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Autorització ambiental  
(adequació de l’activitat a la Llei 3/1998) 

 
En què consisteix? 
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental substitueix l’antiga Llicència 
d’activitats, com a requisit previ de l’inici de l’activitat, per un nou règim administratiu al qual s’han d’adaptar totes les 
empreses que estan en funcionament. 
 
D’acord amb el nou marc legal es diferencien tres tipus d’activitats depenent de l’impacte ambiental que provoquen sobre 
l’entorn, les quals han d’obtenir permisos diferents per adaptar-se al nou règim administratiu. Si l’afecció sobre l’entorn es 
menor la tramitació per obtenir el permís és més ràpida i senzilla, mentre que les activitats amb més impacte ambiental 
han de sotmetre’s a un tràmit més complex.  
 
Es diferencien els següents tipus d’activitats segons la seva classificació en els annexos de la Llei 3/1998: 
 

Classificació Impacte ambiental Permís a obtenir 
Annex I Elevat Autorització ambiental 
Annex II Moderat Llicència ambiental 
Annex III Baix Comunicació ambiental 

Nota: l’annex II està subdividit en annex II.1 i II.2  
 
Quines empreses l’han de fer? 
 
Han d’obtenir l’autorització ambiental les empreses classificades en l’annex I de la Llei 3/1998.  
 
De quin tràmit administratiu es tracta?  
 
Per obtenir l’autorització ambiental s’ha de presentar a l’Ajuntament del terme municipal a on s’ubica l’establiment una 
sol·licitud acompanyada d’una avaluació ambiental de l’activitat. En aquesta avaluació es descriuen les característiques 
ambientals de l’empresa (residus generats, aigües consumides i abocades, consum energètic, etc.) i les mesures de 
prevenció d’incendis i d’accidents majors. 
 
Abans de la seva presentació l’avaluació ambiental ha de ser revisada o verificada per una Entitat Ambiental de Control o 
EAC (entitat acreditada per l’Administració), per tal de confirmar que les dades que hi consten coincideixen amb les reals 
de l’empresa. 
 
Una vegada presentada la sol·licitud, l’Administració té un període de temps màxim de sis mesos per emetre la resolució 
(concessió o no del permís). Malgrat l’existència d’aquest termini, el temps que cal esperar per obtenir la resposta 
definitiva sovint s’allarga per diverses raons (volum d’expedients que l’administració ha de gestionar, requeriment de 
documents addicionals , etc.).  
 
Les activitats classificades a l’annex I cada 2 anys han de passar un control perquè l’Administració comprovi si es 
segueixen complint tant les condicions fixades en l’Autorització ambiental com els requeriments legals aplicables. 
Aquests controls els realitzen les EAC (Entitat ambiental de control).  
 
L’Autorització ambiental caduca als 8 anys a partir de la data d’obtenció, de manera que s’ha de renovar el permís 
realitzant novament aquest tràmit administratiu.  
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Autorització ambiental  
(adequació de l’activitat a la Llei 3/1998) 

 
Malgrat la sol·licitud d’Autorització ambiental es presenta a l’Ajuntament, posteriorment és enviada al Departament de 
Medi Ambient. Aquest organisme és qui analitza la documentació, qui demana els informes pertinents i qui finalment 
emet la resolució atorgant o denegant el permís. L’Ajuntament només intervé emetent un informe vinculant dels aspectes 
que són de la seva competència (soroll, vibracions, olors, escalfor, abocaments al sistema de sanejament) i comunicant 
la resolució als interessats. 
 
El contingut de l’autorització ambiental engloba aspectes de medi ambient, de prevenció d’incendis, de prevenció 
d’accidents greus i de protecció de la salut (sistemes de tractament i control de les emissions, mesures de protecció del 
sòl, de les aigües subterrànies, gestió de residus, mesures preventives per la prevenció d’incendis, etc.). 
 
Quan s’ha de presentar? 
 
Pròximament es publicarà al DOGC un programa d’adequació gradual de les activitats a la Llei 3/1998. En aquest 
programa es detallaran els terminis de temps en els quals les empreses han de presentar les sol·licituds depenent del 
tipus d’activitat (adequació esglaonada). Es preveu que totes les empreses hagin regularitzat la situació, com a molt tard, 
el dia 1 de gener de 2007. 
 
Perquè l’he de fer? 
 
L’adequació de la seva activitat és una obligació definida en la legislació ambiental vigent. L’incompliment d’aquesta 
obligació pot constituir una infracció i donar lloc al corresponent expedient sancionador. 
 
La importància de l’adaptació de les empreses a la Llei 3/1998 recau bàsicament sobre dos aspectes: 
 

a) fa referència al permís d’obertura, així doncs, es tracta d’un tràmit fonamental i prioritari a l’hora de poder 
exercir l’activitat. 

b) en segon terme, garanteix l’adaptació a la legislació vigent evitant possibles repercussions que es podessin 
derivar del seu incompliment. 

 
Servei que li ofereix Homo Qualitas 
 
Homo Qualitas li ofereix un servei integral que inclou tot el tràmit administratiu; començant per la recopilació d’informació 
i acabant per l’obtenció de l’Autorització ambiental.  
 
Concretament en el servei s’inclou: 
 

¾ Informació al client dels passos a seguir i resolució de possibles dubtes. 
¾ Recopilació d’informació (processos productius, matèries i recursos naturals consumits, producció i gestió de 

residus, emissions atmosfèriques, etc.). 
¾ Recopilació de documentació (plànols, declaracions, llibres de registre, etc.). 
¾ Elaboració de l’avaluació ambiental. 
¾ Tràmit de verificació. Inclou el recolzament al client durant la visita de la EAC a la instal·lació. 
¾ Presentació a l’Ajuntament del municipi. 
¾ Resolució de possibles requeriments de documents. 
¾ Seguiment fins a obtenir l’Autorització ambiental. 

 
Prèviament a l’entrega definitiva de qualsevol document a l’Administració Homo Qualitas presenta la feina feta al client 
per tal que pugui revisar les dades que hi consten i proposar les modificacions que cregui oportunes. 
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Autorització ambiental  
(adequació de l’activitat a la Llei 3/1998) 

 
El nostre objectiu és reduir al màxim les hores de feina que aquesta tasca pogués suposar als seus empleats. L’empresa 
només cal que designi un interlocutor perquè proporcioni la informació necessària al tècnic ambiental d’Homo Qualitas 
assignat al projecte. El tècnic ambiental farà la planificació i realitzarà les visites pertinents a la instal·lació industrial. 
 
L’equip d’Homo Qualitas està format per professionals qualificats amb coneixements sobre gestió, tecnologia i legislació 
ambiental i amb una àmplia experiència en la planificació i realització d’estudis ambientals en activitats industrials. 
 
Respecte a la duració del projecte ens adaptem a les necessitats de l’empresa, sempre que siguin terminis de temps 
factibles. 
 
Homo Qualitas es compromet a no revelar cap tipus d’informació garantint una absoluta confidencialitat de les dades 
utilitzades. 
 
Nota: si fos necessari realitzar anàlisis o medicions l’orientarem cap a empreses especialitzades a on podrà contractar 
aquests serveis. En cap cas, però la responsabilitat d’aquesta activitat recaurà sobre Homo Qualitas. 
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Llicència ambiental  
(adequació de l’activitat a la Llei 3/1998). 

 
En què consisteix? 
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, substitueix l’antiga Llicència 
d’activitats, com a requisit previ de l’inici de l’activitat, per un nou règim administratiu al qual s’han d’adaptar totes les 
empreses que estan en funcionament. 
 
D’acord amb el nou marc legal es diferencien tres tipus d’activitats depenent de l’impacte ambiental que provoquen sobre 
l’entorn, les quals han d’obtenir permisos diferents per adaptar-se al nou règim administratiu. Si l’afecció sobre l’entorn es 
menor la tramitació és més ràpida i senzilla, mentre que les activitats amb més impacte ambiental han de sotmetre’s a un 
tràmit més complex.  
 
Es diferencien els següents tipus d’activitats segons la seva classificació en els annexos de la Llei 3/1998: 
 
 

Classificació Impacte ambiental Permís a obtenir 
Annex I Elevat Autorització ambiental 
Annex II Moderat Llicència ambiental 
Annex III Baix Comunicació ambiental 

Nota: l’annex II està subdividit en annex II.1 i II.2  
 
Quines empreses l’han de fer? 
 
Han d’obtenir la Llicència ambiental les empreses classificades en l’annex II de la Llei 3/1998. 
 
De quin tràmit administratiu es tracta? 
 
Per obtenir la Llicència ambiental s’ha de presentar a l’Ajuntament del terme municipal a on s’ubica l’establiment una 
sol·licitud acompanyada d’una avaluació ambiental de l’activitat. En aquesta avaluació es descriuen les característiques 
ambientals de l’empresa (residus generats, aigües consumides i abocades, consum energètic, etc.) i les mesures de 
prevenció d’incendis i d’accidents majors.  
 
Abans de la seva presentació l’avaluació ambiental ha de ser revisada o verificada per una Entitat Ambiental de Control o 
EAC (entitat acreditada per l’Administració), per tal de confirmar que les dades que hi consten coincideixen amb les reals 
de l’empresa. 
 
Una vegada presentada la sol·licitud, l’Administració té un període de temps màxim de quatre mesos per emetre la 
resolució (concessió o no del permís). Malgrat l’existència d’aquest termini, el temps que cal esperar per obtenir la 
resposta definitiva sovint s’allarga per diverses raons (volum d’expedients que l’Administració ha de gestionar, 
requeriment de documents addicionals, etc.). 
 
Un cop obtinguda la Llicència ambiental l’activitat ha de passar uns controls periòdics perquè l’Administració comprovi si 
es segueixen complint les condicions fixades en la Llicència ambiental i els requeriments legals aplicables. Aquests 
controls tenen una periodicitat de 4 anys en el cas de les activitats classificades a l’annex II.1 i de 5 anys en el cas de les 
activitats classificades a l’annex II.2.  
 
Els controls periòdics (emissions atmosfèriques, aigües residuals, producció i gestió de residus, instal·lacions, sistemes 
de depuració, etc.) els fa la pròpia Administració o bé una EAC, depenent de la reglamentació municipal.  
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Llicència ambiental  
(adequació de l’activitat a la Llei 3/1998). 

 
La Llicència ambiental caduca als 8 anys a partir de la data d’obtenció, de manera que s’ha de renovar el permís 
realitzant novament aquest tràmit administratiu. 
 
En el cas de les activitats classificades a l’annex II.2 la sol·licitud de Llicència ambiental no s’envia a altres nivells de 
l’Administració sinó que únicament hi intervé l’Ajuntament. Una vegada avaluat l’expedient l’Ajuntament emet una 
proposta de resolució als interessats, els quals tenen 10 dies per fer al·legacions. Una vegada recopilades i estudiades 
les al·legacions s’emet la resolució definitiva concedint o denegant el permís. 
 
En el cas de les activitats classificades a l’annex II.1 l’Ajuntament només avalua alguns aspectes que son de la seva 
competència (soroll, vibracions, olors, etc.) mentre que el Departament de Medi Ambient avalua les característiques de 
medi ambient més importants, les dades de prevenció d’incendis i les dades de protecció de la salut. Finalment, una 
vegada rebut l’informe del Departament de Medi Ambient, l’Ajuntament emet la proposta de resolució que envia als 
interessats, els quals tenen 10 dies per fer al·legacions. Una vegada recopilades i estudiades les al·legacions 
l’Ajuntament emet la resolució definitiva concedint o denegant el permís. 
 
El contingut de la Llicència ambiental engloba aspectes de medi ambient (quan cal es detallen els límits d’emissions, 
mesures de depuració o sanejament a adoptar, etc.), de prevenció d’incendis, i de protecció de la salut.  
 
Quan s’ha de presentar? 
 
Pròximament es publicarà al DOGC un programa d’adequació gradual de les activitats a la Llei 3/1998. En aquest 
programa es detallaran els períodes de temps en els quals les empreses han de presentar les sol·licituds depenent del 
tipus d’activitat (adequació esglaonada). Es preveu que totes les empreses hagin regularitzat la situació, com a molt tard, 
el dia 1 de gener de 2007. 
 
Perquè l’he de fer? 
 
L’adequació de la seva activitat és una obligació definida en la legislació vigent de medi ambient. L’incompliment 
d’aquesta obligació pot constituir una infracció i donar lloc al corresponent expedient sancionador. 
 
La importància de l’adaptació de les empreses a la Llei 3/1998 recau bàsicament sobre dos aspectes: 
 

a) fa referència al permís d’obertura, així doncs, es tracta d’un tràmit fonamental i prioritari a l’hora de poder 
exercir l’activitat. 

b) en segon terme, garanteix l’adaptació a la legislació vigent evitant possibles repercussions que es podessin 
derivar del seu incompliment. 
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Llicència ambiental  
(adequació de l’activitat a la Llei 3/1998). 

 
Servei que li ofereix Homo Qualitas 
 
Homo Qualitas li ofereix un servei integral que inclou tot el tràmit administratiu; començant per la recopilació d’informació 
i acabant per l’obtenció de la Llicència ambiental.  
 
Concretament en el servei s’inclou: 
 

¾ Informació al client dels passos a seguir i resolució de possibles dubtes. 
¾ Recopilació d’informació (processos productius, matèries i recursos naturals consumits, producció i gestió de 

residus, emissions atmosfèriques, etc.). 
¾ Recopilació de documentació (plànols, declaracions, llibres de registre, etc.). 
¾ Elaboració de l’avaluació ambiental. 
¾ Tràmit de verificació. Inclou el recolzament al client durant la visita de la EAC a la instal·lació. 
¾ Presentació a l’Ajuntament del municipi. 
¾ Resolució de possibles requeriments de documents. 
¾ Seguiment fins a obtenir la Llicència ambiental. 
 

Prèviament a l’entrega definitiva de qualsevol document a l’Administració Homo Qualitas presenta la feina feta al client 
per tal que pugui revisar les dades que hi consten i proposar les modificacions que cregui oportunes. 
 
El nostre objectiu és reduir al màxim les hores de feina que aquesta tasca pogués suposar als seus empleats. L’empresa 
només cal que designi un interlocutor perquè proporcioni la informació necessària al tècnic ambiental d’Homo Qualitas 
assignat al projecte. El tècnic ambiental farà la planificació i realitzarà les visites pertinents a la instal·lació industrial. 
 
L’equip d’Homo Qualitas està format per professionals qualificats amb coneixements sobre gestió, tecnologia i legislació 
ambiental i amb una àmplia experiència en la planificació i realització d’estudis ambientals en activitats industrials. 
 
Respecte a la duració del projecte ens adaptem a les necessitats de l’empresa, sempre que siguin terminis de temps 
factibles. 
 
Homo Qualitas es compromet a no revelar cap tipus d’informació garantint una absoluta confidencialitat de les dades 
utilitzades. 
 
Nota: si fos necessari realitzar anàlisis o medicions l’orientarem cap a empreses especialitzades a on podrà contractar 
aquests serveis. En cap cas, però la responsabilitat d’aquesta activitat recaurà sobre Homo Qualitas. 
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Comunicació ambiental  
(adequació de l'activitat a la Llei 3/1998) 

 
En què consisteix? 
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental substitueix l’antiga Llicència 
d’activitats, com a requisit previ per l'inici de l'activitat, per un nou règim administratiu al qual s’han d’adaptar totes les 
empreses que estan en funcionament. 
 
D’acord amb el nou marc legal es diferencien tres tipus d’activitats depenent de l’impacte ambiental que provoquen sobre 
l'entorn, les quals han d’obtenir permisos diferents per adaptar-se al nou règim administratiu. Si l’afecció sobre l’entorn es 
menor la tramitació és més ràpida i senzilla, mentre que les activitats amb més impacte ambiental han de sotmetre’s a un 
tràmit més complex.  
 
Es diferencien els següents tipus d’activitats segons la seva classificació en els annexos de la Llei 3/1998: 
 

Classificació Impacte ambiental Permís a obtenir 
Annex I Elevat Autorització ambiental 
Annex II Moderat Llicència ambiental 
Annex III Baix Comunicació ambiental 

Nota: l’annex II està subdividit en annex II.1 i II.2  
 
Quines empreses l'han de fer? 
 
Han d'obtenir la Comunicació ambiental les empreses classificades a l'annex III de la Llei 3/1998.  
 
De quin tràmit administratiu es tracta? 
 
Els Ajuntaments han emès reglamentació municipal a on s’estableixen subclassificacions de les activitats incloses en 
l'annex III i la documentació a presentar. En tots els casos, però, cal realitzar una sol·licitud a l’Ajuntament acompanyada 
d'una descripció tècnica de l'activitat referent a les instal·lacions, a les característiques ambientals (residus generats, 
aigües abocades, etc.), a les mesures de prevenció d'incendis i a les mesures de protecció de la salut.  
 
Una vegada presentada la sol·licitud, l'Administració té un període de temps màxim d'un o dos mesos per emetre la 
resolució (concessió o no del permís). Malgrat l'existència d'aquest termini, el temps que cal esperar per obtenir la 
resposta definitiva sovint s'allarga per diverses raons (volum d'expedients que l'Administració ha de gestionar, 
requeriment de documents addicionals, etc.). 
 
El permís és vigent durant tot el període de vida de l'activitat (no té caducitat), però l’Administració realitza controls 
periòdics per comprovar el compliment de les condicions establertes en la Comunicació ambiental i l'adequació 
continuada de l'activitat a la legislació. La seva periodicitat es fixa en les ordenances municipals i per tant varia en cada 
cas, però com a màxim, s'han de realitzar cada 5 anys.  
 
Durant aquests controls es verifiquen tècnicament les instal·lacions, les mesures de prevenció i protecció contra incendis 
i la gestió ambiental (aigües residuals, gestió de residus, etc.). El control periòdic el pot realitzar el mateix Ajuntament o 
bé una Entitat ambiental de control o EAC (entitat col·laboradora de l'Administració).  
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Comunicació ambiental  
(adequació de l'activitat a la Llei 3/1998) 

 
Perquè l’he de fer? 
 
L’adequació de la seva activitat és una obligació definida en la legislació vigent de medi ambient. L'incompliment 
d'aquesta obligació pot constituir una infracció i donar lloc al corresponent expedient sancionador. 
 
La importància de l'adaptació de les empreses a la Llei 3/1998 recau bàsicament sobre dos aspectes: 
 

a) fa referència al permís d'obertura, així doncs, es tracta d'un tràmit fonamental i prioritari a l'hora de poder 
exercir l'activitat. 

b) en segon terme, garanteix l'adaptació a la legislació vigent evitant possibles repercussions derivades del seu 
incompliment. 

 
Servei que li ofereix Homo Qualitas 
 
Homo Qualitas li ofereix un servei integral que inclou tot el tràmit administratiu; començant per la recopilació d’informació 
i acabant per l’obtenció de la Comunicació ambiental.  
 
Concretament en el servei s’inclou: 
 

¾ Recopilació i anàlisi de l’ordenança municipal que és d’aplicació a la seva activitat. 
¾ Informació al client dels passos a seguir i resolució de possibles dubtes. 
¾ Recopilació d’informació (processos productius o serveis prestats, producció i gestió de residus, usos i 

consums d’aigua, usos i consums d’energia elèctrica, etc.). 
¾ Recopilació de documentació (plànols, permisos, revisions, etc.). 
¾ Elaboració de la descripció tècnica de la seva activitat. 
¾ Presentació a l’Ajuntament del municipi. 
¾ Resolució de possibles requeriments de documents.  
¾ Seguiment fins a obtenir la Comunicació ambiental. 
 

Prèviament a l’entrega definitiva de qualsevol document a l’Administració Homo Qualitas presenta la feina feta al client 
per tal que pugui revisar les dades que hi consten i proposar les modificacions que cregui oportunes. 
 
El nostre objectiu és reduir al màxim les hores de feina que aquesta tasca pogués suposar als seus empleats. L’empresa 
només cal que designi un interlocutor perquè proporcioni la informació necessària al tècnic ambiental d’Homo Qualitas 
assignat al projecte. El tècnic ambiental farà la planificació i realitzarà les visites pertinents a les seves instal·lacions. 
 
L’equip d’Homo Qualitas està format per professionals qualificats amb coneixements sobre gestió, tecnologia i legislació 
ambiental i amb una àmplia experiència en la planificació i realització d’estudis ambientals en activitats industrials i de 
serveis. 
 
Respecte a la duració del projecte ens adaptem a les necessitats de l’empresa, sempre que siguin terminis de temps 
factibles. 
 
Homo Qualitas es compromet a no revelar cap tipus d’informació garantint una absoluta confidencialitat de les dades 
utilitzades. 
 
Nota: si fos necessari realitzar anàlisis o medicions l’orientarem cap a empreses especialitzades a on podrà contractar 
aquests serveis. En cap cas, però la responsabilitat d’aquesta activitat recaurà sobre Homo Qualitas. 
 


