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Nota informativa relativa a l’ajornament de les actuacions d’inspecció ambiental 
integrada requerides en el marc del Programa d’inspecció ambiental integrada, per 
a l’any 2020. 

Versió 04_juny 2020 

L’article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats estableix que les activitats de l’annex I.1 resten sotmeses a un sistema 

d’inspecció ambiental integrada que s’instrumenta mitjançant el pla i els programes 

d’inspecció ambiental integrada, que aprova la direcció general competent en matèria de 

qualitat ambiental. 

El Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic l’aprovació dels plans i programes d’inspecció de les activitats amb incidència 

ambiental en l'àmbit de les seves competències. 

L’11 de febrer de 2020 la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic resol 

aprovar el Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per a l’any 2020. 

La Instrucció DGQACC/2/2016, de 6 de maig, per a la gestió i el seguiment de les 

actuacions d’inspecció ambiental integrada dels establiments coberts pel Pla d’inspecció 

ambiental integrada de Catalunya estableix que la unitat administrativa que té assignat el 

seguiment ambiental de l’establiment objecte d’inspecció requereix que la persona titular 

d’aquest concerti la visita d’una entitat col·laboradora de l’administració ambiental, 

habilitada en l’àmbit de la prevenció i control (EC-PCAA), perquè executi la visita “in situ” 

en l’emplaçament de l’establiment i emeti l’acta que acrediti el seu resultat abans de la 

data que es fixa com a data límit. 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix en la seva 

Disposició Addicional Tercera la suspensió de tots els termes i terminis administratius. 

D’acord amb l’apartat 4t d’aquesta Disposició addicional es  preveu que les entitats del 

sector públic poden acordar, de manera motivada, la continuació d’aquells procediments 

administratius que estiguin estretament vinculats als fets justificatius de l’estat d’alarma o 

que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament 

dels serveis públics. 

La Resolució TES/973/2020, de 7 de maig, rehabilita els terminis de diferents 

procediments tramitats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que 

van quedar suspesos per la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 

14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada pel COVID-19 (DOGC núm. 8131, de 12 de maig de 2020). El 

protocol associat a la inspecció ambiental integrada dels establiments inclosos en el 

Programa d’inspecció ambiental integrada és un dels procediments inclosos a l’abast de 

la Resolució. 



El 12 de maig de 2020 la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic informa 

de l’ajornament de la data límit comunicada en els requeriments per realitzar la visita 

d’inspecció, quan aquesta data està compresa entre el 31 de març i el 31 de maig de 

2020. També s’exposa que si l’estat d’alarma s’allarga al mes de juny de 2020, 

s’informarà d’un criteri addicional i exclusiu per a l’ajornament del termini dels 

requeriments comunicats que fixen com a data límit el 30 de juny de 2020. 

L’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha estat prorrogat 

mitjançant el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, el Reial Decret 487/2020, de 10 

d’abril, el Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, el 

Reial Decret 537/2020, de 22 de maig i el Reial Decret 555/2020, de 5 de juny. 

D’acord amb l’exposat, prenent en consideració el context actual, en particular la darrera  

pròrroga de l’estat d’alarma, declarada per Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, i amb 

l’objectiu de proporcionar seguretat jurídica als establiments inclosos en el Programa 

d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2020 que, en el requeriment rebut per realitzar 

la visita d’inspecció, tenen fixada una data límit que finalitza durant l’estat d’alarma i les 

successives pròrrogues, s’informa que l’ajornament de la data límit comunicada queda 

ajustada als terminis següents:  

 Si la data límit comunicada és el 31 de març de 2020, resta ajornada fins el dia 31 de 

juliol de 2020, 

 Si la data límit comunicada és el 30 d’abril de 2020, resta ajornada fins el dia 31 

d’agost de 2020. 

 Si la data límit comunicada és el 31 de maig de 2020, resta ajornada fins el dia 30 de 

setembre de 2020. 

 Si la data límit comunicada és el 30 de juny de 2020, resta ajornada fins el dia 31 

d’octubre de 2020. 

La resta de requeriments mantenen com a data límit la data comunicada.  

Aquells requeriments que fins a la data no ha estat possible notificar, està previst 

emetre’ls en breu i es preveu que la data que es consigni com a data límit per a la 

realització de la visita d’inspecció estigui compresa entre el més de juliol i el mes de 

desembre de 2020. 

Es recomana que s’agiliti el contacte amb una entitat col·laboradora habilitada (EC-

PCAA) per permetre racionalitzar la feina d’aquesta i que es pugui programar la visita 

d’inspecció el més aviat possible, garantint que es compleix amb la data límit aplicable. 

Aquesta nota substitueix la nota informativa de 12 de maig de 2020. 

Qualsevol canvi respecte a aquest calendari i procés es notificarà oportunament pels 

canals habituals. 
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