
LA DIRECTIVA D’EMISSIONS INDUSTRIALS 
APLICACIÓ A CATALUNYA

El Prat de Llobregat, 17 de juny de 2014

ASSOCIACIÓ INDUSTRIAL PER A LA PRODUCCIÓ NETA



La nova Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, sobre les 
emissions industrials , incorpora com a novetats més importants les 
següents:

�Modifica lleugerament l’actual àmbit d’aplicació de l’annex I.1 relatiu 
a les activitats a les quals s’aplica la norma per cobrir tipus 
d’instal·lacions addicionals, i el concreta i amplia més en relació amb 
determinats sectors (per exemple, el tractament de residus).

�Se simplifica i aclareix la tramitació administrativa relativa a 
l’autorització ambiental integrada, tant pel que fa al seu atorgament 
com a la seva modificació i revisió.

�Disposa requisits mínims per a la inspecció i per als informes de 
compliment.

�Estableix normes relatives al tancament de les instal·lacions, la 
protecció del sòl i les aigües subterrànies.

�Fixarà com a obligatoris els VLE associats a les MTD, en el termini  
màxim de quatre anys un cop aprovats els documents de conclusions.

Directiva d’Emissions Industrials (DEI)



Directiva d’Emissions Industrials (DEI)

La Directiva DEI ha estat transposada totalment a 
l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol mitjançant:

� Llei 5/2013 , d’11 de juny (BOE núm. 140 de 12 de 
juny de 2013) que modifica la Llei 16/2002, d’1 de 
juliol, de prevenció i control integrats de la 
contaminació.

� Reial Decret 815/2013 , de 18 d’octubre (BOE núm. 
251 de 19 d’octubre de 2013) pel qual s’aprova el 
Reglament d’emissions industrials i de 
desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol. 



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA DE LA LLEI 5/20013

“D’acord amb el que estableix l’apartat primer, es consideren actualitzades les 
autoritzacions actualment en vigor que continguin p rescripcions explícites relatives a:

� Incidents i accidents, en concret respecte a les obligacions dels titulars relatives a la comunicació a l’òrgan 
competent i l’aplicació de mesures, fins i tot complementàries, per limitar les conseqüències mediambientals i 
evitar altres possibles accidents i incidents;

� L’incompliment de les condicions de les autoritzacions ambiental integrades;
� En cas de generació de residus, l’aplicació de la jerarquia de residus que estableix l’article 4.1.b);
� Si s’escau, l’informe que esmenta l’article 12.1.f) d’aquesta Llei, que s’ha de tenir en compte per al tancament 

de la instal·lació;
� Les mesures a prendre en condicions de funcionament diferents a les normals;
� Si s’escau, els requisits de control sobre el sòl i les aigües subterrànies;
� Quan es tracti d’una instal·lació d’incineració o coincineració:

– Els residus que tracti la instal·lació relacionats segons la Llista europea de residus; o
– Els valors límit d’emissió que reglamentàriament es determinin per a aquest tipus d’instal·lacions.

Aquestes autoritzacions s’han de publicar al butlle tí oficial de la comunitat autònoma 
corresponent, i s’ha de deixar constància de la sev a adaptació a la Directiva 2010/75/UE, de 24 
de novembre. 

Totes les instal·lacions amb autoritzacions actuali tzades han d’estar cobertes per un 
pla d’inspecció.

El públic té dret a accedir a l’actualització de les autoritzacions ambientals 
integrades, de conformitat amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol”.
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Per donar compliment a Catalunya d’aquest precepte legal de la 
legislació bàsica,  s’ha hagut de treballar en dos camps:

-Autoritzatori (actualització de les AA vigents)

-Sistema d’Inspecció ambiental
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Actualització de les autoritzacions ambientals

Principals dificultats:

- El termini.  L’Estat havia de transposar com a molt tard l’1 de gener 
de 2013 (ho ha fet el 19 d’octubre de 2013). Per tant,  s’ha disposat  
de dos mesos i mig per actualitzar les AA. 

- La CE, d’acord amb la mateixa DEI, ha de donar criteris per tal fixar 
el contingut de l’informe base, fet que encara no s’havia produït. Ho 
ha fet el 6 de maig de 2014.

- Les substàncies perilloses rellevants que la nova DEI mana que 
s’han de vigilar i controlar en el sòl i les aigües subterrànies al llarg de 
l’exercici de l’activitat i en el cessament, són les que tindrien la 
classificació de perilloses segons el Reglament CLP –milers- . S’han 
reduït a 152 substàncies cobertes per la normativa.



La llista de substàncies perilloses (152), considerades rellevants a 
l’efecte de la contaminació dels sòls i les aigües subterrànies, està
basada en les següents normes:

� Reial Decret 9/2005 de 14 de gener de 2005 i llista de metalls i  
metal·loides aplicables a Catalunya en matèria de sòls

� Llista de substàncies prioritàries en matèria d’aigües incloses al
Reial Decret 60/2011, de 21 de gener i a la Directiva 2013/39/UE 
de 12 d’agost

� Reglament UE 850/2004, sobre contaminants orgànics persistents i 
les posteriors modificacions

� Annex XIV del Reglament UE 1907/2006 relatiu al registre, avaluació,
autorització i restricció de substàncies i mescles químiques

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Actualitat/2013%20actualitat/documen
ts/nota_modif_llei%20_contaminacio.pdf
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Actualització autorització ambiental

Principals dificultats :

-La legislació bàsica obligava a tenir actualitzades les AA abans del 7 de 
gener de 2014. A Catalunya el procediment està iniciat abans d’aquesta 
data (21 d’octubre)  encara que la resolució final ha estat posterior.  

- En relació a l’informe base, s’ha optat per definir quines d’elles tenen 
l’obligació de presentar-ho mitjançant el procediment d’actualització, però 
en cap cas l’obligació de realitzar-lo i presentar-l o abans del 7 de 
gener de 2014 , sinó en la primera revisió que es realitzi del permís, 
posteriorment a aquesta data.  
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COMUNICAT DE LA COMISSIÓ EUROPEA ALS ESTATS MEMBRES 
EN RELACIÓ A L’INFORME BASE
COMUNICAT DE LA COMISSIÓ EUROPEA ALS ESTATS MEMBRES 
EN RELACIÓ A L’INFORME BASE



PROCEDIMENT D’ACTUALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS 
AMBIENTALS VIGENTS:

Per realitzar aquesta tasca administrativa que afecta a més de 1.300  
permisos ambientals corresponents a les empreses amb un risc 
ambiental potencial més alt  en el termini dos mesos i mig, es va 
considerar que l’opció més viable i eficient era realitzar un procediment 
d’actualització conjunta de les autoritzacions , donant al procediment 
plena seguretat jurídica i d’informació pública , que requereixen els 
procediments d’intervenció administrativa en l’àmbit del medi ambient. 
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El procés va consistir en: 

� Resolució d’inici del procés d’actualització de 21 de octubre de
2013

� proposta de resolució amb  tràmit d’audiència (15 dies) i     
comunicació als ajuntaments  

� aprovació de la proposta de resolució definitiva, una cop  valorades 
les al·legacions

� Resolució del Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, per delegació
del conseller de Territori i Sostenibilitat.



� INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d’accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de 
la instal·lació informarà immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i/o unitat 
territorial (OGAUs i OMA) i prendrà d’immediat les mesures per a limitar les 
conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents.../...

� INCOMPLIMENT DE L’AUTORITZACIÓ

En cas d’incompliment de les prescripcions establertes a l’autorització, el titular de 
instal·lació informarà immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i/o unitat 
territorial (OGAUs i OMA) i prendrà d’immediat les mesures necessàries per a tornar a 
assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures 
adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental.../...

� PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció
en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. En tot 
cas ha de seguir l’ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 22/2011, de residus i 
sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altre valorització
inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.
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PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS INDUSTRIALS, ENERGÈTIQ UES I 
GESTORS DE RESIDUS
PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS INDUSTRIALS, ENERGÈTIQ UES I 
GESTORS DE RESIDUS



� INFORME BASE, TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ I CONTROL S SOBRE SÒLS I
AIGÜES SUBTERRÀNIES

En el cas que l’activitat fabriqui, utilitzi o emeti alguna o algunes de les substàncies perilloses rellevants, ha 
de presentar l’informe base establert a l’article 12.1.f) de la Llei estatal 16/2002, d’1 de juliol, modificada per 
la Llei 5/2013, d’11 de juny (BOE 12.06.2013), a la primera renovació de l’autorització ambiental que tingui 
lloc després del 7 de gener de 2014. Igualment, haurà de presentar l’esmentat informe en el cas de que 
fabriqui, utilitzi o emeti les seves mescles, o els compostos que continguin les esmentades substàncies 
perilloses rellevants.

Si el titular de la instal·lació considera que no té un risc significatiu de tenir contaminació del sòl o les aigües 
subterrànies, malgrat estar dins del supòsit establert a l’apartat anterior,  ho ha de justificar davant 
l’administració ambiental competent, que en qualsevol cas, decidirà sobre la necessitat o no de realitzar 
l’informe base.  

D’acord amb la informació aportada, l’administració ambiental establirà, si escau, els oportuns requisits de 
control sobre el sòl i les aigües subterrànies.

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de 
Qualitat Ambiental el cessament de l'activitat , informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada
comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular 
hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de 
l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies, així com 
l’informe final, si havia presentat l’informe base a l’inici.   
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PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS INDUSTRIALS, ENERGÈTIQ UES I 
GESTORS DE RESIDUS
PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS INDUSTRIALS, ENERGÈTIQ UES I 
GESTORS DE RESIDUS



� REQUISITS DE CONTROL I INSPECCIÓ

Pel que fa al règim d’inspecció ambiental integrada periòdica de l’establiment, i 
d’acord amb l’article 29 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, aquest resta inclòs en el 
Pla d’Inspecció Ambiental Integrada de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, el qual establirà el corresponent Programa d’inspeccions, que 
inclourà la freqüència de les visites d’inspecció al mateix.

Mentre l’Administració de la Generalitat no aprovi el Pla i Programa 
d’Inspeccions corresponent, l’establiment segueix sotmès al règim de controls 
periòdics establerts a l’autorització ambiental vigent. Aquests controls 
quedaran substituïts per les inspeccions periòdiques un cop s’aprovi l’esmentat 
Pla i Programa d’Inspeccions, al qual es remet aquesta autorització.
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� En caràcter general, es considera que no cal que facin informe
base

� Les prescripcions seran les mateixes que en el cas anterior, excepte la
relativa a l’informe base, control i  tancament de la instal·lació, i 
s’afegeixen unes prescripcions per evitar la  contaminació del sòl i les 
aigües subterrànies (prevenció)
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PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS RAMADERESPRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS RAMADERES



�TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a 
la Direcció General de Qualitat Ambiental el cessament de l'activitat , informant 
de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir 
acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el 
titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació
amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació
amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.  

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,  i l'article 22 bis 
de la Llei estatal16/2002 , d'1 de juliol , de prevenció i control integrats de la 
contaminació.”
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� PRESCRIPCIONS PER A LA PROTECCIÓ DEL SÒL I LES AIGÜE S 
SUBTERRÀNIES
El titular de l’activitat ha de complir les següent s prescripcions:

� PORCÍ
– El sistema d’emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d’estar 

construïts amb materials i formes que garanteixin l’estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o 
l’escolament, sense produir cap mena d’afectació al domini públic hidràulic o als sòls, i que minimitzin els 
riscos d’esquerdes i fissures.

– Les conduccions de les dejeccions fins als punts d’emmagatzematge han de ser estanques, fent especial 
atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.

– L’estructura del sistema d’emmagatzematge ha de ser l’adequada per evitar esquerdes, i les juntes i els 
angles, si n’hi ha, han d’estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en 
cas de moviments.

– La superfície de les parets del sistema d’emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al 
desplaçament del producte contingut.

– Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la 
impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat  del material en l’aigua és inferior a 
1x10-7 m/s en un gruix d’almenys 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s’ha de vigilar el 
període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.

– Cal preveure i implantar les mesures adients de control i manteniment per garantir-ne el bon estat de 
funcionament.

– El sistema d’emmagatzematge de dejeccions ha d’estar construït de tal manera que no hi puguin entrar 
aigües d’escolaments superficials. 

– El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d’estar connectat a cap element del sistema 
d’emmagatzematge de les dejeccions. 

– Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits 
soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d’infiltració.
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� PRESCRIPCIONS PER A LA PROTECCIÓ DEL SÒL I LES AIGÜE S 
SUBTERRÀNIES
El titular de l’activitat ha de complir les següent s prescripcions:

� AVIRAM
– El terra del sistema d’emmagatzematge de dejeccions ha de ser impermeable i resistent 

per suportar el pes dels productes i, si escau, el pas dels vehicles, i disposar almenys 
d’una paret lateral quan la superfície és inferior a 250 m². 

– Cal preveure i implantar les mesures adients de control i manteniment per garantir-ne el 
bon estat de funcionament.

– Disposar d’un sistema de recollida dels líquids que traspua el material mateix que hi ha 
emmagatzemat, de les aigües de pluja i aigües brutes en general. Aquest sistema de 
recollida de líquids ha de garantir l’estanquitat i pot consistir o bé en el mateix femer, 
sempre que estigui construït adequadament, o bé en una fossa de lixiviats.

� COMBUSTIBLES LÍQUIDS

- En el cas que l’activitat disposi d’instal·lacions d’emmagatzematge de combustible líquid 
soterrades o aèries, cal donar compliment a la Instrucció Tècnica Complementària MI-
IP03: Instal·lacions d’emmagatzematge per a consum propi (RD 1523/1999, d’1 
d’octubre).
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� Condicions de l’autorització derivades de la DEI: MTD

� Les conclusions sobre las Millors Tècniques Disponibles (MTD) hauran  
de constituir la referència  per  l’establiment de les condicions del 
permís (art. 14.3) 

� L’autoritat ambiental podrà establir unes condicions del permís més 
severes que les assolibles mitjançant l’ús de les MTD, quan les 
característiques del medi així ho requereixin (art. 14.4).

� Quan una activitat o un procés no estigui cobert per cap de les 
conclusions sobre les MTD, l’autoritat competent, prèvia consulta al 
titular, establirà les condicions del permís basant-se en les MTD que 
hagi determinat per a l’activitat o procés, tenint en consideració els 
criteris establerts a l’annex III de la DEI (art. 14.6)
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� Condicions de l’autorització derivades de la DEI: MTD

� Els VLE, els paràmetres i les mesures tècniques equivalents [...] es 
basaran en les MTD, sense prescriure la utilització d’una tècnica o 
tecnologia específica (art. 15.2).

� L’autoritat competent fixarà VLE que garanteixin que, en condicions 
normals de funcionament,  les emissions no superin els nivells d’emissió
associats a les MTD establerts a les decisions sobre les conclusions 
relatives a les MTD (art. 15.3)

� Els VLE podran ser complementats o reemplaçats per paràmetres o 
mesures tècniques equivalents que garanteixin un nivell equivalent de 
protecció mediambiental (art.14.2).
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� Condicions de l’autorització derivades de la DEI: MTD

� Els VLE, els paràmetres i les mesures tècniques equivalents [...] es 
basaran en les MTD, sense prescriure la utilització d’una tècnica o 
tecnologia específica (art. 15.2).

� L’autoritat competent fixarà VLE que garanteixin que, en condicions 
normals de funcionament,  les emissions no superin els nivells d’emissió
associats a les MTD establerts a les decisions sobre les conclusions 
relatives a les MTD (art. 15.3)

� Els VLE podran ser complementats o reemplaçats per paràmetres o 
mesures tècniques equivalents que garanteixin un nivell equivalent de 
protecció mediambiental (art.14.2).
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� Valors límit d’emissió (VLE). Normes generals d’obli gat 
compliment

� Les normes generals obligatòries es basaran en les MTD, sense 
establir l’ús de cap tècnica ni tecnologia específica, amb la finalitat 
de garantir el compliment dels articles 14 i 15 (art. 17.2)

� Es garantirà l’actualització d’aquestes normes  per tenir en compte 
l’evolució de les MTD, per garantir el compliment de l’article 21 –
revisió i actualització de les condicions del permís- (art. 17.3)
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� Valors límit d’emissió (VLE)

� Com es pot donar compliment a l’obligació de que els límits 
d’emissió no sobrepassin els valors associats a l’ús d e les 
MTD? 

– En les mateixes condicions que en el document de conclusions de 
les MTD (art. 15.3.a)

– En diferents condicions que les establertes al document de 

conclusions de les MTD (art. 15.3.b). En aquest cas es requereix 
una comprovació anual. 
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En les mateixes condicions que les conclusions
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En condicions diferents que les conclusions
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� Valors límit d’emissió (VLE)

� Exempcions al compliment de VLE-MTD (art. 15.4)

L’autoritat competent podrà fixar VLE menys estrictes si es justifica 
adequadament que els costos serien desproporcionadament més alts que els 
beneficis ambientals degut a:

– la ubicació geogràfica o la situació de l’entorn local de la instal·lació, o

– les característiques tècniques de la instal·lació.

En aquests cas l’autoritat competent documentarà en un annex a les 
condicions del permís els motius de l’aplicació d’aquest article 15.4, i els VLE 
no podran superar els VLE establerts als annexes de la DEI.

L’autoritat competent podrà fixar exempcions temporals, a l’aplicació de VLE  
basats en les MTD,  en cas d’aplicar  tècniques emergents, per un periode de  
temps total no superior a nou mesos. 
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� Valors límit d’emissió (VLE)

� Exempcions al compliment de VLE-MTD

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/
Home/Ambits%20dactuacio/Empresa
%20i%20avaluacio%20ambiental/Pr
evencio%20i%20control%20dactivita
ts/La%20Llei%20de%20prev%20i%2
0control%20amb%20dact/MTD/Les
%20guies%20catalanes/documents/
mtd_econ.pdf
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� Decisions per les que s’aproven conclusions sobre les MTD

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

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

(DOUE L 70 de 8-03-2012)
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� Decisions per les que s’aproven conclusions sobre les MTD

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 11 de febre ro 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 C onsejo, sobre las 
emisiones industriales (2013/84/UE) 

(DOUE L 45 de 16-02-2013)

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 E uropeo y del 
Consejo, sobre las emisiones industriales (2013/163/UE) 

(DOUE L 100 de 9-04-2013)
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� Decisions per les que s’aproven conclusions sobre les MTD

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 11 de febre ro de 2013, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las  mejores técnicas 
disponibles (MTD) para la producción de cloro-álcal i  conforme a la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del C onsejo, sobre las 
emisiones industriales (2013/732/UE) 
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� Aplicació a Catalunya

- Per a les activitats existents, amb caràcter general,   
s’esperarà el període de quatre anys des de la publicació del
document de conclusions sobre les MTD aplicables a  
l’activitat principal de l’establiment, per a modificar els valors 
límit d’emissió d’acord amb les conclusions. 

- El procés es portarà a terme mitjançant una revisió d’ofici de 
l’autorització ambiental.  
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

1. Procediment d’actualització curt i simplificat, pr ocurant la  màxima 
reducció de càrregues, tant per a les  empreses, com  per a les unitats 
gestores. 

2. S’ha reduït al màxim possible les substàncies per illoses rellevants

3. No  s’exigirà informe base a cap activitat ramader a

4. No es fixaran nous requeriments de control del sò l i les aigües 
subterrànies, si escau,  fins que s’aporti l’inform e base

5. Amb caràcter general, s’esgotarà el termini per a l’aplicació de les 
conclusions relatives a les  MTD.
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