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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 554. Prevenció i control ambiental 
 
Pla de Govern:  6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 
Pla Departamental: 7.Promoure la qualitat ambiental mitjançant la prevenció i el control de la contaminació i la responsabilitat ambiental 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La protecció del medi ambient arreu al territori requereix polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat 
intergeneracional. L'activitat pública s'ha de dirigir a reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció i articular 
mesures correctives d'impacte ambiental i prevenir i controlar les activitats amb incidència ambiental, d'acord amb la normativa que emana de la 
Comunitat Europea. Així, la protecció del medi arreu del territori fa necessari establir els sistemes de prevenció i control de la contaminació mitjançant 
la intervenció integral en els seus vectors (aire, aigua, residus), però a la vegada també assegurar la millora de l'activitat industrial amb la 
implementació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD), els Acords Voluntaris o les desgravacions, així com promoure un model de consum i 
producció sostenible, l'ecodisseny i la ecoinnovació de productes. L'administració ha de vigilar, controlar i informar de la qualitat de l'aire d'acord amb 
els criteris de la UE. Cal vetllar per a que s'apliquin les mesures preventives per reduir l'emissió de contaminants a l'atmosfera i establir els sistemes de 
control. Quan sigui necessari cal adoptar plans de millora (contaminació acústica i de l'aire) d'acord amb els criteris europeus. 
 

Població objectiu: 
Tota la població de Catalunya 

Descripció detallada de la necessitat: 
Amb l'objecte de facilitar l'activitat productiva, cal evolucionar cap a un model de simplificació administrativa, de reducció de procediments, en el qual 
es reforcin els controls a posteriori en detriment de la intervenció prèvia. Per això s'ha d'adaptar el marc legal a la normativa europea i estatal, amb una 
reducció de càrregues administratives i de costos a les empreses, evitant duplicitats i establint un únic procediment de revisions i inspeccions de les 
activitats amb incidència ambiental, a la vegada que es deixa fora d'aquest règim d'intervenció les activitats considerades innòcues o amb una 
incidència ambiental poc significativa. 
Així, cal establir un sistema eficient d'intervenció administrativa de les activitats susceptibles d'afectar el medi, que ha d'integrar els seus vectors (aire, 
aigua i residus),i que ha de tenir en compte aquesta simplificació no només en l'emissió de l'autorització que correspongui, sinó també en les 
modificacions o en els cessaments d'activitats empresarials. Cal continuar, també, amb la implementació del nou sistema d'inspecció de les activitats, 
atès que s'ha d'evolucionar cap a un sistema empresarial responsable que exerceix l'activitat sota la seva solvència. Així mateix, cal promoure i dur a 
terme diferents actuacions en matèria de producció i consum sostenible i en el marc d'una economia verda amb la finalitat de promoure l'ús eficient 
dels recursos i l'energia i reduir l'impacte ambiental de productes, serveis i activitats, al mateix temps que s'afavoreix la competitivitat de les empreses. 
Per vigilar la qualitat de l'aire cal dotar al territori dels sistemes de mesura d'acord amb el que estableix la UE. 
D'acord amb la normativa, cal adoptar mesures per mantenir la qualitat de l'atmosfera on els nivells són bons (accions preventives) o mesures 
correctores en aquells on els nivells superen els llindars admissibles (plans acció contaminació acústica, plans de millora de la qualitat de l'aire), El 
Govern ha aprovat el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, amb l'objectiu de promoure un sistema de mobilitat sostenible i reduir les 
emissions a la indústria. 
 

Marc regulador del programa: 
Ley 20/2009, prevenció i control ambiental de les activitats. Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.Real Decreto Ley 
1/2008, de evaluación de impacto ambiental de proyectos.Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.RD 815/2013, de 18 de octubre, 
que aprueba el Reglamento de e misiones industriales. Reglamento 1221/2009CE de participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión i auditoria medioambiental. Reglamento 66/2010CE etiqueta ecológica de la UE.Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental. 
Decret 316/10094 sobre atorgament del distintiu de garantía de qualitat ambiental.RD 100/2011 de actividades contaminadoras.RD102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora calidad del aire. 
Missió 
Fomentar la prevenció, l'avaluació i el control de les activitats amb incidència ambiental, mitjançant la implantació d'un sistema d'intervenció integral i 
de procediments administratius àgils i simples i donant suport tècnic a la implantació de les millors tècniques disponibles. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Evitar la contaminació mitjançant la declaració d'impacte ambiental, la prevenció i el control de les activitats (OE7.1) 
 1. Reduir les emissions de CO2 en un 10% 
 2. Incrementar els controls d'activitats 
 3. Mantenir el volum de declaracions d'impacte ambiental 
· Promoure la competitivitat responsable de les empreses i l'administració catalanes. (OE7.2) 
 1. Mantenir el nombre d'empreses amb processos d'adaptació tecnològica per causes ambientals 
 2. Aconseguir 290 certificats EMAS 
 3. Assolir un nombre de 90 atorgaments d'etiqueta ecològica de la UE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre absolut de certificats EMAS Nombre OE7.2 298,00 289,00 309,00 290,00
2. Nombre absolut d'atorgaments de l'Etiqueta ecològica de la 
UE Nombre OE7.2 61,00 75,00 111,00 90,00

3. Mitjana anual de les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10) Nombre OE7.1 25,00 21,00 40,00 25,00

4. Controls periòdics (ordinaris i específcs) per evitar la 
contaminació Nombre OE7.1 499,00 400,00 750,00

5. Nombre de declaracions d'impacte ambiental Nombre OE7.1 100,00 120,00 110,00

6. Reducció de les emissions de CO2 % OE7.1 9,24 10,00 10,00

7. Expedients de noves instal·lacions i ampliacions Nombre OE7.2 543,00 490,00 500,00 520,00

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.358.679,08
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 992.616,00
6 Inversions reals 862.900,00
7 Transferències de capital 550.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 6.764.195,08

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 554. Prevenció i control ambiental 
GESTOR DE PROGRAMA          : PO13. Direcció General de Qualitat Ambiental Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de certificats EMAS nous per any Nombre OE7.2 20,00 11,00 12,00 10,00

2. Nombre d'atorgaments nous de l'Etiqueta ecològica de la UE 
per any Nombre OE7.2 5,00 17,00 25,00 10,00

3. Mitjana diària per a les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10) Nombre OE7.1 50,00 3,00 40,00 10,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Promoure la competitivitat responsable de les empreses i l'administració catalanes. 
2. Vetllar per la prevenció i control de la contaminació ambiental provinent de les activitats econòmiques 
3. Donar suport i assessorar a les entitats locals en les tasques de control i inspecció de la contaminació atmosfèrica. 
4. Realitzar anàlisis de riscos ambiental per a reduir l'impacte en cas d'accidents. 
5. Coordinar i impulsar l'aplicació de la normativa en matèria de responsabilitat ambiental 
6. Assolir un nombre significatiu d'empreses amb sistemes de gestió ambiental i ecoetiquetatge ecològic 
7. Implementar el programa català d'ecodisseny i ecoinnovació i establir línies en aquest àmbit. 
8. Establir acords voluntaris que permetin implementar les millors tècniques disponibles. 
9. Promoure la certificació ambiental de productes i activitats per assolir un ús eficient i reduir el seu impacte ambiental 

10. Impulsar i coordinar la Compra Verda Pública a l'administració de la Generalitat de Catalunya 
11. Vigilar la qualitat de l'aire i adoptar mesures de millora quan s'escaigui. 
12. Prevenir les emissions a l'atmosfera mitjançant les autoritzacions ambientals. 
13. Promoure i donar suport tècnic per a l'aplicació d'impostos per emissió de contaminants a l'atmosfera. 
14. Participar en actuacions de seguiment i autorització en matèria de substàncies químiques perilloses 
15. Coordinar i desenvolupar programes i actuacions de mobilitat en l'àmbit de la qualitat ambiental 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.358.679,08
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 992.616,00
6 Inversions reals 862.900,00
7 Transferències de capital 550.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 6.764.195,08

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
 


