Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental
NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI
5/2013, D’11 DE JUNY, PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI ESTATAL
16/2002, DE PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRATS DE LA CONTAMINACIÓ, I
QUE AFECTA A LES ACTIVITATS INCLOSES A L’ANNEX I.1 DE LA LLEI
20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE
LES ACTIVITATS.
•

El 12 de juny de 2013 s’ha publicat al BOE la Llei estatal 5/2013, d’11 de juny,
de modificació de la Llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la
contaminació i la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats. Aquesta
normativa té caràcter bàsic, i per tant, afecta a totes les CCAA.

•

Aquesta llei transposa a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol una part de la
directiva 2010/75/UE d’emissions industrials, que podeu trobar a
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/soil_protection/ev0027_es
.htm , i afecta a totes les activitats incloses al seu annex 1. Podeu consultar el
text de la llei a http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6270

•

A Catalunya, i atès que es tracta de normativa bàsica, comportarà l’adequació
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, i del reglament que la desenvoluparà, a les noves determinacions.

•

Per activitats de nova implantació o modificacions substancials d’activitats
existents, les prescripcions d’aquesta norma els hi són d’aplicació des del dia 7
de gener de 2013.

•

Per a les activitats existents el 7 de gener de 2013 que no hagin realitzat cap
modificació, o que hagin realitzat modificacions no substancials, la llei dóna de
termini fins el 7 de gener de 2014 per actualitzar les autoritzacions a les noves
prescripcions, excepte per les activitats de nova inclusió a la directiva, on el
termini és el 7 de juliol de 2015 i per a les instal·lacions de combustió amb una
potència tèrmica nominal total igual o superior a 50MW, on el termini serà l’1
de gener de 2016. Aquestes actualitzacions es realitzaran mitjançant un
procediment simplificat iniciat d’ofici.

•

Aquesta llei també preveu un procediment posterior, també iniciat d’ofici, de
revisió de les autoritzacions ambientals lligada a la publicació dels documents
de conclusions de les MTD aplicables a l’activitat principal de les instal·lacions
afectades, en el termini màxim de 4 anys des de la publicació dels esmentats
documents. Passat aquest termini s’haurà de garantir que els valors límit
d’emissió no superin els nivells d’emissió associats a les millors tècniques
disponibles establertes als documents de conclusions, motiu pel qual el
procediment de revisió haurà d’estar acabat en el termini de 4 anys des de la
publicació dels documents de conclusions MTD aplicables a l’activitat principal.
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Així doncs, desapareix el règim de revisions periòdiques cada 8 anys de les
autoritzacions, establert a la Llei estatal 16/2002 i la Llei catalana 20/2009.
•

Transitòriament, i mentre no es procedeixi a adequar la llei 20/2009 de
prevenció i control ambiental de les activitats, aquesta és vigent a Catalunya
amb totes les seves determinacions, en tot allò que no contradigui la Llei
16/2002, modificada per la Llei 5/2013. Per tant, pel que fa a les revisions, i
fins que no s’hagi iniciat l’actualització de les autoritzacions, l’activitat que hagi
sol·licitat o hagi de sol·licitar la revisió periòdica de la seva autorització ho
haurà de fer tal i com estableixen els articles 62 i 63 de la mateixa. La revisió
que es porti a terme durant aquest període substituirà l’actualització, i
l’autorització ambiental que s’atorgui ja contindrà les noves prescripcions de la
Llei 5/2013, prèvia sol·licitud de la informació que es consideri necessària. El
mateix succeeix pel que fa al règim de controls establert a la autorització
ambiental vigent, que s’han de continuar fent mentre no estigui actualitzada
l’autorització.

•

Entre les novetats d’aquesta llei, derivades de la directiva 2010/75/UE, i
malgrat algunes ja estaven regulades a la Llei 20/2009, destaquen:
-

-

-

-
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obligació, per a les activitats incloses al seu annex, de compliment,
en condicions normals de funcionament, amb uns límits d’emissió
que no superin els nivells d’emissió associats a l’ús de les millors
tècniques disponibles (MTD) publicats en els corresponents
documents de conclusions, en els termes, condicions i terminis
establerts als seus articles 7 i 25.
obligació d’establir prescripcions relatives a les condicions de
funcionament anormal que puguin afectar el medi ambient.
obligació d’establir prescripcions que garanteixin la minimització de
la contaminació a llarga distància o transfronterera.
obligació d’establir en quines condicions s’haurà de portar a terme el
tancament d’una instal·lació. En aquest sentit pren rellevància el fet
de que les activitats, incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei,
que fabriquin, utilitzin o emetin substàncies perilloses rellevants,
resten obligades a avaluar quantitativament l’estat del sòl i les
aigües subterrànies. Aquesta avaluació o informe base, servirà de
situació d’inici, ja que al realitzar el tancament d’una instal·lació,
s’haurà de tornar a avaluar l’estat del sòl i les aigües subterrànies.
Igualment, per aquestes activitats que fabriquin, utilitzin o emetin
substàncies perilloses rellevants, hi ha l’obligació de fixar
prescripcions de control pel que fa al sòl i a les aigües subterrànies.
Per a la resta d’activitats, l’obligació és la de fixar prescripcions que
garanteixin la protecció del sòl i les aigües subterrànies.
obligació, per a les activitats afectades, de comunicar, almenys un
cop l’any informació dels resultats de control de les emissions.
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Direcció General
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-

•

el control i inspecció de les activitats afectades es portarà a terme
d’acord amb un pla i programa d’inspecció, basats en un anàlisi dels
efectes ambientals rellevants de cadascuna de les instal·lacions, que
hauran d’estar aprovats i publicats per tal de tenir actualitzades les
autoritzacions ambientals.

Atesa la rellevància que prenen les millors tècniques disponibles (MTD) en
l’aplicació d’aquesta llei, s’informa que fins al moment s’han publicat quatre
dels aproximadament 28 documents de conclusions sobre MTD previstos. Els
publicats fins el moment són els següents:
-

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 28 de febrero de
2012, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en la producción siderúrgica conforme a
la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre las emisiones industriales (2012/135/UE)

-

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 28 de febrero de
2012 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en la fabricación de vidrio conforme a la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
las emisiones industriales (2012/134/UE)

-

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 11 de febrero de
2013, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) para el curtido de piles y cueros
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre las emisiones industriales (2013/84/UE)

-

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 26 de marzo de
2013 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en la fabricación de cemento, cal y óxido
de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales
(2013/163/UE)

Podeu
trobar
els
documents
íntegres
a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9
cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=024a5533b2697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextchannel=024a5533b2697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt
=default
•

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s’estan impulsant acords
voluntaris amb diferents sectors afectats per tal de treballar, d’una banda en la
millora continua de la prevenció de la contaminació, i d’altra banda estudiar i
consensuar determinats aspectes que deriven de l’aplicació d’aquesta
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normativa. Fins al moment s’han signat acords amb l’Associació de Fabricants
de Ciment de Catalunya (Ciment Català), amb l’Associació Empresarial
Química de Tarragona (AEQT), amb l’Associació Espanyola de Productors de
Substàncies per Aplicacions Tensioactives (AEPSAT), i es treballa amb
d’altres sectors en aquest sentit.
•

Per concloure, des d’ara fins el 7 de gener de 2014, el Departament de
Territori i Sostenibilitat treballarà en l’actualització de les autoritzacions de les
aproximadament 1.130 activitats existents afectades per aquesta normativa a
Catalunya. Per portar a terme aquest procediment d’actualització, es
sol·licitarà la següent informació, només a aquelles activitats de les quals
l’Administració no en disposi:
-

-

-

Per aquelles activitats que fabriquin, utilitzin o emetin substàncies
perilloses rellevants, informació relativa a la caracterització analítica del
sòl i les aigües subterrànies si disposen de la mateixa.
Descripció de les condicions de funcionament diferent de les normals
(arrancades, parades, fuites, funcionaments anòmals, etc.) amb la
generació de residus i/o emissions prevista per cadascuna d’elles.
Capacitat màxima de generació de residus i via de gestió donada a cada
un d’ells, amb la corresponent justificació
Mesures que puguin tenir implantades per garantir, en el seu cas, la
protecció del sòl i de les aigües subterrànies i el seu control.
Amb caràcter opcional, còpia del certificat ISO 14001, si en disposen i, en
cas afirmatiu, últim informe de l’auditoria externa de certificació. Aquesta
informació serà tinguda en consideració per a l’elaboració dels plans i
programes d’inspecció a l’hora de definir la freqüència de les visites a les
instal·lacions.

Mentre l’Administració no iniciï el procediment d’actualització de les autoritzacions,
s’ha de continuar aplicant la Llei 20/2009 en totes les seves determinacions, en
allò que no contradigui a la Llei estatal 16/2002, modificada per la Llei 5/2013. No
obstant, per aquelles activitats que tinguin en tràmit un expedient de revisió
periòdica o l’hagin d’iniciar properament, l'Administració sol·licitarà, si escau, la
documentació necessària per poder actualitzar l’autorització a les prescripcions de
la DEI i a la Llei estatal 5/2013 que la transposa parcialment.

Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental
Barcelona, 18 de juny de 2013
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