental 2020-22) que 
s’implementa inicialment amb el Programa d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2020. 

Finalitzat el Programa d’inspecció ambiental per l’any 2020 i de l’experiència assolida des de l’any 2014, 
amb la realització de més de 4.300 actuacions d’inspecció ambiental integrada, s’elabora el nou 
Programa d’Inspecció Ambiental Integrada per a l’any 2021 (en endavant, Programa d’inspecció 
ambiental 2021) que constitueix el setè programa d’inspecció ambiental desenvolupat en el marc del 
requisits de la normativa europea de prevenció i control ambiental de les activitats. 

El Programa d’inspecció ambiental 2021, que s’aprova mitjançant resolució de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, constitueix l’element principal a l’hora de desenvolupar les 
actuacions d’inspecció ambiental integrada, a més de permetre el seguiment i vigilància dels 
establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental 2020-2022. 

1.2. Marc competencial 

D’acord amb el Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i pel que refereix a les actuacions d’inspecció ambiental integrada: 

 La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat té assignada la funció de coordinació de les 
actuacions d'inspecció d'activitats amb incidència ambiental. 

 La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (en endavant, DGQACC) és l’òrgan 
competent per aprovar els plans i programes d'inspecció de les activitats amb incidència ambiental 
en l’àmbit de la seva competència. 

 La Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental (en endavant SgIQA), adscrita a la 
DGQACC, té assignada la direcció del sistema d'inspecció integral de les activitats. 

 El Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats, adscrit a la SgIQA, té assignades, 
entre d’altres funcions, la planificació i el seguiment de les actuacions d'inspecció, control ambiental 
i verificació de les emissions, de les activitats atribuïdes a la DGQACC; la proposta de directrius, 
guies i criteris de metodologia i de coordinació de les actuacions de seguiment, control i verificació 
de les activitats en matèria d'intervenció integrada ambiental i la coordinació de l'aplicació per part 
de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient dels Serveis Territorials 
del Departament de Territori i Sostenibilitat.  

El Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats també té assignada la inspecció 
de les activitats atribuïdes a la DGQACC. 

 Les Oficines de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i l’Oficina de 
Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, adscrites als Serveis Territorials del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, tenen assignades, entre d’altres funcions, la inspecció de les activitats que els siguin 
atribuïdes. 

1.3. Normativa aplicable 

El Pla d’inspecció ambiental 2020-22 estableix que el programa d’inspecció ambiental inclogui la relació 
actualitzada dels requeriments legals aplicables en matèria d’inspecció ambiental integrada que són 
competència de la DGQACC. 

La normativa actualitzada que refereix al Programa d’inspecció ambiental 2021 és la següent: 

 Requeriments legals de caràcter general 

 Generalitat de Catalunya: 
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 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 Estat: 

 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 

 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. 

 Requeriments legals de caràcter específic, en matèria de prevenció i control ambiental 
integrat 

 Generalitat de Catalunya: 

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

 Estat: 

 Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de prevenció i control integrats de la contaminació. 

 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 Programa d’inspecció ambiental 2021 manté la coherència amb les polítiques europees que, en 
particular, s’inspiren i emmarquen dins de les directrius següents: 

 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 han estat la base per executar-ne 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. 

En el marc d’implementació del Programa d’inspecció ambiental 2021 també cal prendre en 
consideració les instruccions tècniques i altres documents de referència aprovats per la DGQACC o per 
les unitats competents en les matèries sectorials que s’incorporen a les autoritzacions ambientals. 
Aquests documents, que estableixen els criteris tècnics aplicables en les actuacions d’inspecció 
ambiental integrada, es publiquen en la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat 

(territori.gencat.cat)(1). 

1.4. Vigència del Programa d’inspecció ambiental integrada 

El Programa d’inspecció ambiental 2021 comprèn el període de temps que va des de la data de la 
seva aprovació fins el dia 31 de desembre de 2021. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/


1.5. Recursos d’inspecció 

Per a l’execució i desenvolupament del Programa d’inspecció ambiental 2021 es compta amb una 
capacitat inicial de 13 persones adscrites a les unitats del Departament de Territori i Sostenibilitat 
que tenen assignades les funcions d’inspecció ambiental integrada (Oficines de Gestió Ambiental 
Unificada de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre i 
Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats). Als efectes d’aquest document, ens 
referirem a les unitats que tenen assignades les funcions d’inspecció ambiental integrada com a unitats 
d’inspecció. 

També es compta amb el recolzament del personal tècnic adscrit a les entitats col·laboradores 
habilitades per la DGQACC com a “entitat de control en l’àmbit de la prevenció i control ambiental de 
les activitats (EC-PCAA)”. 

Així mateix, les unitats d’inspecció poden sol·licitar la col·laboració de: 

 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. 

 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. 

1.6. Gestió de les actuacions d’inspecció ambiental integrada 

Els criteris per a l’atribució dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental entre les diferents 
unitats d’inspecció, i en concret pel que refereix a la gestió de les actuacions d’inspecció ambiental, es 
detallen en l’apartat 4.1.5 del Pla d’inspecció ambiental 2020-2022. 

2. Objectius 

2.1. Objectiu general 

L’objectiu general del Programa d’inspecció ambiental 2021 és comprovar el grau de compliment de les 
prescripcions i les determinacions fixades en les autoritzacions ambientals dels establiments coberts 
pel Pla d’inspecció ambiental 2020-22. 

La relació actualitzada dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental 2020-22 i la unitat 
d’inspecció que té assignada la gestió les actuacions d’inspecció ambiental integrada es pot consultar 
en el web del Departament de Territori i Sostenibilitat (territori.gencat.cat)(1). 

2.2. Objectius específics 

Els objectius específics del Programa d’inspecció ambiental 2021 són: 

 Diagnosticar el compliment normatiu per mitjà d’inspeccions ambientals integrades de les 
instal·lacions i activitats i permetre, així, identificar el grau de compliment de l’autorització ambiental 
i alhora conèixer quin és l’abast de les infraccions, tant a escala d’activitat individual com dels 
diferents sectors i marcs normatius aplicables. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/
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 Continuar amb el desenvolupament d’una eina que permeti l’avaluació dels riscos ambientals dels 
establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental 2020-2022. 

 Desenvolupar i actualitzar els protocols i els criteris establerts per realitzar i informar les inspeccions 
ambientals integrades. 

 Promoure les activitats de formació del personal que executa i informa les inspeccions ambientals 
integrades, amb la finalitat d’harmonitzar i unificar els criteris d’actuació. 

3. Actuacions d’inspecció ambiental integrada 

3.1. Inspeccions ambientals integrades “programades” 

En el marc del Pla d’inspecció ambiental 2020-22, les actuacions d’inspecció ambiental integrada 
“programades” són actuacions d’abast integral que comporten la comprovació de la totalitat de 
prescripcions i determinacions fixades en l'autorització ambiental de l’establiment objecte de la 
inspecció ambiental integrada. 

També és objecte de comprovació si han estat executats els controls ambientals sectorials, controls 
específics i autocontrols que els òrgans o unitats ambientals competents en les matèries sectorials han 
fixat en l’autorització ambiental (per exemple, mesures de control d’un pla de vigilància, controls de 
focus atmosfèrics segons el CAPCA, autocontrols aigües residuals, controls específics en matèria de 
residus, control sectorial de contaminació lumínica, estudi d’immissió sonora ...). 

A la data d’edició d’aquest document, el Pla d’inspecció ambiental 2020-22 cobreix un total de 
1.565 establiments amb autorització ambiental que poden ser objecte d’inspecció ambiental 
integrada, perquè porten a terme alguna de les activitats següents: 

 Establiments que porten a terme alguna activitat inclosa en l’àmbit d’aplicació de la normativa 
bàsica que transposa la Directiva d’Emissions Industrials (Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de 
desembre), en endavant identificats com a establiments DEI. 

Aquestes activitats estan classificades en l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 

 Establiments que desenvolupen activitats classificades en l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats que no estan incloses en l’àmbit 
d’aplicació anterior, en endavant identificats com a establiments no DEI. 

L’annex recull la distribució actualitzada d’aquests establiments mitjançant diverses taules i gràfics. 

Tots els establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada 2020-22 estan identificats 
mitjançant el codi “Identificador de Qualitat Ambiental (IDQA)”. 

D’acord amb el previst en la normativa aplicable, la realització de les visites “in situ” d’inspecció 
ambiental integrades “programades” s’ajusta als criteris següents: 

 La primera visita d’inspecció “in situ” s’ha de fer en el termini d’un any a comptar de l’inici de 
l’activitat (activitat nova o modificació substancial d’una activitat ja autoritzada). 

S’ha de prendre com a data d’inici del còmput la data fixada, a aquest efecte, en la declaració 
responsable que el titular té l’obligació de presentar davant la DGQACC abans de l’inici de l’activitat. 

Un model de declaració responsable de comunicació de l’inici de l’activitat està disponible en el 
web del Departament de Territori i Sostenibilitat (territori.gencat.cat) (1).  

Rebuda aquesta declaració, el Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats 
realitza una de les accions següents: 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/


 Si l’establiment no està cobert pel Pla d’inspecció a ambiental 2020-22: Assigna el codi 
Identificador de Qualitat Ambiental (IDQA) i incorpora l’establiment en el Pla d’inspecció 
ambiental integrada. 

 Si l’establiment ja està cobert pel Pla d’inspecció a ambiental 2020-22: S’actualitza la informació 
existent. 

La inspecció ambiental integrada “programada” d’aquest establiment s’inclourà en el Programa 
d’inspecció ambiental, vigent o posterior. 

Abans de la primera visita d’inspecció, el titular ha de presentar a l’òrgan sectorial competent el 
resultat dels controls sectorials ambientals que es troben fixats en l’autorització ambiental. 

 El període entre dues visites d’inspecció ambiental integrada “programada” es fonamenta en 
l’avaluació del risc ambiental de les activitats de l’establiment. 

Per a les activitats que plantegin els riscos més alts, aquest període no pot ésser superior a un any. 
Per a les que plantegin riscos més baixos, aquest període no pot ésser superior a tres anys. 

El Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats té implementada una metodologia per 
avaluar el risc ambiental que s’ajusta als principis del mètode IRAM (Integrated Risk Assessment 
Method) desenvolupat per IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement 
of Environmental Law), en el projecte IMPEL Easy tools. En l’apartat 6 es detalla aquesta metodologia, 
l’algoritme dissenyat i els criteris adoptats per a la selecció dels establiments que han d’ésser objecte 
d’inspecció ambiental integrada “programada” en el marc del Programa d’inspecció ambiental 2021. 

De l’aplicació d’aquesta metodologia sobre el conjunt d’establiment coberts en el Pla d’inspecció 
ambiental 2020-2022 es seleccionen un total de 767 establiments que han de ser objecte 
d’inspecció ambiental integrada “programada” en el marc del Programa d’inspecció ambiental 
2021 (49,0 % del total d’establiments coberts pel Pla d’inspecció). 

L’annex recull la distribució actualitzada d’aquests establiments mitjançant diverses taules i gràfics. 

La realització de les visites “in situ” de les inspeccions ambientals integrades “programades” s’ajusta al 
protocol establert a la Instrucció DGQACC/1/2018 per a la realització de les visites “in situ” de les 
actuacions d’inspecció ambiental integrada en els establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental 
integrada de Catalunya. L’edició vigent d’aquesta instrucció es pot consultar al web del Departament 
de Territori i Sostenibilitat (territori.gencat.cat)(1). 

Finalitzada la visita “in situ”, la unitat d’inspecció porta a terme la supervisió tècnica de l’actuació 
d’inspecció ambiental integrada i de la documentació emesa i elabora i notifica l’informe d’inspecció 
d’acord amb l’establert en l’article 68 quater de la LPCAA. 

Un extracte de l’informe d’inspecció es publica en la pàgina web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (territori.gencat.cat)(1), amb les úniques limitacions contingudes en la normativa que regula 
el dret de l’accés del públic a la informació mediambiental. 

Si l’informe de la inspecció ambiental integrada identifica incompliments, la unitat d’inspecció proposa 
la incoació d’un expedient informatiu per l’incompliment de les prescripcions i les determinacions fixades 
en l'autorització ambiental que pot motivar la instrucció d’un expedient sancionador. 

3.2. Inspeccions ambientals integrades “no programades” 

En el marc del Pla d’inspecció ambiental 2020-22, en general les actuacions d’inspecció ambiental 
integrada “no programades” són les motivades per: 

 Comprovar la correcció de la totalitat dels incompliments declarats en una inspecció ambiental 
integrada “programada” anterior i, si escau, constatar l’adopció de les mesures requerides per 
l’autoritat competent. 

Són objecte d’inspecció ambiental integrada “no programada” els establiments que en 
l’informe d’inspecció ambiental integrada “programada” realitzada en el marc del Programa 
d’inspecció ambiental 2020 es declara que “No es garanteix un compliment adequat de les 
condicions fixades en l’autorització ambiental” i que no són objecte d’inspecció ambiental 
integrada “programada” en el marc del Programa d’inspecció ambiental 2021. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/
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 Verificar el cessament definitiu, total o parcial, d’activitats i instal·lacions d’establiments coberts pel 
Pla d’inspecció. 

 Investigar denúncies, accidents, incidents o altres casos d’incompliments ambientals dels 
establiments coberts pel Pla d’inspecció. 

 Supervisar l’activitat d’un establiment ja cobert pel Pla d’inspecció amb caràcter previ al procés per 
atorgar l’autorització ambiental o per resoldre sobre la revisió o modificació substancial de 
l’autorització ambiental. 

Aquestes comprovacions també podrien ser executades en el marc d’un actuació d’inspecció ambiental 
integrada “programada”. 

La realització de les visites “in situ” de les inspeccions ambientals integrades “no programades” s’ajusta 
al protocol establert a la Instrucció DGQACC/1/2018 per a la realització de les visites “in situ” de les 
actuacions d’inspecció ambiental integrada en els establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental 
integrada de Catalunya. L’edició vigent d’aquesta instrucció es pot consultar al web del Departament 
de Territori i Sostenibilitat (territori.gencat.cat) (1). 

El procediment per a l’emissió i publicació de l’informe de les inspeccions ambientals integrades “no 
programades” s’ajusta al detall exposat en l’apartat 3.1. 

3.3. Inspeccions ambientals integrades documentals 

En el marc del Pla d’inspecció ambiental 2020-22, les actuacions d’inspecció ambiental integrada 
“documentals” tenen com a finalitat comprovar els informes i les memòries anuals que puguin ser 
exigides a les activitats. 

Les actuacions d’inspecció ambiental integrada de caràcter documental són realitzades exclusivament 
pel personal tècnic adscrit a la unitat d’inspecció. 

El procediment per a l’emissió i publicació de l’informe d’inspecció s’ajusta al detall exposat en l’apartat 
3.1. 

4. Actuacions de millora contínua i cooperació 

La promoció de la qualitat, la competència tècnica i la millora contínua són objectius del Pla d’inspecció 
ambiental 2020-22. En aquest sentit, els programes anuals que s’executen han d’incorporar les accions 
previstes per potenciar que s’assoleixen aquests objectius. 

El Programa d’inspecció ambiental 2021 manté les actuacions de difusió del règim d’inspecció 
ambiental integrada entre totes les parts actores incloses al seu àmbit d’aplicació (persones titulars dels 
establiments, unitats de l’administració competents en les matèries sectorials incorporades en les 
autoritzacions ambientals i entitats col·laboradores). 

També està previst continuar amb les accions iniciades des de l’any 2014 i en particular les actuacions 
següents: 

 Formació del personal inspector 

Organització d’actuacions de formació contínua i jornades de treball amb el personal inspector, ja 
estigui adscrit a l’administració o a entitats col·laboradores, per aconseguir una major eficàcia i 
eficiència en les tasques d’inspecció ambiental integrada i harmonitzar la seva actuació.  

 Coordinació 

Reunions periòdiques amb altres unitats de la Generalitat que són competents en matèries 
sectorials incorporades en les autoritzacions ambientals per, entre d’altres finalitats, harmonitzar 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/control_ambiental_i_accio_inspectora/inspeccio-ambiental-integrada-pla-i-programa-dinspeccio-ambiental-integrada-de-catalunya/


criteris i informar dels resultats de les inspeccions ambientals integrades. 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). 

També es preveu que el Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats mantingui 
un contacte directe amb les entitats col·laboradores per abordar i valorar, de forma contínua, 
l’aplicació dels criteris d’inspecció, la seva idoneïtat i, si escau, la seva adaptació, amb l’objectiu de 
garantir el compliment dels objectius definits. 

 Activitats d’intercanvi d’informació 

El Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats continuarà amb la seva participació 
en el fòrum REDIA (Red de Inspección Ambiental de les comunitats autònomes). 

5. Seguiment i avaluació 

El seguiment i l’avaluació del Programa d’inspecció ambiental 2021 es documenta mitjançant una 
Memòria, essent el mitjà fonamental per promoure la millora contínua i la creació de capacitat. 

Les conclusions de la memòria han de permetre conèixer si s’han assolit els objectius, tant qualitatius 
com quantitatius, i detectar els problemes presentats per tal de millorar l’actuació inspectora en el futur. 

5.1. Indicadors de seguiment 

La memòria presentarà dos tipus d’indicadors que han de permetre avaluar el grau de compliment de 
l’autorització ambiental dels establiments inspeccionats i l’eficàcia de les inspeccions realitzades. 

 Indicadors d’activitat 

Informen del grau d’execució del programa anual i la seva evolució temporal. Ajuden a revisar 
l’eficàcia. 

Per poder avaluar els resultats, que alhora ens permetran valorar els beneficis i l’eficiència de la 
intervenció administrativa, es preveu utilitzar, entre d’altres, els indicadors següents: 

 Nombre d’inspeccions realitzades. 

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

 Temps necessari per realitzar les inspeccions. 

 Indicadors de resultats 

Informen del grau de compliment de l’autorització ambiental i d’execució de millores per part dels 
establiments. 

Per poder avaluar els resultats obtinguts es planteja utilitzar, entre d’altres, els indicadors següents: 

 Compliment de la normativa: Nombre d’informes d’inspecció que declaren incompliments i la 
seva qualificació. 

5.2. Pla de qualitat 

L’assegurament de la qualitat es fonamenta en l’elaboració de procediments i instruccions de les 
actuacions d’inspecció i l’establiment d’un control de qualitat en els productes, principalment actes i 
informes. 

En concret, es pren 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 
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organismes d’inspecció amb l’objectiu d’assegurar la transparència del servei i la bona pràctica de les 
inspeccions. 

5.3. Revisió del Programa d’inspecció ambiental integrada 

El Programa d’inspecció ambiental 2021 es revisarà d’ofici si es produeix un canvi significatiu en el 
marc normatiu aplicable o en les condicions bàsiques d’execució. 

Els canvis que no siguin d’entitat suficient per justificar-ne la revisió s’incorporaran com a annexos al 
programa vigent i es publicaran al web del Departament de Territori i Sostenibilitat (territori.gencat.cat) 
(1). 

Al llarg del mes de juliol de 2020 es preveu revisar els objectius assolits i, en cas que sigui necessari, 
es reajustaria la planificació de les inspeccions programades. 

6. Metodologia per a l’avaluació del risc ambiental d’un establiment 

6.1. Avaluació dels risc ambiental 

La metodologia adoptada per a l’avaluació del risc ambiental defineix com a “risc” l’impacte potencial 
de l’activitat de l’establiment sobre el medi ambient o la salut quan l’operador no compleix amb les 
normes ambientals o les condicions de la seva autorització ambiental. 

El risc que s’avalua 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). 

 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 de comportament de 
l’operador (OPC), és a dir, el rendiment de l’operador. 

Els criteris d’impacte i de comportament es vinculen directament amb les categories de risc (RC) i per 
tant, amb la freqüència d’inspecció. 

Els principis bàsics d’aquesta metodologia són: 

 El risc d’un establiment es determina pel valor de la puntuació més alta dels seus criteris d’impacte 
(IC). 

 Aquest impacte pot modificar-se en un nivell, superior o inferior, en funció del comportament de 
l’operador (OCP) 

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

 Quant més elevada sigui la suma de puntuacions, més temps es requereix per realitzar la inspecció. 

 El perfil de risc pot ser utilitzat per seleccionar aquells impactes que requereixen una 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 comportament de 
l’operador. 

D’acord amb els preceptes exposats, la metodologia implementada per valorar el risc ambiental d’un 
establiment s’ajusta a l’execució seqüencial de les fases següents: 

 Fase 1.- Criteris d’impacte i llindars de valoració: Perfil d’impacte 
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 Fase 2.- Criteris de comportament de l’operador: Perfil de risc 

 Fase 3.- Aplicació de “la regla”: Categoria de risc 

 Fase 4.- Previsió de freqüència d’inspecció 

A continuació s’exposen amb més detall els criteris adoptats i les accions associades a cadascuna de 
les fases esmentades. 

Fase 1.- Criteris d’impacte i llindars de valoració: Perfil d’impacte 

Cada impacte es puntua segons un conjunt de criteris i, a la vegada, cada criteri es defineix amb un 
conjunt de subcriteris, normalment llindars. 

Tots els criteris d’impacte tenen la mateixa importància, és a dir, no s’apliquen criteris de ponderació. 

S’han aplicat els criteris d’impacte sobre el conjunt d’establiments (1.565 establiments) que el 
25 de gener de 2021 estan coberts pel Pla d’inspecció ambiental 2020-22. 

Els criteris d’impacte valorats han estat els següents: 

 Tipus d’instal·lació (IC1) 

S’assigna una puntuació en funció del tipus d’establiment: 

 Establiments DEI: Es porten a terme activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la normativa 
bàsica que transposa la Directiva d’Emissions Industrials (Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 
de desembre). 

S’assigna la puntuació d’acord amb l’epígraf assignat a l’activitat en l’annex I del Reial decret 
815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials en el qual es 
classifica l’activitat. [veure taula 1] 

 Establiments no DEI: Es porten a terme altres activitats classificades en l’annex I.1 de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

S’assigna la puntuació d’acord amb el grup en el qual es classifica l’activitat en el Pla d’inspecció 
ambiental. [veure taula 1] 

 Emissions a l’aire (IC2) 

S’assigna una puntuació en funció de les emissions a l’aire de l’establiment d’acord amb les 
darreres dades validades al registre PRTR-CAT. 

Per a cada establiment es calcula la suma de les seves emissions a l’aire normalitzades als llindars 
de l’annex 2 del 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 (en 
endavant RD 508/2007). [veure taula 2.1] 

Addicionalment, per als establiments localitzats en els municipis declarats zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric pel Decret 226/2006, de 23 de maig, i per l’Acord GOV/82/2012, 
de 31 de juliol, s’assigna una puntuació en funció de les emissions a l’aire de diòxid de nitrogen 
(NO2) i partícules totals en suspensió d’un diàmetre inferior a 10 micres (PM10), segons les darreres 
dades validades que consten al registre PRTR-CAT. 

Per a aquests establiments es calcula la suma de les seves emissions de NO2 i PM10 
normalitzades als llindars de l’annex 2 del RD 508/2007. [veure taula 2.2] 

Finalment, per als establiments amb activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del règim de comerç 
de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (Directiva 2003/87/CE, de 13 d’octubre, 
modificada per la Directiva (UE) 2018/410 del Parlament Europeo i del Consell de 14 de març de 
2018) cal incloure la puntuació associada a les emissions de CO2 sense biomassa (emissions 
totals de diòxid de carboni descomptant les derivades de l’ús de biomassa com a combustible) 
normalitzades al llindar de l’annex 2 del RD 508/2007. [veure taula 2.3] 
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 Emissions a l’aigua (IC3) 

S’assigna una puntuació en funció de les emissions a l’aigua de l’establiment d’acord amb les 
darreres dades validades al registre PRTR-CAT. 

Per a cada establiment es calcula la suma de les seves emissions a l’aigua normalitzades als 
llindars de l’annex 2 del RD 508/2007. [veure taula 3] 

 Transferència de residus no perillosos (IC4) i de residus perillosos (IC5) 

S’assigna una puntuació en funció de la quantitat anual de residus (tones/any) d’acord amb les  
darreres dades informades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a partir de les 
declaracions anuals presentades per les instal·lacions, diferenciant entre residus no perillosos i 
residus perillosos incloent-hi, si escau, els transfronterers. Per als establiments DEI, aquestes 
dades també s’han validat en el registre PRTR-CAT. [veure taules 4 i 5] 

 Entrades de residus no perillosos (IC6) i de residus perillosos (IC7) 

S’assigna una puntuació en funció de la quantitat anual d’entrades de residus (tones/any) d’acord 
amb les darreres dades informades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a partir de les 
declaracions anuals presentades per les instal·lacions de gestió de residus, diferenciant entre 
residus no perillosos i residus perillosos. [veure taules 6 i 7] 

 Risc d’accident (IC8) 

S’assigna una puntuació en funció de si la instal·lació està inclosa en l’àmbit d’aplicació de la 
normativa reguladora dels establiments industrials amb risc d’accidents greus (Reial  decret  
840/2015,  de  21  de  setembre,  pel  qual  s’aproven  mesures  de  control  dels  riscos  inherents  
als  accidents  greus  en  els  quals  intervinguin substàncies perilloses. En endavant RD 840/2015). 
[veure taula 8] 

Els establiments afectats, segons les dades actualitzades aportades per la unitat de l’administració 
de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, es diferencien en dos grups: 

 Establiments de nivell inferior: Establiment amb presència de substàncies perilloses en 
quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 2 de la part 1 o de la part 2 de 
l’annex I del RD 840/2015, però inferiors a les quantitats especificades en la columna 3 de la 
part 1 o de la part 2 de l’annex I del RD 840/2015. 

 Establiments de nivell superior (informe de seguretat): Són aquells que tenen presència de 
substàncies perilloses o grups de substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les 
especificades en la columna 3 de la part 1 o de la part 2 de l’annex I del RD 840/2015. 

 Sensibilitat del medi ambient local (IC9) 

S’assigna una puntuació en funció de la proximitat de l’establiment a una zona sensible (espai amb 
alguna protecció mediambiental: PEIN, Xarxa Natura 2000...). [veure taula 9] 

Per a cada establiment, a partir de les dades de localització disponibles -coordenades UTM- es 
determina la distància mínima al límit d’una d’aquestes àrees sensibles. 

Les dades de localització (UTM) són objecte de validació al llarg de les visites “in situ” de les  
inspeccions ambientals i, si escau, es corregeixen en el registre del Pla d’inspecció ambiental 2020-
22. 

Taula 1.- Criteris d’impacte. Puntuació per tipus d’instal·lació (IC1). 

 

Puntuació 

1 2 3 4 5 

ESTABLIMENT DEI 1. Instal·lacions de combustió - - - 1.1 1.2-1.3-
1.4 



 

Puntuació 

1 2 3 4 5 

s/epígraf RD 815/2013 2. Producció i transformació de metalls - - 2.6 2.3-2.4-
2.5 

2.1-2.2 

3. Indústries minerals - - 3.3-3.5 3.4 3.1 

4. Indústria química - - - 4.4-4.5-
4.6 

4.1-4.2-
4.3 

5. Gestió de residus - - - 5.1-5.3-
5.4-5.6 

5.2-5.5-
5.7 

6. Indústria derivada de la fusta - - 6.2-6.3 6.1 - 

7. Indústria tèxtil - - 7.1 - - 

8. Indústria del cuir - - - 8.1 - 

9. Indústries agroalimentàries i 
explotacions ramaderes 

- 9.2-9.3 9.1 - - 

10. Consum de dissolvents orgànics - - - 10.1 - 

11. Indústria del carboni - - 11.1 - - 

12. Indústria de conservació de la fusta - - 12.1 - - 

13. Tractament d’aigües - 13.1 - - - 

14. Captura de CO2 - - - - 14.1 

ESTABLIMENT NO DEI 

s/ grup d’activitat de l’establiment 

RAM - - - - 

- - GRE - - 

Taula 2.1.- Criteris d’impacte. Puntuació per a emissions totals a l’aire (IC2.1). 

Puntuació  

0 No hi ha emissions a l’aire o no es disposa de dades validades 

1 Suma d’emissions a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR ≤ 0,5 

2 Suma d’emissions a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 0,5 i ≤ 1 

3 Suma d’emissions a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 1 i ≤ 5 

4 Suma d’emissions a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR >5 i ≤ 10 

5 Suma d’emissions a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 10 

Taula 2.2.- Criteris d’impacte. Puntuació per a emissions a l’aire de NO2/PM10 (IC2.2). 

Puntuació  

0 No hi ha emissions NO2/PM10 a l’aire o no es disposa de dades validades 

1 Suma d’emissions NO2/PM10 a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR ≤ 0,5 

2 Suma d’emissions NO2/PM10 a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 0,5 i ≤ 1 

3 Suma d’emissions NO2/PM10 a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 1 i ≤ 5 

4 Suma d’emissions NO2/PM10 a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 5 i ≤ 10 

5 Suma d’emissions NO2/PM10 a l’aire normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 10 

Taula 2.3.- Criteris d’impacte. Puntuació per a emissions a l’aire de CO2 sense biomassa (IC2.3). 

Puntuació  

0 No hi ha emissions CO2 sense biomassa a l’aire o no es disposa de dades validades 

1 Emissions CO2 sense biomassa a l’aire normalitzades al llindar de l’annex 2 E-PRTR ≤ 0,5 

2 Emissions CO2 sense biomassa a l’aire normalitzades al llindar de l’annex 2 E-PRTR > 0,5 i ≤ 1 

3 Emissions CO2 sense biomassa a l’aire normalitzades al llindar de l’annex 2 E-PRTR > 1 i ≤ 5 

4 Emissions CO2 sense biomassa a l’aire normalitzades al llindar de l’annex 2 E-PRTR > 5 i ≤ 10 

5 Emissions CO2 sense biomassa a l’aire normalitzades al llindar de l’annex 2 E-PRTR > 10 

 

  



 
 

Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2021 (versió de 10 de febrer de 2021) Pàg. 13 de 25 
 
Aragó, 244-248 
08007 Barcelona 
Tel. 932 147 000 

inspecció.integral.tes@gencat.cat 
http://territori.gencat.cat 

Taula 3.- Criteris d’impacte. Puntuació per a emissions a l’aigua (IC3). 

Puntuació  

0 No hi ha emissions a l’aigua o no es disposa de dades validades 

1 Suma d’emissions a l’aigua normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR ≤ 0,5 

2 Suma d’emissions a l’aigua normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 0,5 i ≤ 1 

3 Suma d’emissions a l’aigua normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 1 i ≤ 5 

4 Suma d’emissions a l’aigua normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 5 i ≤ 10 

5 Suma d’emissions a l’aigua normalitzades als llindars de l’annex 2 E-PRTR > 10 

Taula 4.- Criteris d’impacte. Puntuació per a transferència de residus no perillosos (IC4) 

Puntuació  

0 Sense activitat de generació/transferència o no es disposa de dades informades/validades 

1 Quantitat generada (t/any) ≤ 1.000 

2 Quantitat generada (t/any) > 1.000 i ≤ 2.000 

3 Quantitat generada (t/any) > 2.000 i ≤ 10.000 

4 Quantitat generada (t/any) > 10.000 i ≤ 20.000 

5 Quantitat generada (t/any) > 20.000 

Taula 5.- Criteris d’impacte. Puntuació per a transferència de residus perillosos (IC5) 

Puntuació  

0 Sense activitat de generació/transferència o no es disposa de dades informades/ validades 

1 Quantitat generada (t/any) ≤ 1 

2 Quantitat generada (t/any) > 1 i ≤ 2 

3 Quantitat generada (t/any) > 2 i ≤ 100 

4 Quantitat generada (t/any) > 100 i ≤ 200 

5 Quantitat generada (t/any) > 200 

Taula 6.- Criteris d’impacte. Puntuació per a entrades de residus no perillosos (IC6) 

Puntuació  

0 Sense activitat específica de gestió de residus o no es disposa de dades informades/validades 

1 Quantitat gestionada (t/any) ≤ 10.000 

2 Quantitat gestionada (t/any) > 10.000 i ≤ 20.000 

3 Quantitat gestionada (t/any) > 20.000 i ≤ 100.000 

4 Quantitat gestionada (t/any) > 100.000 i ≤ 200.000 

5 Quantitat gestionada (t/any) > 200.000 

Taula 7.- Criteris d’impacte. Puntuació per a entrades de residus perillosos (IC7) 

Puntuació  

0 Sense activitat específica de gestió de residus o no es disposa de dades informades/validades 

1 Quantitat gestionada (t/any) ≤ 100 

2 Quantitat gestionada (t/any) > 100 i ≤ 200 

3 Quantitat gestionada (t/any) > 200 i ≤ 1.000 

4 Quantitat gestionada (t/any) > 1.000 i ≤ 2.000 

5 Quantitat gestionada (t/any) > 2.000 

Taula 8.- Criteris d’impacte. Puntuació per a risc d’accident (IC8) 

Puntuació  

0 Instal·lació no afectada pel RD 840/2015  

3 Instal·lació afectada pel RD 840/2015 : establiment amb risc de nivell baix. 

5 Instal·lació afectada pel RD 840/2015: establiment amb risc de nivell alt. 

 

  



Taula 9.- Criteris d’impacte. Puntuació per a sensibilitat del medi ambient local (IC9) 

Puntuació  

0 Distància mínima (m) ≥ 2000 

1 Distància mínima (m) < 2000 i ≥ 1000 

2 Distància mínima (m) < 1000 i ≥ 500 

3 Distància mínima (m) < 500 i ≥ 200 

4 Distància mínima (m) < 200 i ≥ 50 

5 Distància mínima (m) < 50 

L’aplicació dels criteris d’impacte reporta, per a cada establiment, el perfil d’impacte de l’establiment 
[figura 1]. 

Figura 1.- Perfil d’impacte de l’establiment 

 

Fase 2.- Comportament de l’operador: Perfil de risc 

Els criteris de comportament també es defineixen com a un conjunt de subcriteris i un llindar de 
puntuació. El rang de puntuació és diferent del rang utilitzat en els criteris d’impacte. 

L’impacte és el controlador principal i només pot ser ajustat pel rendiment de l’operador. Aquest efecte 
pot ser positiu, negatiu o neutre. 

S’utilitza un interval comprés entre “-1” i “+1”. Per a cada criteri de comportament s’assigna una 
puntuació de “-1” (bon comportament), “0” (comportament moderat o neutre) o “+1” (comportament 
dolent). 

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. La puntuació de l’impacte 
(ICX) es transforma en una puntuació de risc (RCX). 

Per a cada establiment, els criteris de comportament objecte de valoració són els següents: 

 Gestió ambiental (OCP1) 

S’assigna una puntuació en funció de si l’establiment té implementat o no un sistema de gestió 
ambiental certificat o, en cas de tenir implementat un sistema de gestió ambiental, si aquest està 
registrat en el sistema EMAS (Reglament CE 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 
25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema 
comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) i pel qual es deroguen el Reglament CE  
761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió). [veure taula 10] 

El criteri OCP1 no s’aplica en aquells establiments classificats com a explotacions ramaderes (grup 
d’activitats identificades com a RAM).  
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La vigència i modalitat del sistema de gestió ambiental és objecte de comprovació al llarg de les 
inspeccions i, si escau, s’actualitzen les dades incorporades en el Pla d’inspecció ambiental 2020-
22. 

 Compliment de l’autorització ambiental (OCP2) 

S’assigna una puntuació -amb efecte positiu, negatiu o neutre- en funció de la declaració sobre el 
grau de compliment de l’autorització ambiental que es detalla en el darrer informe d’inspecció emès 
arran de la inspecció ambiental integrada executada en el marc dels programes d’inspecció 
ambiental integrada dels tres anys anteriors (2017, 2018 i 2019). [veure taula 12] 

No s’aplica aquest criteri en aquells establiments que no han estat objecte d’ inspecció ambiental 
integrada el marc dels programes d’inspecció ambiental integrada dels tres anteriors (2017, 2018 i 
2019). 

 Actitud de l’operador (OCP3) 

S’assigna una puntuació -amb efecte positiu, negatiu o neutre- en funció de la reacció de l’operador 
davant dels incompliments declarats en el darrer informe d’inspecció emès arran de la inspecció 
ambiental integrada executada en el marc dels programes d’inspecció ambiental integrada dels tres 
anys anteriors (2018, 2019 i 2020). [veure taula 12] 

No s’aplica aquest criteri en aquells establiments que no han estat objecte d’ inspecció ambiental 
integrada el marc dels programes d’inspecció ambiental integrada dels tres anteriors (2018, 2019 i 
2020). 

Si que s’aplica aquest el criteri en aquells establiments inclosos en programes d’inspecció ambiental 
anteriors que no han realitzat l’actuació d’inspecció perquè no han encarregat a una entitat 
col·laboradora la visita “in situ” d’inspecció requerida per la unitat d’inspecció.  

Taula 10.- Criteris de comportament. Puntuació per gestió ambiental (OCP1) 

Puntuació  

-1 Establiment té implementat un sistema de gestió ambiental registrat en sistema EMAS 

0 Establiment té implementat un sistema de gestió ambiental certificat ISO 14001 

+1 Establiment no té implementat un sistema de gestió ambiental certificat 

Taula 11.- Criteris de comportament. Puntuació per compliment de l’autorització (OCP2) 

Puntuació  

-1 No es constaten incompliments. 

L’informe d’inspecció ambiental integrada declara que  “Es compleixen satisfactòriament les condicions fixades en 
l’autorització ambiental”. 

0 Es constaten incompliments que es qualifiquen com “no importants”. 

L’informe d’inspecció ambiental integrada declara que  “Es garanteix un compliment adequat de les condicions fixades en 
l’autorització ambiental”. 

+1 Es constaten incompliments que es qualifiquen com a “importants”. 

L’informe d’inspecció ambiental integrada declara que  “No es garanteix un compliment adequat de  les condicions fixades 
en l’autorització ambiental”. 

Taula 12.- Criteris de comportament. Puntuació per actitud de l’operador (OCP3) 

Puntuació  

-1 Reacció immediata en detectar incompliment en una inspecció (desprès d’acta d’inspecció i abans emissió d’informe 
proposta d’inspecció) 

0 Reacció després de rebre una única notificació (recepció immediata després de rebre l’informe proposta d’inspecció) 

+1 Sense reacció o reacció després de rebre més d’una notificació. 

No s’ ha encarregat  l’actuació material d’inspecció a una  entitat col·laboradora tot i haver estat requerit per  la unitat  
d’inspecció  en el marc del programa d’inspecció ambiental . 

A partir de les puntuacions obtingudes per a cada criteri de comportament aplicable es calcula una 
puntuació mitjana del rendiment de l’operador (OCPA), tenint en compte que tots els criteris tenen la 



mateixa importància. El valor obtingut s’arrodoneix al nombre sencer més proper, resultant un valor de 
“-1”, “0” o “+1. 

    Comportament mitjà de l’operador de l’establiment A 

El comportament de l’operador de cada establiment influeix en l’avaluació del seu risc introduint un 
canvi en la puntuació dels seus impactes. Els valors dels impactes, juntament amb el valor de 
comportament, permeten obtenir la puntuació de risc: 

 Un bon comportament de l’operador (valor “-1”) redueix el risc, amb una qualificació de risc 
d’impacte (RCx) inferior a la puntuació de l’impacte (ICx). 

 Un mal comportament de l’operador (valor “+1”) augmenta el risc dels impactes i en resulta una 
puntuació superior. 

 Un comportament neutre (valor “0”) no modifica el risc. 

    Risc de l’impacte X de l’establiment A 

Finalment, per a la determinació del valor de risc de cada impacte es té en compte el següent: 

 Si un criteri no té impacte (valor “0”), el seu risc té el mateix valor. És a dir, el criteri de comportament 
de l’operador només s’aplica sobre aquells criteris amb un valor d’impacte superior a “0”. 

 El valor màxim de risc és “5”; és a dir, si en aplicar el criteri de comportament sobre un impacte 
resulta un valor superior a “5”, s’assigna el valor màxim. 

 El valor mínim de risc és “0”; és dir, en aplicar el criteri de comportament sobre un impacte no pot 
resultar un valor inferior a “0”. 

L’aplicació del valor de comportament de l’operador sobre cadascun dels impactes propis de 
l’establiment transforma el perfil d’impacte de l’establiment en un perfil de risc [figura 2]. 

El perfil de risc també ens aporta informació sobre quins impactes són més significatius i quins ho són 
menys, per exemple, quin esforç d’inspecció es requereix per a cada criteri en relació amb els altres: 
les puntuacions més elevades requereixen més esforç i més temps per executar la inspecció. Així, si 
totes les puntuacions assoleixen el màxim nivell de puntuació, el resultat de les operacions d’inspecció 
seria del 100%. A partir d’aquest nivell màxim es podrien assignar percentatges de temps d’inspecció, 
és a dir, quant temps seria necessari per realitzar la inspecció, distribuint el conjunt de l’establiment en 
quatre categories per increments de 25% (del rang més alt, 100%-75%, al rang més baix, 0%-25%). 
Aquesta informació pot ser utilitzada per planificar l’execució de les visites de les  
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Figura 2.- Perfil de risc 

 

Fase 3.- Aplicació de “la regla”: Categoria de risc 

La categoria de risc de l’establiment (RCA) es calcula a partir de la puntuació més alta de tots els criteris 
de risc (RCx) i del nombre de puntuacions més altes que s’ha establert com a “regla”. 

L’aplicació de “la regla” s’ajusta al criteri següent: 

 Si el nombre d’impactes amb la puntuació més alta de risc (RCX) és igual o superior a “la regla”, 
s’assigna com a categoria de risc de l’establiment aquesta puntuació màxima. 

 Si el nombre d’impactes amb la puntuació més alta de risc (RCX) és inferior a “la regla”, s’assigna 
com a categoria de risc de l’establiment un valor inferior a aquesta puntuació màxima. 

En la metodologia aplicada s’estableix com “regla” un valor de “2”, és a dir, es requereixen 
almenys 2 impactes amb la puntuació més alta per assignar a l’establiment una categoria de risc amb 
el mateix valor. En cas contrari, la categoria de risc es redueix en un graó. 

En la figura 3 s’exposen tres exemples d’aplicació de “la regla” per determinar la categoria de risc d’un 
establiment. 

Figura 3.- Aplicació de “la regla”: Categoria de risc 

 



La categoria de risc de l’establiment (RCA) resultant de l’aplicació  de “la regla” es redueix a un valor 
inferior, en una unitat, per a aquells establiments registrats en el sistema EMAS que en el darrer informe 
d’inspecció ambiental integrada executada en el marc dels programes d’inspecció integrada dels tres 
anys anteriors (2018, 2019 i 2020) es declara que “es compleixen satisfactòriament les condicions 
fixades en l’autorització ambiental” o “es garanteix un compliment adequat de les condicions fixades en 
l’autorització ambiental”. 

Fase 4.- Previsió de freqüència d’inspecció 

Es pot vincular la categoria de risc (RCA) amb la previsió d’una freqüència d’inspecció ambiental 
integrada “programada”, d’acord amb el criteri següent: 

 Categoria de risc de valor 5: Previsió periodicitat anual 

 Categoria de risc de valor 4: Previsió periodicitat biennal 

 Categoria de risc de valor inferior o igual a 3: Previsió periodicitat triennal 

6.2. Criteri per a la selecció dels establiments que han de ser objecte d’inspecció ambiental 
integrada “programada” 

El criteri per seleccionar els establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental 2020-22 que han de ser 
objecte d’inspecció ambiental integrada “programada” en el marc del Programa d’inspecció ambiental 
2021 s’ajusta a la seqüència següent: 

 Establiments que no van executar l’actuació material d’inspecció ambiental integrada “programada” 
requerida en el marc del programa d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2020. 

 Establiments que al llarg de l’any 2020 s’han incorporat al Pla d’inspecció ambiental 2020-22 i que 
no han estat objecte d’inspecció ambiental integrada “programada” en el marc del programa 
d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2020. 

 Establiments “DEI” existents que al llarg de l’any 2020 han presentat una declaració responsable 
de l’inici, total o parcial, d’una modificació substancial d’una activitat existent, quan l’activitat objecte 
de la declaració no ha estat objecte de comprovació en una inspecció ambiental integrada 
“programada” en el marc del programa d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2020. 

 Establiments que reporten un valor de categoria de risc de 5. 

 Establiments que reporten un valor de categoria de risc de 4 i no han estat objecte d’inspecció 
ambiental integrada “programada” en el marc del programa d’inspecció ambiental integrada per a 
l’any 2020. 

 Establiments que reporten un valor de categoria de risc inferior a 4 i no han estat objecte d’inspecció 
ambiental integrada “programada” en el marc dels programes d’inspecció ambiental integrada per 
a l’any 2019 o per a l’any 2020. 

De l’aplicació d’aquests criteris es seleccionen inicialment un total de 767 establiments que han de 
ser objecte d’inspecció ambiental integrada “programada”. 

Barcelona, 10 de febrer de 2021 

  

1 Pàgina web del DTES (territori.gencat.cat). Ruta per accedir als documents referenciats: Inici > Medi ambient > Empresa i 

producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats > Control ambiental i 
acció inspectora > Inspecció ambiental integrada: Pla i Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya 

                                            

http://territori.gencat.cat/
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Annex 

Distribució dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, 
període 2020-22. 

A la data d’edició d’aquest document, el Pla d’inspecció ambiental 2020-22 cobreix a 1.565 
establiments. 

Les taules i els gràfics següents detallen la distribució actualitzada d’aquests establiments per diversos 
criteris (tipus d’establiment, grup d’activitat, territori, unitat d’inspecció i categoria de risc). 

Taula 13.- Distribució per grup d’activitat dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per al 
període 2020-22. Agrupació per tipus d’establiment, demarcació territorial, unitat d’inspecció gestora i categoria de risc resultant 
de l’aplicació de l’algoritme d’avaluació del risc ambiental (25 de gener de 2021). 

 

Grup d’activitat 

TOTAL GRE GREdc IND RAM 

TIPUS D’ESTABLIMENT      

DEI 107 36 447 883 1473 

NO DEI 25   67 92 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL      

BARCELONA 84 11 270 219 584 

GIRONA 10 6 45 109 170 

LLEIDA 16 12 58 548 634 

TARRAGONA 19 1 57 28 105 

TERRES DE L’EBRE 3 6 17 46 72 

UNITAT D’INSPECCIÓ      

OGAU BARCELONA 67 - 227 219 513 

OGAU GIRONA 9 - 38 109 156 

OGAU LLEIDA 16 - 53 548 617 

OGAU TARRAGONA 18 - 43 28 89 

OMA TERRES DE L’EBRE 2 - 12 46 60 

DGQACC-SIICAA 20 36 74 - 130 

CATEGORIA DE RISC      

RISC 5 53 10 87 1 151 

RISC 4 57 21 182 86 346 

RISC INFERIOR A 4 22 5 178 863 1068 

 132 36 447 950 1.565 

 

  



Taula 14.- Distribució territorial (demarcació territorial/comarcal) per grup d’activitat dels establiments coberts pel Pla d’inspecció 
ambiental integrada de Catalunya  per al període 2020-22 (25 de gener de 2021). 

 

Grup d’activitat 

TOTAL GRE GREdc IND RAM 

BARCELONA 84 11 270 219 584 

ALT PENEDÈS 1 - 16 - 17 

ANOIA 5 4 24 25 58 

BAGES 6 1 16 32 55 

BAIX LLOBREGAT 8 - 34 - 42 

BARCELONÈS 9 - 26 - 35 

BERGUEDÀ 1 1 1 31 34 

GARRAF 1 - 3 - 4 

MARESME 5 - 10 2 17 

MOIANÈS - - 2 8 10 

OSONA 7 1 31 104 143 

SELVA 2 - 1 - 3 

VALLÈS OCCIDENTAL 22 3 59 5 89 

VALLÈS ORIENTAL 17 1 47 12 77 

GIRONA 10 6 45 109 170 

ALT EMPORDÀ - 1 4 48 53 

BAIX EMPORDÀ - 1 4 23 28 

GARROTXA - 1 10 8 19 

GIRONÈS 3 1 13 13 30 

PLÀ DE L'ESTANY - 1 2 10 13 

RIPOLLÈS - - - 1 1 

SELVA 7 1 12 6 26 

LLEIDA 16 12 58 548 634 

ALT URGELL - 1 1 4 6 

CERDANYA - 1 - - 1 

GARRIGUES 2 2 1 55 60 

NOGUERA 2 1 9 156 168 

PALLARS JUSSÀ - 1 1 15 17 

PLÀ D'URGELL 4 1 9 47 61 

SEGARRA - 1 5 40 46 

SEGRIÀ 7 2 25 149 183 

SOLSONÈS - 1 1 24 26 

URGELL 1 1 6 58 66 

TARRAGONA 19 1 57 28 105 

ALT CAMP 2 - 11 4 17 

BAIX CAMP 4 - 7 8 19 

BAIX PENEDÈS 2 - 4 4 10 

CONCA DE BARBERÀ - 1 2 9 12 

PRIORAT - - - 1 1 

TARRAGONÈS 11 - 33 2 46 

TERRES DE L’EBRE 3 6 17 46 72 

BAIX EBRE 2 - 8 14 24 

MONTSIÀ - 1 5 20 26 

RIBERA D'EBRE 1 5 4 3 13 

TERRA ALTA - - - 9 9 

 132 36 447 950 1.565 
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Figura 4.- Distribució territorial dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 
2020-22 agrupats per tipus d’establiment (25 de gener de 2021) 

Establiments DEI Establiments no DEI 

  

 

Figura 5.- Distribució territorial dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 
2020-22 agrupats per grup d’activitat (25 de gener de 2021). 

Establiments industrials (IND) Explotacions ramaderes (RAM) 

  

 
  



Establiments de gestió de residus (GRE) Dipòsits controlats (GREdc) 

  

Taula 15.- Distribució per tipus d’activitat i unitat d’inspecció dels establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada  
de Catalunya per al període 2020-22 (25 de gener de 2021). 

 
OGAU 

BCN 
OGAU  

GIR 
OGAU  

LLE 
OGAU 

TAR 
OMA    
TEB 

DGQACC-
SIICA TOTAL 

ESTABLIMENTS DEI (epígraf RD 815/2013) 453 150 599 86 56 129 1.473 

IND-ACTIVITATS INDUSTRIALS/ENERGÈTIQUES 227 38 53 43 12 74 447 

Instal·lacions de combustió (1) 3 2 - 4 2 8 19 

Producció i transformació de metalls (2) 65 6 2 3 1 8 85 

Indústries minerals (3) 15 6 8 2 - 19 50 

Indústria química (4) 79 4 12 24 5 14 138 

Indústria derivada de la fusta (6) 6 1 - 2 - 14 23 

Indústria tèxtil (7) 5 - - - - - 5 

Indústria del cuir (8) 3 - - - - 1 4 

Indústries agroalimentàries (9, excepte 9.3) 43 19 31 6 4 4 107 

Consum de dissolvents orgànics (10) 8 - - 2 - 2 12 

Indústria del carboni (11) - - - - - - - 

Indústria de conservació de la fusta (12) - - - - - - - 

Tractament d’aigües (13) - - - - - 4 4 

Captura de CO2 (14) - - - - - - - 

GRE-ACTIVITATS GESTIÓ DE RESIDUS  51 7 14 15 1 19 107 

Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5, excepte 5.5) 51 7 14 15 1 19 107 

GREdc-DIPÒSITS CONTROLATS DE RESIDUS - - - - - 36 36 

Dipòsits controlats de residus (5.5) - - - - - 36 36 

RAM-EXPLOTACIONS RAMADERES 175 105 532 28 43 - 883 

Explot. gallines ponedores i altres ocells de corral (9.3.a)) 7 6 37 8 15 - 73 

Explot. porcs d’engreix i truges reproductores (9.3.b) i 9.3.c)) 168 99 495 20 28 - 810 

ESTABLIMENTS NO DEI 60 6 18 3 4 1 92 

GRE-ACTIVITATS GESTIÓ DE RESIDUS 16 1 2 3 1 1 24 

RAM-EXPLOTACIONS RAMADERES 44 4 16 - 3 - 69 

 513 156 617 89 60 130 1.565 
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Distribució dels establiments inclosos en el Programa d’inspecció ambiental integrada de 
Catalunya per a l’any 2021. 

A la data d’edició d’aquest document, el Programa d’inspecció ambiental 2021 inclou la inspecció 
ambiental integrada “programada” de 767 establiments. 

Les taules i els gràfics següents detallen la distribució actualitzada d’aquests establiments per diversos 
criteris (tipus d’establiment, grup d’activitat, territori, unitat d’inspecció i categoria de risc). 

Taula 16.- Distribució per grup d’activitat dels establiments objecte d’inspecció ambiental integrada “programada” en el marc del 
Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya 2021. Agrupació per tipus d’establiment, demarcació territorial, unitat 
d’inspecció gestora i risc ambiental resultant de l’aplicació de l’algoritme d’avaluació del risc ambiental. 

 

Grup d’activitat 

TOTAL GRE GREdc IND RAM 

TIPUS D’ESTABLIMENT      

DEI 71 24 258 366 719 

NO DEI 17 - - 31 48 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL      

BARCELONA 57 8 158 101 324 

GIRONA 8 5 23 45 81 

LLEIDA 4 8 29 230 271 

TARRAGONA 17 - 42 8 67 

TERRES DE L’EBRE 2 3 6 13 24 

UNITAT D’INSPECCIÓ      

OGAU BARCELONA 50 - 134 101 285 

OGAU GIRONA 7 - 18 45 70 

OGAU LLEIDA 4 - 27 230 261 

OGAU TARRAGONA 17 - 31 8 56 

OMA TERRES DE L’EBRE 1 - 5 13 19 

DGQACC-SIICAA 9 24 43 - 76 

CATEGORIA DE RISC      

RISC 5 53 10 87 1 151 

RISC 4 30 14 94 57 195 

RISC INFERIOR A 4 5 - 77 339 421 

 88 24 258 397 767 

 

  



Taula 17.- Distribució territorial per grup d’activitat dels establiments que han de ser objecte d’inspecció ambiental integrada 
“programada” en el marc del Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2021. 

 

Grup d’activitat 

TOTAL GRE GREdc IND RAM 

BARCELONA 57 8 158 101 324 

ALT PENEDÈS 1 - 5 - 6 

ANOIA 5 3 10 11 29 

BAGES 4 1 8 15 28 

BAIX LLOBREGAT 6 - 21 - 27 

BARCELONÈS 4 - 17 - 21 

BERGUEDÀ 1 - - 15 16 

GARRAF 1 - 2 - 3 

MARESME 5 - 5 1 11 

MOIANÈS - - 1 4 5 

OSONA 5 1 15 48 69 

SELVA 1 - 1 - 2 

VALLÈS OCCIDENTAL 10 3 40 2 55 

VALLÈS ORIENTAL 14 - 33 5 52 

GIRONA 8 5 23 45 81 

ALT EMPORDÀ - 1 4 20 25 

BAIX EMPORDÀ - 1 2 10 13 

GARROTXA - - 5 3 8 

GIRONÈS 3 1 5 5 14 

PLÀ DE L'ESTANY - 1 - 5 6 

RIPOLLÈS - - - 1 1 

SELVA 5 1 7 1 14 

LLEIDA 4 8 29 230 271 

ALT URGELL - 1 1 2 4 

CERDANYA - 1 - - 1 

GARRIGUES - - 1 28 29 

NOGUERA - 1 4 60 65 

PALLARS JUSSÀ - 1 1 7 9 

PLÀ D'URGELL 2 1 2 21 26 

SEGARRA - - 2 23 25 

SEGRIÀ 1 1 12 59 73 

SOLSONÈS - 1 1 10 12 

URGELL 1 1 5 20 27 

TARRAGONA 17 - 42 8 67 

ALT CAMP 2 - 6 1 9 

BAIX CAMP 4 - 6 3 13 

BAIX PENEDÈS 2 - 2 2 6 

CONCA DE BARBERÀ - - 2 2 4 

TARRAGONÈS 9 - 26 - 35 

TERRES DE L'EBRE 2 3 6 13 24 

BAIX EBRE 1 - 2 3 6 

MONTSIÀ - 1 2 5 8 

RIBERA D'EBRE 1 2 2 1 6 

TERRA ALTA - - - 4 4 

 88 24 258 397 767 
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Taula 18.- Distribució per tipus d’activitat i unitat d’inspecció dels establiments objecte d’inspecció ambiental integrada 
“programada” en el marc del Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2021. 

 
OGAU 

BCN 
OGAU  

GIR 
OGAU  

LLE 
OGAU 

TAR 
OMA    
TEB 

DGQACC-
SIICA TOTAL 

ESTABLIMENTS DEI (epígraf RD 815/2013) 248 67 257 53 18 76 719 

IND-ACTIVITATS INDUSTRIALS/ENERGÈTIQUES 134 18 27 31 5 43 258 

Instal·lacions de combustió (1) 3 1 - 4 1 5 14 

Producció i transformació de metalls (2) 29 5 2 1 - 6 43 

Indústries minerals (3) 11 4 5 - - 10 30 

Indústria química (4) 57 1 7 18 1 10 94 

Indústria derivada de la fusta (6) 3 1 - 2 - 7 13 

Indústria tèxtil (7) 2 - - - - - 2 

Indústria del cuir (8) 1 - - - - - 1 

Indústries agroalimentàries (9, excepte 9.3) 21 6 13 5 3 1 49 

Consum de dissolvents orgànics (10) 7 - - 1 - 1 9 

Indústria del carboni (11) - - - - - - - 

Indústria de conservació de la fusta (12) - - - - - - - 

Tractament d’aigües (13) - - - - - 3 3 

Captura de CO2 (14) - - - - - - - 

GRE-ACTIVITATS GESTIÓ DE RESIDUS  38 6 4 14 - 9 71 

Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5, excepte 5.5) 38 6 4 14 - 9 71 

GREdc-DIPÒSITS CONTROLATS DE RESIDUS - - - - - 24 24 

Dipòsits controlats de residus (5.5) - - - - - 24 24 

RAM-EXPLOTACIONS RAMADERES 76 43 226 8 13 - 366 

Explot. gallines ponedores i altres ocells de corral (9.3.a)) 3 5 16 1 5 - 30 

Explot. porcs d’engreix i truges reproductores (9.3.b) i 9.3.c)) 73 38 210 7 8 - 336 

ESTABLIMENTS NO DEI 37 3 4 3 1 - 48 

GRE-ACTIVITATS GESTIÓ DE RESIDUS 12 1 - 3 1 - 17 

RAM-EXPLOTACIONS RAMADERES 25 2 4 . - - 31 

 285 70 261 56 19 76 767 

 

 

 


