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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/517/2017, de 10 de febrer, per la qual s'aprova el Pla d'inspecció ambiental integrada de
Catalunya per al període 2017-2019.
El Parlament i el Consell de la Unió Europea van aprovar la Recomanació 2001/331/CE, del 4 d'abril de 2001,
sobre criteris mínims de les inspeccions mediambientals dels estats membres i van considerar la conveniència
que les autoritats públiques disposin d'un o més programes d'inspecció que cobreixin tot el territori de la seva
competència i totes les instal·lacions controlades que s'hi ubiquin. També es fixen els criteris generals sobre
l'abast, el contingut mínim i la base sobre la qual desenvolupar-se. Així mateix 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. Finalment es planteja la necessitat de tenir en compte la divisió de
responsabilitats entre els serveis d'autorització i els serveis d'inspecció.
A Catalunya, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats regula el
règim d'intervenció administrativa de les activitats i estableix que resten sotmeses a un seguiment ambiental
que, en funció de l'annex en què es classifica l'activitat, s'executa mitjançant un sistema d'inspecció o un règim
de controls ambientals.
Les activitats subjectes al règim d'intervenció administrativa d'autorització ambiental i que estan incloses en
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 integrades.
El 20 de febrer de 2014 s'aprova el primer Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període
2014-2016. Finalitzat aquest primer pla i a partir de l'experiència assolida es redacta el nou Pla d'inspecció
ambiental integrada de Catalunya, per al període 2017-2019, que s'estructura en set capítols amb el contingut
que, en síntesi, s'indica a continuació.
Una primera part introductòria, que exposa els antecedents de l'activitat inspectora i la normativa aplicable en
matèria d'inspecció ambiental, incloent-hi el marc competencial.
El capítol segon identifica l'objectiu general que es persegueix, comprovar el grau de compliment dels requisits
fixats en les autoritzacions ambientals integrades dels establiments, i els objectius estratègics plantejats amb
la finalitat de protegir el medi ambient de Catalunya i assegurar un desenvolupament sostenible.
El capítol tercer inclou les definicions dels conceptes i els termes clau que conté.
El capítol quart fa referència a l'abast d'aplicació del pla i als recursos disponibles. Cal destacar la publicació del
criteri establert per a la distribució de les actuacions d'inspecció entre les unitats del Departament de Territori i
Sostenibilitat que tenen atribuïdes la funció d'inspecció ambiental integrada de les activitats cobertes pel pla.
El capítol cinquè estableix que el pla d'inspecció s'instrumenta per mitjà de programes anuals i es detalla quin
ha de ser-ne el contingut.
El capítol sisè conté les accions previstes per fomentar la qualitat, la competència i la millora contínua del pla,
com ara la formació del personal inspector, l'intercanvi d'experiències i les activitats de coordinació.
En el darrer capítol s'especifiquen els indicadors establerts per dur a terme l'avaluació i seguiment del pla i, si
s'escau, el procés per a la revisió del pla.
D'acord amb el que s'ha exposat i fent ús de les atribucions que corresponen a la Direcció General de Qualitat
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Ambiental i Canvi Climàtic,

Resolc:

—1 Aprovar el Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per al període 2017-2019.

—2 Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a la difusió pública del contingut del Pla d'inspecció
ambiental integrada de Catalunya, per al període 2017-2019. El text íntegre es pot consultar al web del
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, 10 de febrer de 2017

Mercè Rius Serra
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
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