
 
 
CRITERIS A APLICAR ARRAN DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 
20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS. 
 
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, 
entrarà en vigor el proper 11 d’agost, de conformitat amb la seva disposició 
final tercera. 
 
Aquesta norma deroga expressament la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental. El nou règim d’intervenció 
administrativa de la Llei 20/2009 es limita únicament als aspectes ambientals. 
La intervenció administrativa en altres matèries abans contemplades per la Llei  
3/1998 passa a regular-se en les corresponents normes sectorials, com ara la 
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis; la Llei 11/2009, de 6 de juliol, 
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives;  
la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya; la Llei 12/2008, 
de 31 de juliol, de seguretat industrial o el Decret Llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació d’equipaments comercials. 
 
D’altra banda, la nova norma ha variat el règim d’intervenció administrativa 
d’algunes activitats que passen del règim de llicència ambiental al de 
comunicació. Donada la nova situació generada i mentre s’aproven els 
reglaments de desplegament de la Llei 20/2009, els criteris a aplicar són els 
següents: 
 
1. Procediments relatius a sol•licituds d’autorització ambiental o llicència 
ambiental iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 20/09 i pendents 
de resolució. 

 
La norma general, d’acord amb la  Disposició transitòria primera de la Llei 
20/2009, és que aquests procediments es segueixin tramitant fins a la seva 
resolució per la normativa vigent en el moment del seu inici, és a dir, per la Llei 
3/1998.  
  
Això no obstant, en aquells procediments relatius a activitats abans incloses en 
l’annex II de la Llei 3/1998 (règim de llicència ambiental), que a l’entrada en 
vigor de la Llei 20/2009 passen a un règim de comunicació, s’ha d’acordar 
l’arxiu de les actuacions i s’ha de notificar a la persona sol•licitant que l’activitat 
queda sotmesa al règim de comunicació i s’ha de procedir d’acord amb el que 
preveu el Títol IV de la Llei 20/2009. 
   
2. Procediments relatius a llicències d’obertura d’activitats de l’annex III 
de la Llei 3/1998 iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 20/09 i 
pendents de resolució. 
 



 
 
En aquests supòsits s’ha d’acordar l’arxiu de les actuacions i s’ha de notificar a 
la persona sol•licitant de la llicència que l’activitat queda sotmesa al règim de 
comunicació i s’ha de procedir d’acord amb el que preveu el Títol IV de la Llei 
20/2009. 
3. Règim de les activitats que disposen d’autorització o llicència d’acord 
amb la Llei 3/1998. 
 
a) Activitats que canvien d’annex 
 
A les activitats que amb la Llei 20/2009 han canviat d’annex se’ls aplica, amb 
caràcter general, el règim propi de l’annex en que han quedat enquadrades.  
Si el nou règim d’intervenció comporta un canvi de l’administració competent, 
l’administració que disposa de l’expedient l’ha de traslladar a l’administració 
que ha assumit la competència..  
 
b) Controls inicials de les activitats. 
 
A partir de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, les actuacions de control 
ambiental inicial de les activitats s’han d’efectuar d’acord amb el que preveu el 
capítol I del Títol VIII de la nova Llei.  
 
c) Actuacions de control ambiental periòdic  
 
Les actuacions de control ambiental periòdic de les activitats dels annexos I i 
II.1 de la Llei 3/1998 que s’hagin de dur a terme a partir de l’entrada en vigor de 
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, s’han d’efectuar de conformitat amb el nou 
règim jurídic,  en el benentès que els terminis aplicables seran els fixats en la 
seva autorització o llicència ambiental 
 
Per a les activitats subjectes en la Llei 20/2009 a  l'annex II, que disposen de 
llicència ambiental en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei i que estiguin 
classificades en l'annex II.2 de la Llei 3/1998, s'apliquen els terminis de controls 
periòdics fixats per a les actuacions de controls específics de la llicència 
ambiental, amb l'excepció de les activitats existents amb anterioritat a la Llei 
3/1998, subjectes a la Llei 4/2004, de l'1 de juliol, reguladora del procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, per a les quals l'inici dels 
controls es fixa segons els requeriments i els terminis establerts per la Llei 
17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres: 
  

Article 2.1 b) 
 Les activitats d’aquest darrer annex que disposen d’una llicència 
municipal per desenvolupar llur activitat  actual i els equipaments i 
instal•lacions públiques executades d’acord amb un projecte 
degudament aprovat, no s’han de sotmetre al procés d’adequació. 

 
Article 2.1 c) Darrer incís. 



 
 
Es fixa per a l’any 2011 l’inici dels controls periòdics de les activitats de 
l’annex II.2 que d’acord amb la lletra b)  no s’han de sotmetre al procés 
d’adequació. Per a les activitats d’aquest annex que s’hagin sotmès al 
procés d’adequació l’inici dels controls es fixa per a l’any 2015. 

 
 
 
 
d) Renovacions de les autoritzacions o les llicències ambientals. 
 
Els procediments de renovacions de les autoritzacions i de les llicències 
ambientals de les activitats existents es regiran pel règim jurídic de la Llei 
20/2009, de 4 desembre.  
 
Les llicències ambientals únicament estaran subjectes a les renovacions 
periòdiques que en el seu cas determini la legislació en matèria d’aigua, aire o 
residus.  
 
4. Vigència de la Llei 4/2004, de l'1 de juliol, reguladora del procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, modificada per 
l’article 24 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i 
financeres.  
 
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, no deroga expressament la Llei 4/2004, de 
l'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental, per la qual cosa les seves previsions seran d’aplicació fins que 
s’hagin resolt tots els expedients que derivin del procés d’adequació.  
 
 
Barcelona, 21 de juliol de 2010. 


