
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/294/2018, de 22 de febrer, per la qual s'aprova el Programa d'inspecció ambiental
integrada de Catalunya per a l'any 2018.

L'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats estableix
que les activitats de l'annex I.1 resten sotmeses a un sistema d'inspecció ambiental integrada 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 Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que
correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic l'aprovació dels plans i programes
d'inspecció de les activitats amb incidència ambiental en l'àmbit de les seves competències.

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 que cobreix amb la finalitat de garantir el
compliment de les condicions ambientals establertes en les autoritzacions ambientals. El pla s'instrumenta per
mitjà de programes anuals.

El programa d'inspecció ambiental és un document executiu que, basant-se en el pla d'inspecció ambiental
integrada, recull la informació necessària per portar a terme les inspeccions ambientals que s'hi inclouen i
prioritzen, i també la previsió dels recursos necessaris per executar-lo.

El 7 de febrer de 2017 es resol aprovar el Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període
2017-2019. En el marc del pla i a partir de l'experiència assolida des de l'any 2014 es redacta el programa
d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l'any 2018, que s'estructura en set capítols que, en síntesi,
s'indica a continuació.

Una primera part introductòria, que exposa els antecedents, els recursos disponibles, la normativa que aplica,
incloent-hi el marc competencial, i la vigència del programa.

El capítol segon identifica els objectius, general i específics, que es persegueixen.

El capítol tercer es refereix a les actuacions d'inspecció ambiental integrada incloses en el programa:
programades, no programades i documentals.

El capítol quart conté les accions previstes per promoure la millora contínua i la cooperació.

El capítol cinquè identifica els indicadors dissenyats per fer l'avaluació i seguiment del programa.

El capítol sisè inclou el detall de la metodologia implementada per a l'avaluació del risc ambiental i el criteri per
seleccionar els establiments que han de ser objecte d'inspecció ambiental integrada.

El capítol setè presenta la distribució actualitzada dels establiments coberts pel pla d'inspecció i dels
establiments inclosos en el programa d'inspecció.

D'acord amb el que s'ha exposat, i fent ús de les atribucions que corresponen a la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar el Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l'any 2018.

 

—2 Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a la difusió pública del contingut del Programa
d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l'any 2018. El text íntegre es pot consultar al web del
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Departament de Territori i Sostenibilitat, http://territori.gencat.cat, seguint els apartats: 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 > Normativa i documentació.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa
l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin
procedent.

 

Barcelona, 22 de febrer de 2018

 

Mercè Rius Serra

Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

 

(18.057.037)
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