
 
 

 
 
Dictamen 15/2017 sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica 
dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants en l’atmosfera, el registre i 
el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions a 
l’atmosfera. 

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 14 de setembre del 2017. 

El Projecte de decret té per objecte: a) regular el règim d’intervenció ambiental atmosfèrica dels 
establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, b) regular els 
mesurament de les emissions a l’atmosfera d’aquestes activitats, tant si són puntuals com si són 
continus, així com el seu registre, c) regular certs aspectes de les activitats que emeten compostos 
orgànics volàtils, d) regular certs aspectes referents a les torxes, el biogàs i les mesures correctores i e) 
actualitzar la normativa existent per adequar-la a la nova normativa i als avenços de la tècnica, així com 
per regular el registre i la informació de les emissions. 

Es desenvolupa, així, la Llei 34/2007, de 15 de novembre, i el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, i 
es regula el procediment d’autorització d’emissions, així com la seva renovació i modificació; la 
tramitació de la notificació d’emissions, i els requisits posteriors a la notificació. També es regula la 
tramitació de les modificacions en els establiments, les quals poden ser substancials o no substancials i 
poden requerir o no una modificació de l’autorització d’emissions. En aplicació de la disposició 
addicional segona de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, queden exceptuades d’aquests procediments 
aquelles instal·lacions que siguin incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació i aquelles que, per desenvolupament legislatiu de la 
comunitat autònoma queden afectades per procediments d’intervenció integrada de similar naturalesa, 
que en el cas de Catalunya són les subjectes per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, a autorització ambiental o a llicència ambiental amb prescripcions del 
vector atmosfera. 

També es regulen les obligacions de les persones titulars de qualsevol establiment en el que es 
desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, amb independència dels altres 
mitjans d’intervenció ambiental a què se sotmeti l’establiment, en relació amb el control de les 
emissions, el registre dels focus emissors i torxes, i el règim de mesurament dels focus emissors, entre 
d’altres disposicions. Així mateix, es promou la simplificació dels tràmits administratius, així com la seva 
realització per mitjans electrònics, per tal de facilitar l’aplicació de mesures en relació amb els 
establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera. 

Per tal d’adequar els requisits de control exigibles als establiments i als focus, l’òrgan competent ha 
d’establir la periodicitat dels controls interns i externs de les emissions que s’hagin de realitzar, així com 
el seu abast, i en particular, els diferents focus i paràmetres a comprovar en cada cas, ja sigui en el 
permís administratiu o per resolució de l’òrgan competent per al control de les emissions, sobre la base 
dels criteris establerts en aquest Projecte de decret. 

D’altra banda, el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de compostos 
orgànics volàtils causades per l’ús de dissolvents en determinades activitats, exigeix que la Comunitat 
Autònoma on s’ubiqui la instal·lació designi l’òrgan competent per a l’exercici de les funcions de registre 
i control de les emissions que preveu aquesta norma. A aquests efectes, es designa l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant la direcció general competent en matèria de prevenció i control 
de la contaminació atmosfèrica, i s’estableixen les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquesta 
norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 


