Coneix un resum de la principal normativa sobre canvi climàtic i altres aspecte
de medi ambient que afecten a les organitzacions
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A l’agost del 2017 es va publicar la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic que té com a
finalitats reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i afavorir la transició cap a una
economia neutra en emissions de GEH.
Aquesta llei va estar temporalment en suspensió pel Tribunal suprem per la revisió d’alguns
dels seus articles, però recentment s’ha cancel·lat aquesta suspensió i tirarà endavant. L’únic
article que es manté suspès és el que estableix la prohibició de concedir permisos d’exploració
per a l’obtenció de gas i petroli d’esquist per fraking.
La llei adopta les bases derivades de la legislació comunitària europea i configura els elements
essencials per a la regulació d’aquest instrument al nostre país. Bàsicament persegueix 5
finalitats:
1. Aconseguir que Catalunya redueixi les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i
afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.
2. Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys.
3. Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions publiques catalanes, i
fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.
4. Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir la
dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs.
5. Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la
participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.
A continuació s’inclou un recull de normativa catalana per a empreses que té efecte sobre
diferents aspectes del medi ambient i que, per tant, també té incidència amb el canvi climàtic.

Recull de normativa classificada per sectors i vectors ambientals:
Per una informació més exhaustiva de la normativa consultar:
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/normativa/index.html?destParam=cercaTes
La normativa que inclou davant la paraula NOU indica que és normativa que no estava en
l’anterior versió del document i s’ha incorporat en aquesta darrera versió.
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ATMOSFERA
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient
Aquesta Llei té per objecte d’establir i regular per a una actuació efectiva de les
Administracions públiques de Catalunya en el camp de la prevenció, vigilància i la correcció de
la contaminació atmosfèrica.
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric
És d’aplicació a les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera les quals queden
definides com aquelles que, per raó de les seves emissions, provoqui la presència en l’aire de
substàncies o de formes d’energia que impliquin risc, dany immediat o diferit o molèsties per a
les persones i per als béns de qualsevol naturalesa.
Llei 7/1989 de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de protecció de l’ambient
atmosfèric
Modifica la Disposició Final 5ª de la Llei 22/83
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de
Protecció de l’Ambient Atmosfèric.
Modifica diferents articles i afegeix alguns articles i una disposició addicional de la Llei 22/1983
Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de
residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera
Regula els sistemes de tractament de residus per incineració per tal d’aconseguir un alt nivell
de protecció del medi ambient i preservar la salut de les persones, els ecosistemes i el
paisatge.
Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d’emissió per a instal·lacions industrials
de combustió de potència tèrmica inferior a 50MWt i instal·lacions de cogeneració
Regula els nivells d’emissió a l’atmosfera de les instal·lacions industrials de combustió de
potència tèrmica nominal inferior a 50MWt i les instal·lacions de cogeneració, per avançar en
la protecció del medi ambient.
Decret 390/2004, de 21 de setembre, d’assignació de competències en matèria d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle
Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge tramitar i resoldre les autoritzacions d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i les
modificacions i extinció d’aquestes, així com validar l’informe verificat de les emissions, de les
instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei 5/2004, de 27 d’agost, pel qual
es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
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NOU! Reial Decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a
l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de
combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34 / 2007, de 15 de novembre,
de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera
Estableix les disposicions específiques per controlar les emissions a l’atmosfera del diòxid de
sobre (SO2), òxids de nitrogen (NOX), monòxid de carboni (CO) i partícules de les instal·lacions
de combustió mitjanes i, així, reduir les emissions atmosfèriques i els riscos potencials
d’aquestes emissions per la salut humana i el medi ambient i,
Actualitza part del catàleg d’activitats potencialment contaminants a l’atmosfera (CAPCA)
relacionat amb instal·lacions de combustió amb codis d’activitat 01, 02, 0301 continguda en
l’annex IV de la Llei 34/2017, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera (art. 1).
S'aplica a totes les instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal igual o
superior a 1 MW i inferior a 50 MW («instal·lacions de combustió mitjanes») sigui quin sigui el
combustible utilitzat, ja siguin de titularitat pública o privada i,
També s'aplicarà a la combinació de noves instal·lacions de combustió mitjanes, qualsevol que
sigui el tipus de combustible que utilitzin, la potència tèrmica nominal total sigui igual o
superior a 50 MW tèrmics, llevat que aquesta combinació sigui una instal·lació de combustió
regulada pel capítol V del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de
prevenció i control integrats de la contaminació. (Art. 2)
NOU! Reial Decret 773/2017, de 28 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reials decrets
en matèria de productes i emissions industrials
Modifica:
1. La Disposició addicional única del Decret 833/1975, de 6 de febrer (BOE de 22/04/1975) a
efectes de clarificar a quines activitats aplica l’annex IV (nivells d’emissió de contaminants a
l’atmosfera per les principals activitats econòmiques) (article primer).
2. El Reial Decret 363/1995, de 10 de març (BOE de 05/06/1995), incorporant una Disposició
addicional quarta a efectes d’establir la Comissió de Cooperació en matèria de Qualitat
Ambiental com a òrgan de cooperació tècnica i col·laborador entre les Administracions
competents (article segon).
3. L’annex I del Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril (BOE de 21/04/2007), corresponent al
llistat d’activitats industrials subjectes al deure d’informació ambiental (article tercer).
4. El Reial Decret 102/2011, de 28 de febrer (BOE de 29/01/2011), incorporant una disposició
addicional segona referent a la Comissió de Cooperació en matèria de qualitat ambiental
(article quart).
5. El Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre (BOE de 19/10/2013) (art.5º),
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RESIDUS
Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió
de residus en els dipòsits controlats
Estableix els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats (art. 1).
Per determinar l’admissió de residus en dipòsits controlats s’ha de realitzar una caracterització
bàsica, proves de conformitat i una verificació in situ (art. 3). Pel que fa a la caracterització
bàsica, el productor o posseïdor de residus ha de facilitar a l’Administració competent la
caracterització bàsica, així com tota la documentació justificativa que escaigui abans de
destinar els residus a un dipòsit controlat (art. 5).
Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya
L’objecte d’aquest Decret és la classificació i codificació dels residus que es produeixen o
gestionen a Catalunya, així com la determinació de les seves vies de gestió. (art. 1). Es deroga
el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, i el
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener. (Disposició
derogatòria)
NOU! Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió
de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
El PRECAT20 es por consultar a les dependències de l'Agència de Residus de Catalunya i al lloc
web de l'Agència de Residus de Catalunya. (art. 1)
L'objecte del PRECAT20 és definir el model de prevenció i gestió de residus i recursos de
Catalunya, establir els objectius i programar les actuacions i els instruments necessaris per a
l'assoliment d'aquests objectius. (art. 2)
NOU! Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
S'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de
Catalunya (PINFRECAT20), la normativa del qual s'adjunta com a annex a aquesta disposició.
(art. 1)
El Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya
(PINFRECAT20) es pot consultar a les dependències de l'Agència de Residus de Catalunya i al
Registre de planejament urbanístic de Catalunya mitjançant l'enllaç que s'inclou a continuació i
que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que integren el
Pla territorial sectorial:
http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic
=2018/65912/C&set-locale=ca
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NOU! Ordre APM/205/2018, de 22 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris per
determinar quan l'oli usat processat procedent del tractament d'olis usats per al seu ús com
a combustible deixa de ser residu d'acord amb la Llei 22/2011, de 28 juliol, de residus i sòls
contaminats
Estableix els criteris per determinar quan l'oli usat processat, definit en l'article 2, obtingut del
tractament d'olis usats pel seu ús com a combustible deixa de ser residu d'acord amb la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
L'oli usat processat que no compleixi el que estableix aquesta ordre tindrà la consideració de
residu i es valoritzarà o eliminarà d'acord amb la llei anteriorment esmentada i, si s'escau, amb
el Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions
industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control
integrats de la contaminació (art. 1)
NOU! Ordre APM/189/2018, de 20 de febrer, per la qual es determina quan els residus de
producció procedents de la indústria agroalimentària destinats a alimentació animal, són
subproductes d'acord de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Aquesta Ordre estableix en el seu article únic que els residus de producció de la indústria
agroalimentària, quan es destinin a alimentació animal i estiguin inclosos en un dels tres llistats
comunitaris de substàncies autoritzades per a alimentació animal, seran considerats
subproductes, d'acord amb el que estableix l' article 4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
residus i sòls contaminats, sempre que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts en la
legislació europea, estatal i autonòmica relatives a l'alimentació animal.

TRANSPORT
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
Aquesta Llei té per objecte establir els principis i els objectius als quals ha de respondre una
gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies. S’aplica a la mobilitat
que s’efectua amb els sistemes de transport terrestres, en qualsevol dels seus mitjans, en
l’àmbit territorial de Catalunya i, entre altres, té com a principi inspirador l’organització d’un
sistema de distribució de mercaderies sostenible.
NOU! Directiva (UE) 2018/217 de la Comissió de 31 de gener de 2018 que modifica la
Directiva 2008/68/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre el transport terrestre de
mercaderies perilloses mitjançant l'adaptació de la secció I.1 del seu annex I al progrés
científic i tècnic
Mitjançant aquesta Directiva s'adapta la secció I.1 de l'annex I de la Directiva 2008/68/CE
sobre el transport terrestre de mercaderies perilloses per adequar-los al progrés científic i
tècnic (art. 1).
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EDIFICACIÓ SOSTENIBLE
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis
L’objectiu d’aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
(edifici apartat 1):
• De nova construcció.
• Procedents de reconversions d’antigues edificacions.
• Resultants d’obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin
l’enderrocament de les façanes constitueixin una actuació global en tot l’edifici.
Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
Determina que les remissions a la NREAT-87 efectuades pel Decret 21/2006, de 14 de febrer,
s’entenen referides al que estableix el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova
el Codi tècnic de l’edificació (art. únic).

CONTROL I PREVENCIÓ
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Aquesta Llei té per objecte establir el sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb
incidència ambiental, en el qual es tenen en consideració les afectacions sobre el medi
ambient i les persones. Aquests sistema d’avaluació integra l’avaluació d’impacte ambiental de
les activitats (art. 1).
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