
 

CRITERIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES ACTUACIONS DE CONTROL 
DE LA LLEI 3/1998 (CONTROLS INICIALS I PERIÒDICS) 

 

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 actuacions de control. Aquests criteris formen part del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i l'Associació d'Entitats Ambientals de Control (ADEAC), de 20 de desembre 
de 2005, 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 a les administracions públiques 
 
1.1. Garantir la suficiència i idoneïtat dels projectes. 
1.2. Sol·licitar la refosa de projectes dispersos o contradictoris. 
1.3. Agilitar la tramitació de les llicències. 
1.4. Identificar inequívocament en la llicència tots els documents que configuren el 

projecte. 
1.5. Incorporar en la llicència els terminis per dur a terme els controls i revisions. 
1.6. Incorporar mesures de fàcil verificació, especialment quan es refereixin a 

aspectes no inclosos clarament en l’àmbit d’aplicació de la LIIAA. 
1.7. Controlar i requerir les activitats existents que no han dut a terme el control 

inicial. 
1.8. Millorar la tramitació del control inicial en el sentit de verificar formalment i prèvia 

la documentació i de trametre-la al més aviat possible. 
1.9. Comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge qualsevol incidència 

apreciada en relació amb les actuacions de control. 
 
2. Criteris per a les entitats ambientals de control (EAC) 
 
2.1. Respondre puntualment les sol·licituds de control inicial. 
2.2. Comunicar a l’ajuntament la data de realització del control inicial. 
2.3. Verificar la totalitat del projecte i annexos. 
2.4. Reflectir la realitat existent, incloent-hi els canvis o modificacions respecte el 

projecte autoritzat. 
2.5. Verificar el compliment dels requisits que exigeix la legislació i els que fixi la 

llicència. 
2.6. Verificar acuradament les condicions materials d’execució i funcionament. 
2.7. Fonamentar l’acta de control en fets constatables. 
2.8. Efectuar els control en condicions de normal funcionament de l’activitat. 
2.9. Respondre als requeriments administratius que es formulin. 
2.10. Incloure en l’acta un pronunciament, favorable o no, a l’inici de l’activitat. 
2.11. No pronunciar-se favorablement quan manca l’autorització d’abocament a llera 

pública. 
2.12. Lliurar exemplars originals suficients de les actes i dels informes. 
2.13. Disposar de personal amb formació i capacitat suficient. 
2.14. Dur a terme actuacions de control complementari que requereixi l’òrgan 

ambiental sense cap cost. 
 



 

3. Criteris per al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
3.1. Garantir la formació i capacitat del personal de les EAC. 
3.2. Acotar l’àmbit d’aplicació de la LIIAA per tal d’evitar interpretacions dispars i 

disfuncions. 
3.3. Assegurar la correcció en l’actuació de les EAC. 
 
4. Criteris per als col·legis professionals 
 
4.1. Garantir que els tècnics projectistes redacten els projectes d’acord amb la LIIAA, 

a la seva normativa de desplegament i a la normativa sectorial aplicable. 
4.2. Assegurar que el projecte reflecteixi de forma clara quina és l’activitat existent o 

que es vol implantar. 
4.3. Assessorar als titulars en referència als controls inicials. 
4.4. Verificar que es presentin certificacions ajustades a la realitat, especialment quan 

existeixin canvis. 
 
 
 
Granollers, 15 de febrer 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 a les administracions públiques 
 
1.1. Garantir la suficiència i idoneïtat dels projectes. 
 
Tot sovint la falta de concreció del projecte comporta incidències a l'hora d'efectuar les 
actuacions de control. Per això, cal que l'Administració garanteixi que els projectes 
contenen tota la informació necessària i que són prou detallats. En qualsevol cas, 
convé detectar aquestes mancances quan abans millor per tal d'agilitzar la tramitació. 
En aquest sentit, és molt important que els ajuntaments duguin a terme la verificació 
formal de la documentació abans de trametre-la a altres òrgans que han d'informar el 
projecte. 
 
1.2. Sol·licitar la refosa de projectes dispersos o contradictoris. 
 
La dispersió documental dels projectes amb nombrosos annexos, especialment quan 
hi ha modificacions o contradiccions, en dificulta l'avaluació i les actuacions de control i 
revisió. Per això, les administracions haurien de sol·licitar la refosa de la documentació 
tècnica en aquests casos. 
 
1.3. Agilitar la tramitació de les llicències. 
 
L'existència d'activitats en funcionament sense haver dut a terme les actuacions de 
control propicia l'aparició de conflictes en el moment d'efectuar els controls, ja que com 
més temps passa entre la redacció del projecte i l'actuació de control més probable és 
que s'hagin introduït canvis i modificacions. Per tant, interessa que la tramitació 
administrativa sigui àgil i que es compleixin els terminis previstos. 
 
1.4. Identificar inequívocament en la llicència tots els documents que configuren el 

projecte. 
 
En la resolució de la llicència cal identificar inequívocament el projecte i els annexos 
autoritzats. D’aquesta manera, s’assegura que l’EAC pugui conèixer i verificar tota la 
documentació del projecte autoritzat. 
 
1.5. Incorporar en la llicència els terminis per dur a terme els controls i revisions. 
 
Per tal que els titulars duguin a terme els controls inicials tan bon punt es comenci a 
exercir l'activitat, és convenient incorporar aquest requeriment en les resolucions. Per 
reforçar aquesta necessitat pot ser interessant establir terminis concrets en la llicència. 
 
1.6. Incorporar mesures de fàcil verificació, especialment quan es refereixin a 

aspectes no inclosos clarament en l’àmbit d’aplicació de la LIIAA. 
 



 

En algunes ocasions l'Administració local introdueix requeriments en matèries que no 
estan clarament incloses en l'àmbit de la Llei 3/1998. No obstant, l'EAC ha de verificar 
totes les mesures de l'autorització o llicència ambiental, segons el que disposa la 
normativa. Això genera una disfunció perquè resulta que l'EAC ha de verificar 
aspectes que no necessàriament ha de conèixer. Per intentar superar-ho, es considera 
convenient que en aquests casos les mesures es redactin de tal manera que siguin de 
fàcil verificació. 
 
1.7. Controlar i requerir les activitats existents que no han dut a terme el control 

inicial. 
 
Una altra mesura necessària per tal que les activitats realitzin el control inicial al més 
aviat possible, és el seguiment de les activitats que disposen de llicència. Els 
ajuntaments haurien de requerir les activitats que estan funcionant perquè duguin a 
terme el control inicial, si no ho han fet. A banda de ser obligatòria, aquesta mesura 
hauria de permetre reduir el temps que transcorre entre la resolució de la llicència i el 
control inicial, essent menys probable que les activitats incorporin modificacions 
respecte el projecte autoritzat, que més endavant podrien ser un problema en 
l'actuació de control. Així mateix, convé controlar i requerir les activitats que després 
d'un primer control desfavorable o amb mancances triguen massa a fer el control 
complementari corresponent. 
 
1.8. Millorar la tramitació del control inicial en el sentit de verificar formalment i prèvia 

la documentació i de trametre-la al més aviat possible. 
 
Amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació dels controls inicials, és important que els 
ajuntaments realitzin una verificació formal de la documentació abans de trametre-la a 
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 entitat 
degudament acreditada. Un cop es té tota la documentació necessària s'ha de 
traslladar tan aviat com sigui possible a l'òrgan ambiental que l'ha d'avaluar.  
 
1.9. Comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge qualsevol incidència 

apreciada en relació amb les actuacions de control. 
 
Correspon al DMAH garantir el bon funcionament del sistema de control a través de 
les EAC. Per això, els ens locals han de comunicar totes les incidències apreciades en 
relació a les actuacions de control, especialment quan es tracta d’activitats no incloses 
en els annexos que avalua el propi DMAH. D'altra banda, també cal tenir en compte 
que tant els clients com qualsevol altra part afectada poden presentar reclamacions a 
l’EAC, d'acord amb l’art. 27 del Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de control. Per la seva 
banda, l’EAC té l’obligació de disposar de procediments documentats per al tractament 
d’aquestes reclamacions, així com de mantenir-les a disposició del DMAH. En cas que 
l'EAC no resolgui la reclamació en el termini d'un mes, els afectats poden traslladar-la 
al DMAH. 
 
 



 

2. Criteris per a les entitats ambientals de control (EAC) 
 
2.1. Respondre puntualment les sol·licituds de control inicial. 
 
Tenint en compte que com més temps passa des de que es resol la llicència fins que 
es realitza el control inicial és més probable que s'hagin introduït canvis i 
modificacions, és important que no hi hagi demores per part de l’EAC a l'hora 
d'efectuar els controls inicials. En aquest sentit, des de l’ADEAC s’indica que s’està 
ultimant un acord de mútua assistència entre els seus membres, amb l’objectiu de 
poder respondre al més aviat possible. 
 
2.2. Comunicar a l’ajuntament la data de realització del control inicial. 
 
L’EAC ha d’informar a l’ajuntament de la data en que s’efectuarà l’actuació de control 
inicial. D’aquesta manera els tècnics municipals poden decidir si acompanyen o no els 
tècnics de l’EAC en les seves actuacions. En determinats casos, la presència dels 
tècnics municipals pot contribuir positivament al desenvolupament de les actuacions 
de control. 
 
2.3. Verificar la totalitat del projecte i annexos. 
 
Per verificar l'adequació de l'activitat al projecte autoritzat és necessari tenir en compte 
tant el projecte com tota la seva documentació complementària i annexos. 
 
 
2.4. Reflectir la realitat existent, incloent-hi els canvis o modificacions respecte el 

projecte autoritzat. 
 
L’EAC ha de reflectir qualsevol canvi o modificació existent respecte el projecte 
autoritzat. En cas que sigui un canvi substancial, no es pot efectuar el control inicial, i 
el titular haurà de tramitar un nou projecte que incorpori el canvi, d’acord amb els 
articles 11 i 24 de la Llei 3/1998 i l’apartat 13 dels Criteris per a la realització del control 
inicial d'un establiment. D’altra banda, en cas de canvis no substancials, per més petit 
que sigui el canvi, cal identificar-lo i incorporar-lo en el control per tal que 
l'administració el pugui avaluar. Aquest fet és especialment transcendent quan els 
canvis produïts puguin afectar la compatibilitat urbanística de l'activitat. 
 
2.5. Verificar el compliment dels requisits que exigeix la legislació i els que fixi la 

llicència. 
 
D'acord amb l'article 43 de la Llei 3/1998 i segons els Criteris per a la realització del 
control inicial d'un establiment (apartat 2) s'ha de verificar el compliment de tots els 
requeriments legals aplicables i, específicament, dels fixats en l’autorització o llicència 
ambiental. En aquest sentit, cal tenir en compte que l’art. 4 del Decret 170/1999 preveu 
que per dur a terme totes les actuacions de control que s’hagin d’efectuar l'EAC pot 
recórrer a persones o entitats alienes per realitzar actuacions de control que, pel seu 
caràcter especialitzat, no es trobin recollides en la seva acreditació. L’adopció 
d’aquesta possibilitat exigeix que l’entitat ambiental justifiqui la capacitat o aptitud 
d’aquesta o d’aquestes persones o entitats alienes. 
 
2.6. Verificar acuradament les condicions materials d’execució i funcionament. 



 

 
L'EAC ha de comprovar les condicions d'execució i funcionament de les instal·lacions, i 
no només la seva presència o instal·lació. 
 
2.7. Fonamentar l’acta de control en fets constatables. 
 
L'objectiu de l'actuació de control és verificar l'adequació de l'activitat al projecte 
autoritzat i als requeriments aplicables. Per això, en l'acta de control no hi pot haver 
consideracions o valoracions poc justificades o dubtoses sobre condicions que no 
puguin ser constatades de forma inequívoca. 
 
2.8. Efectuar els control en condicions de normal funcionament de l’activitat. 
 
Les actuacions de control s'han de realitzar en condicions normals de funcionament o 
bé en el supòsit més desfavorable des del punt de vista ambiental, fet que l'EAC ha 
d'acreditar en l'acta corresponent. En aquest sentit, l'apartat 6 dels Criteris per a la 
realització del control inicial d'un establiment indica que el control s'ha d'efectuar quan 
l'establiment pugui funcionar en el règim ordinari i definitiu. 
 
2.9. Respondre als requeriments administratius que es formulin. 
 
Les verificacions complementàries sol·licitades per l'administració han de respondre a 
les reclamacions formulades o bé argumentar justificadament la seva innecessarietat, 
si es considera convenient. En aquest sentit, cal tenir en compte que la falta de 
resposta acostuma a suposar una nova reclamació de documentació i, per tant, 
demora el procediment. 
 
2.10. Incloure en l’acta un pronunciament, favorable o no, a l’inici de l’activitat. 
 
Els apartats 18 i 19 dels Criteris per a la realització del control inicial d'un establiment, 
estableixen que l’EAC ha de manifestar-se, en el moment de la visita de control a 
l’establiment, respecte si és favorable o no a l’inici de l’activitat. 
 
2.11. No pronunciar-se favorablement quan manca l’autorització d’abocament a llera 

pública. 
 
Les autoritzacions d’abocament directes i indirectes a llera pública han de ser en tot 
cas prèvies a la implantació i entrada en funcionament de l'activitat que sigui objecte 
d’instal·lació, modificació o trasllat, i fins i tot a l'atorgament de les llicències ambientals 
per part de les autoritats locals, tal i com regula l’article 259 del Reial Decret 849/1986, 
d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que 
desenvolupa la Llei d'aigües. A més, l’autorització d’abocament a llera pública és un 
dels documents que l'EAC ha de preparar i consultar prèviament a la visita de control, 
d'acord amb l’apartat 13 dels Criteris per a la realització del control inicial d'un 
establiment. 
 
2.12. Lliurar exemplars originals suficients de les actes i dels informes. 
 
Per poder avaluar el control inicial és necessari que la documentació aportada sigui 
original o bé còpia compulsada. En la major part dels casos són necessàries, com a 
mínim, dues còpies originals, una per l'ajuntament i una altra per l'òrgan ambiental. De 



 

totes formes, cal tenir en compte que el nombre de còpies demanat per cada 
ajuntament hauria de determinar el nombre de còpies necessàries segons la tramitació 
particular en cada cas. 
 
2.13. Disposar de personal amb formació i capacitat suficient. 
 
L'àmbit d'intervenció de la Llei 3/1998 és ampli i complex, i requereix professionals 
amb formació adequada i capacitat suficient. Aquesta formació també ha de ser 
continuada per donar resposta a la necessitat de verificar els nous requeriments que 
puguin anar apareixent. A més, cal tenir en compte la conveniència de disposar 
d'equips multidisciplinars amb competències en els diferents àmbits d'actuació, seguint 
la línia amb la que ja es va regular la composició de les ponències ambientals locals. 
 
2.14. Dur a terme actuacions de control complementari que requereixi l’òrgan 

ambiental sense cap cost. 
 
Tot i que pugui tractar-se de fets aïllats, cal tenir en compte que l'EAC no pot facturar 
les verificacions necessàries per esmenar les deficiències atribuïbles a la seva 
actuació. 
 
 
3. Criteris per al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
3.1. Garantir la formació i capacitat del personal de les EAC. 
 
Els verificadors de les EAC han de disposar de formació suficient en relació als 
requeriments derivats de la protecció del medi ambient, en conjunt, inclosa la seguretat 
i la protecció de la salut, d'acord amb l'àmbit d'intervenció definit per l'article 1 de la Llei 
3/1998. El DMAH ha de garantir aquests requisits en la línia que ja ho està fent 
actualment. 
 
3.2. Acotar l’àmbit d’aplicació de la LIIAA per tal d’evitar interpretacions dispars i 

disfuncions. 
 
Precisament, es considera que l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998 no queda prou clar 
en alguns aspectes com la protecció de la salut o la prevenció de riscos laborals. De 
fet, es constata que hi ha interpretacions diferents i que això genera algunes 
disfuncions. Per evitar-ho, seria convenient una major definició d'aquests aspectes per 
part de l'Administració. 
 
3.3. Assegurar la correcció en l’actuació de les EAC. 
 
Correspon al DMAH la tutela del sistema d'acreditació i el control de les actuacions 
efectuades per les EAC, que és una mesura de garantia necessària pel correcte 
funcionament del sistema. Tenint en compte les incidències apreciades en les 
actuacions de control d'activitats de l'annex II.2, convindria intensificar el control sobre 
les actuacions de les EAC en aquests casos. 
 
 



 

4. Criteris per als col·legis professionals 
 
El grup de treball va plantejar la necessitat de traslladar les conclusions de les 
sessions als col·lectius professionals, com a operadors directament implicats en el 
procés. Progressivament, aquests col·lectius s’hi haurien d’implicar més, actuant de 
filtres, per exemple, a l’hora de visar aquells projectes que no continguin tota la 
informació prevista pel Decret 136/1999 i per la resta de la normativa sectorial 
aplicable. En el conveni, es recull la voluntat de promoure les bones pràctiques 
següents per part dels col·legis professionals: 
 
4.1. Garantir que els tècnics projectistes redacten els projectes d’acord amb la LIIAA, 

a la seva normativa de desplegament i a la normativa sectorial aplicable. 
 
4.2. Assegurar que el projecte reflecteixi de forma clara quina és l’activitat existent o 

que es vol implantar. 
 
4.3. Assessorar als titulars en referència als controls inicials. 
 
4.4. Verificar que es presentin certificacions ajustades a la realitat, especialment quan 

existeixin canvis. 
 


