
 

CRITERIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AVALUACIONS AMBIENTALS 
 

Els criteris que es recullen a continuació són un seguit de bones pràctiques que haurien de 
desenvolupar els diferents operadors implicats en la Llei 3/1998 per tal de millorar la tramitació 
de les avaluacions ambientals. Aquests criteris s’han definit arran del protocol de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Associació d'Entitats Ambientals de Control 
(ADEAC) i són el resultat de tot un procés de treball en el que també han participat els 
ajuntaments del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

 
 

1. Criteris per als autors de les avaluacions ambientals 

1.1. Reflectir acuradament la realitat existent. 
1.2. Elaborar avaluacions ambientals amb el contingut mínim exigible (inclosos els 

plànols). 
1.3. Elaborar programes de correcció en cas d’incompliments dels requeriments 

ambientals exigibles. 
 

2. Criteris per a les entitats ambientals de control (EAC) 

2.1. Verificar les avaluacions ambientals mitjançant la UTVA. 
2.2. Aportar informes de verificació amb el contingut i el format establert per l’Ordre 

PRE/337/2005. 
2.3. Incloure en l’informe de verificació la signatura del tècnic responsable de la 

verificació, el segell de l’UTVA i la data en que s’efectua l’informe de verificació. 
2.4. Verificar tots els apartats de l’avaluació ambiental. 
2.5. Garantir que es disposa de les analítiques o mesuraments necessaris. 
2.6. Demanar un programa de correccions en les avaluacions ambientals en què 

s’apreciïn incompliments de les determinacions ambientals exigibles. 
2.7. Verificar que l’avaluació ambiental reflecteix exactament la realitat existent. 
2.8. Respondre als requeriments administratius que es formulin. 
 

3. Criteris per als ajuntaments i consells comarcals 

3.1. Efectuar el tràmit d’informació pública i veïnal abans de sol·licitar l’informe de 
l'òrgan ambiental. 

3.2. Agilitar i millorar la tramitació de l’avaluació ambiental. 
3.3. Reclamar les analítiques o mesuraments necessaris. 
3.4. Incorporar a la llicència les mesures que han de ser objecte de control ambiental.  
3.5. Comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge qualsevol incidència 

apreciada en relació amb les actuacions de verificació. 
 

4. Criteris per al Departament de Medi Ambient i Habitatge 

4.1. Assegurar la correcta actuació de les UTVA. 
4.2. Acotar l’àmbit d’aplicació de la LIIAA. 
 
 
 
Granollers, novembre de 2006 



 

ANNEX 
 
Consideracions sobre els criteris, recollides en el procés de treball entre 
el Consell Comarcal, l'ADEAC, els ajuntaments del Vallès Oriental, la 
Diputació de Barcelona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
 
1. Criteris per als autors de les avaluacions ambientals 

1. 1 Reflectir acuradament la realitat existent 

 

L'avaluació ambiental i el document d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis ha 

de descriure exactament la realitat de l'activitat. 

 

1. 2 Elaborar avaluacions ambientals amb el contingut mínim exigible 

 

D’acord amb l’article 9 del Decret 50/2005, de 29 de març, l’avaluació ambiental ha de 

tenir el contingut mínim que s’assenyala en l’article 4.2.j de la Llei 3/1998, segons el 

qual ha de comprendre la descripció de l’activitat i, específicament, informació sobre 

les instal·lacions, les matèries primeres i auxiliars, els processos, els productes i el 

consum de recursos naturals i energia, i les emissions de tota mena i llurs 

repercussions en el medi considerat en conjunt. En cas de fer servir els models 

orientatius del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), s'han de 

complimentar tots els apartats d'aquests models.  

 

1. 3 Elaborar programes de correcció en cas d'incompliments dels requeriments 

ambientals exigibles 

 

Quan l'activitat presenti incompliments de les determinacions ambientals exigibles, 

s'haurà d'adjuntar un programa de correcció d’aquests incompliments i sol·licitar una 

exempció temporal dels límits d'emissió, d’acord amb l’article 10.2 del Decret 50/2005. 

Aquest programa haurà de tenir el contingut mínim definit a la disposició transitòria 3 

del Decret 136/1999. 

 

 

2. Criteris per a les entitats ambientals de control (EAC) 

2. 1 Verificar les avaluacions ambientals mitjançant la UTVA 

 

Des de l’entrada en vigor del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la 

Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a 

la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les 

dejeccions ramaderes, l’avaluació ambiental i el document d’avaluació en matèria de 



 

prevenció d’incendis que acompanyen les sol·licituds d’autorització ambiental o de 

llicència ambiental han d’estar verificats per una UTVA degudament acreditada i 

adscrita a una entitat ambiental de control. 

 

2. 2 Aportar informes de verificació amb el contingut i el format establert per l’Ordre 

PRE/337/2005 

 

Els informes de verificació han de tenir en contingut i el format establert per l’Ordre 

PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic 

de l’informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l’informe de verificació del 

document d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis. 

 

2. 3 Incloure en l’informe de verificació la signatura del tècnic responsable de la 

verificació, el segell de l’UTVA i la data en que s’efectua l’informe de verificació 

 

L’informe de verificació de l’avaluació ambiental ha d’estar signat pel tècnic capacitat 

responsable de la verificació i, a més, en cada full ha de constar el segell de la UTVA i 

la data de verificació, d’acord amb els Criteris per a la verificació d’avaluacions 

ambientals en el marc del que estableix el Decret 50/2005. 

 

2. 4 Verificar tots els apartats de l’avaluació ambiental  

 

L’avaluació ambiental i del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis 

que acompanyen les sol·licituds d'autorització o de llicència ambiental han d'estar 

verificats per una UTVA, d’acord amb l’article 7.1 del Decret 50/2005. En aquest sentit, 

cal tenir present que d’acord amb l’article 9 del Decret 50/2005, de 29 de març, 

l’avaluació ambiental ha de tenir el contingut mínim que s’assenyala en l’article 4.2.j de 

la Llei 3/1998, segons el qual ha de comprendre la descripció de l’activitat i, 

específicament, informació sobre les instal·lacions, les matèries primeres i auxiliars, els 

processos, els productes i el consum de recursos naturals i energia, i les emissions de 

tota mena i llurs repercussions en el medi considerat en conjunt. 

 

2. 5 Garantir que es disposa de les analítiques o mesuraments necessaris 

 

Les avaluacions ambientals verificades han de contenir les analítiques o mesuraments 

necessaris per acreditar el compliment dels límits i determinacions ambientals 

exigibles. Excepcionalment, en cas que la UTVA consideri que aquestes analítiques no 

són necessàries per algun vector, haurà de justificar tècnicament el motiu en l’informe 

de verificació i es responsabilitzarà del criteri adoptat, d’acord amb els Criteris per a la 

verificació d’avaluacions ambientals en el marc del que estableix el Decret 50/2005. 

 



 

2. 6 Demanar un programa de correccions en les avaluacions ambientals en què 

s’apreciïn incompliments de les determinacions ambientals exigibles 

 

Per verificar les avaluacions ambientals amb incompliments de la normativa vigent o 

aquelles en les que la UTVA detecti incompliments de les determinacions ambientals 

exigibles, s'haurà de demanar un programa de correcció d’aquests incompliments, 

d’acord amb l’article 10.2 del Decret 50/2005. Aquest programa haurà de tenir el 

contingut mínim definit a la disposició transitòria 3 del Decret 136/1999. 

 

2. 7 Verificar que l'avaluació ambiental reflecteix exactament la realitat existent 

 

Les actuacions de verificació han de comprovar que l'avaluació ambiental reflecteix les 

condicions de l'activitat, i identificar clarament totes les diferències existents, si 

s'escau. La UTVA ha de comprovar que la informació de l’avaluació ambiental i el 

document en matèria de prevenció d’incendis són reals, representatius, actuals i 

fiables, d’acord amb els Criteris per a la verificació d’avaluacions ambientals en el 

marc del que estableix el Decret 50/2005. 

 

2. 8 Respondre als requeriments administratius que es formulin 

 

Per tal d’evitar noves reclamacions de documentació, és important que les UTVA 

responguin acuradament els requeriments de documentació formulats per part de 

l’Administració. 

 

 

3. Criteris per als ajuntaments i consells comarcals 

3. 1 Efectuar el tràmit d’informació pública i veïnal abans de sol·licitar l’informe de 

l'òrgan ambiental 

 

Els ajuntaments han de fer la informació pública i veïnal abans de sol·licitar l’informe 

de l'òrgan ambiental, d’acord amb el procediment establert per l’article 5.3 del Decret 

50/2005. 

 
3. 2 Agilitar i millorar la tramitació de l’avaluació ambiental 

 

Amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació de les avaluacions ambientals, és important que 

els ajuntaments realitzin una verificació formal de la documentació abans de trametre-

la als altres òrgans que l'han d'avaluar. En aquest sentit, cal tenir en compte que tota 

la documentació tramesa ha de ser original o bé còpia compulsada i que, a més, tota 

la documentació complementària aportada ha d'estar verificada per una unitat tècnica 

d’acreditació ambiental (UTVA). 



 

 

3. 3 Reclamar les analítiques o mesuraments necessaris 

 

Les avaluacions ambientals verificades han de contenir les analítiques o mesuraments 

necessaris per acreditar el compliment dels límits i determinacions ambientals 

exigibles. 

 

3. 4 Incorporar a la llicència les mesures que han de ser objecte de control ambiental  

 

La llicència ambiental, i l’informe de l’òrgan ambiental competent, han de determinar 

les prescripcions tècniques, mesures i límits ambientalment exigibles a l’activitat, ja 

que aquestes determinacions hauran de ser avaluades en els controls periòdics.  

 

3. 5 Comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge qualsevol incidència 

apreciada en relació amb les actuacions de verificació 

 

Correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) garantir el bon 

funcionament del sistema de verificació a través de les UTVA. Per això, els ens locals 

han de comunicar totes les incidències apreciades en relació a les actuacions de 

verificació, especialment quan es tracta d’activitats no incloses en els annexos que 

avalua el propi DMAH. 

 
 
4. Criteris per al Departament de Medi Ambient i Habitatge 

4. 1 Assegurar la correcta actuació de les UTVA 

 

Correspon al DMAH la tutela del sistema d'acreditació i el control de les actuacions 

efectuades per les UTVA, que és una mesura de garantia necessària pel correcte 

funcionament del sistema. Aquest control també s'ha de dur a terme en les actuacions 

de l'annex II.2, ja que correspon a les UTVA la verificació de les avaluacions 

ambientals d’aquest annex. 

 

4. 2 Acotar l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998 

 

En alguns aspectes com la protecció de la salut o la prevenció de riscos laborals no 

queda prou clar l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998. De fet hi ha interpretacions 

diferents que generen algunes disfuncions i que caldria evitar. 

 

 

Granollers, novembre de 2006 


