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El proper 11 d’agost entra en vigor la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (LPCAA) Aquesta normativa té per objecte establir el 
sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental, prenent en 
consideració les afeccions sobre el medi ambient i les persones i integrant l’avaluació 
d’impacte ambiental de les activitats. 
 
A l’article 11 de la LPCAA es preveu l’ús de mitjans tècnics, en el sentit què les relacions 
interadministratives i les de la ciutadania amb les administracions ambientals s’han de dur 
a terme amb tècniques i mitjans electrònics, tot respectant les garanties i els requisits 
dictats per les normes de procediment administratiu. En aquest mateix article s’indica que 
el Govern ha d’establir els sistemes de gestió i comunicació necessaris per a fer efectiu l’ús 
dels mitjans tècnics i remoure els obstacles formals i materials que n’impedeixen o en 
dificulten la implantació.  
 
La implementació de la  tramitació electrònica als procediments previstos a la LPCAA 
suposa un avanç en la millora i en la eficàcia administrativa, tenint en compte que 
possibilita al ciutadà la tramesa i recepció dels documents des de qualsevol lloc, les 24 
hores dels 365 dies a l'any, la qual cosa  permetrà la millora de la qualitat del servei, alhora 
que facilita molt significativament les relacions de les empreses i ciutadans amb 
l'administració 
 
En aquest sentit, us informo que properament s’aprovarà l’Ordre que té per objecte regular 
la tramitació electrònica dels següents procediments relatius al sistema d’intervenció 
administrativa de les activitats incloses a l’annex I de la LPCAA: 
 
a) Autorització ambiental, amb declaració d’impacte ambiental, de les activitats incloses 

en els annexos I.1 i I.2, tant per a la seva implantació com per les seves modificacions 
substancials. 

 
b) Consulta prèvia a la sol·licitud d’autorització ambiental o de canvi substancial, sobre 

l’abast i contingut de l’estudi d’impacte ambiental. 
    
c) Controls inicial, periòdics i específics de les activitats sotmeses a autorització 

ambiental. 
 
d) Comunicació de modificacions no substancials de les activitats sotmeses a autorització 

ambiental, que tenen efectes sobre les persones o el medi ambient. 
 
e) Revisió de l’autorització ambiental. 
 
f) Comunicació de canvis de titularitat de les activitats autoritzades sotmeses a 

autorització ambiental. 
 
g) Declaració d’impacte ambiental, per les activitats incloses a l’annex I.3, integrat en el 

procediment corresponent a l’autorització substantiva. En aquest sentit, caldrà 
presentar al departament de la Generalitat competent en matèria de mines, el 
document de l’estudi d’impacte ambiental així com el projecte de restauració, en la 
forma de presentació i en el format digital que es determini en l’esmentada ordre. 
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Les sol·licituds i comunicacions amb que s’inicien els procediments indicats, excepte el 
d’autorització sustantiva per les activitats de l’annex I.3 de la LPCAA, només es podran 
presentar per mitjans electrònics, a través del  web  del Departament competent en matèria 
de medi ambient http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp, així com a l’Oficina Virtual de 
Tràmits corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça http://www.gencat.cat/ovt. 
 
L’accés a la tramitació dels procediments electrònics regulats en l’ordre requerirà la 
identificació i autenticació per mitjans electrònics de  les persones sol·licitants, segons el 
que s’indiqui per cada procediment, les quals hauran de fer ús d’algun sistema  de 
signatura electrònica dels admesos per la oficina virtual de tràmits corporativa de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
L’Ordre establirà un calendari d’implantació, que pot estar subjecte a modificacions tenint 
en compte els recursos econòmics, tècnics i organitzatius necessaris per prestar-los, per 
tal que els procediments indicats estiguin disponibles per mitjans electrònics: 
 
a) Pel que fa a la petició d’autorització ambiental, amb declaració d’impacte ambiental, o 
les modificacions substancials d’aquestes, així com la realització i presentació al 
departament de la Generalitat competent en matèria de mines, del document de l’estudi 
d’impacte ambiental així com del projecte de restauració, a partir del mes d’octubre de 
2010. 
 
b) Pel que fa als procediments de consultes de l’amplitud i nivell de detall de l’estudi 
d’impacte ambiental i de canvis no substancials, el dia 1 de gener de 2011. 
 
c) Pel que fa al procediment de canvis de titularitat de les activitats autoritzades, al febrer 
de 2011. 
 
d) Pel que fa als procediments de controls inicials i controls periòdics, així com de les 
revisions de les autoritzacions ambientals, el dia 1 de maig de 2011. 
 
Properament us informarem més detalladament respecte a com donar correcte compliment 
a aquesta nova normativa. Així mateix, podreu trobar tota la informació necessària a la 
nostra web (http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp) com a la web de l’Oficina Virtual de 
tràmits de la Generalitat (http://www.gencat.cat/ovt). 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Lluís Laguna i Cano 
Subdirector general d’intervenció i qualificació ambiental 
 
Barcelona, 26 de juliol de 2010. 
 
 
 


