
Article 4 

Definicions

Als efectes del que disposa aquesta llei, s'entén per:

a)  Autorització ambiental  o llicència ambiental:  la resolució de l'òrgan ambiental  competent  en
matèria de medi ambient o de l'ens local corresponent per mitjà de la qual s'autoritza una activitat
determinada o diverses activitats i les instal·lacions o part de les instal·lacions que ocupen, ubicades
en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa
titulars, amb subjecció a les condicions necessàries per a garantir el compliment dels objectius i les
disposicions d'aquesta llei.

b)  Autorització  substantiva:  l'autorització,  la  llicència,  el  permís  o  la  concessió  administrativa
atorgat per un òrgan de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit d'una intervenció sectorial.

c)  Activitat:  l'explotació  que  es  duu  a  terme  en  un  determinat  centre  o  establiment  ramader,
industrial, miner, comercial, de serveis o altres i que està integrada per una instal·lació o més d'una.

d)  Centre  o  establiment:  el  conjunt  d'edificacions,  instal·lacions  i  espais  que constitueixen una
unitat física diferenciada i en el qual una mateixa persona o empresa titulars exerceixen una activitat
o més d'una.

e) Titular: la persona física o jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix
centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l'explotació
tècnica de l'activitat o les activitats.

f) Intervenció sectorial: la intervenció administrativa d’autorització, llicència, comunicació, control
o registre a la qual està sotmesa una activitat de les que regula aquesta llei, de conformitat amb un
ordenament jurídic altre que l’ambiental. En particular, són intervencions sectorials, la intervenció
urbanística, la industrial, la turística, la sanitària, l’energètica, la minera, la laboral, la comercial i la
relativa a establiments de concurrència pública.

g) Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat amb autorització
ambiental  o  llicència  ambiental  que,  en  aplicació  dels  criteris  que  estableix  l’article  59  i  dels
paràmetres que es determinin per reglament, comporti repercussions perjudicials o importants per a
les persones o per al medi ambient.

h) Modificacions no substancials:

1) La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que, en aplicació dels
criteris que estableix l'article 59, tot i que tingui conseqüències previsibles per a les persones o per
al medi ambient, no pot ésser qualificada de substancial.

2) La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que no té conseqüències
previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient.



Article 59 

Intervenció administrativa en les modificacions de les activitats

1. Les modificacions de les activitats ja autoritzades establertes per aquesta llei se sotmeten als
règims d’intervenció administrativa següents:

a) Les modificacions substancials d’activitats dels annexos I.1 i I.2 estan subjectes a autorització
ambiental i a decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetre-les a una avaluació d’impacte ambiental
o a declaració d’impacte ambiental, d’acord amb l’article 7.1.a. En el cas de les activitats incloses
en l’article 7.1.a.2, aquesta autorització es considera concedida per silenci administratiu una vegada
transcorregut el termini que fixa l’article 28.2, si en el procés de decisió prèvia es determina que no
és necessària la declaració d’impacte ambiental.

b) Les modificacions substancials d’activitats de l’annex II estan subjectes a llicència ambiental,
d’acord amb l’article 7.1.c. Aquesta llicència es considera concedida per silenci administratiu un
cop transcorregut el termini que fixa l’article 48.1, si es tracta:

– D’activitats a què fa referència l’article 7.1.c.3.

– D’activitats a què fa referència l’article 7.1.c.2, si en el procés de decisió prèvia es determina que
no és necessària la declaració d’impacte ambiental.

c) Les modificacions d’activitats dels annexos I.1, I.2 i II altres que les indicades per les lletres a i b
que tinguin efectes sobre les persones o el medi ambient han d’ésser sotmeses per la persona o
empresa titular de l’activitat a l’òrgan ambiental per tal que avaluï si la modificació es considera
substancial o no substancial. Si la considera substancial és aplicable el que estableixen les lletres a i
b. Si la considera no substancial, o no manifesta el contrari en el termini d’un mes, la modificació es
pot dur a terme.

L’avaluació pot ésser parcial o total, segons si la modificació afecta una de les instal·lacions que
integren l’activitat, n’afecta diverses o les afecta totes. La modificació substancial només pot ésser
parcial si permet una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat.

d)  Les  modificacions  no substancials  de les  activitats  dels  annexos I.1,  I.2  i  II  que  no tinguin
conseqüències per a les persones ni per al medi ambient han de figurar en les actes de controls
periòdics.

e) Les modificacions de les activitats de l’annex III s’han de comunicar a l’ajuntament competent.
Si  la  modificació comporta  un canvi  d’annex de l’activitat,  s’ha d’aplicar  el  que correspongui,
d’acord amb el que estableix aquest article.

f)  Les  modificacions  de  les  activitats  de l’annex I.3  han d’ésser  comunicades  per  l’òrgan amb
competència substantiva a l’òrgan ambiental per tal que siguin sotmeses a declaració d’impacte
ambiental o a decisió prèvia sobre l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

2. S’han de definir per reglament els paràmetres per qualificar les modificacions com a substancials
o no substancials, tenint en compte la major incidència de la modificació projectada i segons els
criteris següents:



a) La dimensió de l’activitat o les activitats afectades.

b) La producció.

c) Els recursos naturals emprats i, concretament, el consum d’aigua i energia.

d) El volum, el pes i el tipus dels residus generats.

e) La qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos naturals de les àrees geogràfiques que poden
ésser afectades o les limitacions derivades de la declaració de zones de protecció especial per a la
capacitat i la vulnerabilitat del medi.

f) El grau de contaminació produïda.

g) El risc d’accident.

h) La incorporació de substàncies perilloses o el fet d’augmentar-ne l’ús.

i)  L’acumulació  de  modificacions  no  substancials.

3. Per les activitats de l’annex I.1, quan la modificació d’una instal·lació comporti una disminució
de la seva capacitat de producció fins a quedar per sota dels llindars d’aquest annex, l’activitat se
sotmet  a  la  regulació  pròpia  del  règim  d’intervenció  en  què  queda  classificada.

En el cas que l’activitat passi a estar inclosa a l’annex II, s’ha de trametre a l’ajuntament una còpia
de  l’expedient  instruït  i  de  la  resolució  d’autorització  ambiental  atorgada.  En  aquest  cas,
l’ajuntament ha de conservar tots els tràmits i informes realitzats pel departament competent en
matèria de qualitat ambiental fins a la fase de proposta de resolució, sens perjudici de la petició per
part  de  l’ajuntament  dels  nous  informes  que  corresponguin  d’acord  amb  les  modificacions
realitzades  en  l’establiment.

Fins  que  no  es  produeixi  l’adaptació,  l’activitat  continuarà  en  funcionament  emparada  per
l’autorització  ambiental  atorgada.  Un  cop  feta  l’adaptació  al  règim  de  llicència  ambiental,
l’ajuntament ho comunicarà a l’òrgan ambiental de la Generalitat competent en matèria de qualitat
ambiental  a  fi  que  dicti  resolució  i  deixi  sense  efecte  l’autorització  ambiental  que  havia  estat
concedida amb anterioritat.
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