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LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL  

DE LES ACTIVITATS 
 

 

Amb l’objectiu de protegir el medi ambient en conjunt, aplicant els principis de prevenció i 

control ambiental d’una manera integrada, es publicà la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), que derogà i 

substituí la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental 

(IIAA). 

Els règims als quals se sotmeten les diferents categories d’activitats, enumerades en els 

annexos I, II i III de la Llei 20/2009, atenint-se a la major o a la menor incidència 

ambiental, són els següents: 

a) Autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental, ordinària o simplificada, 

(annexos I.1 i I.2) 

b) Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva (annex I.3) 

c) Llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental, si s’escau (annex II) 

d) Comunicació (annex III) 

e) Intervenció ambiental d’activitats temporals, mòbils i d’investigació. 

f) Intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial. 

 

Qualsevol activitat del nostre sector tèxtil, quedarà recollida en els annexes I (Autorització 

Ambiental), II (Llicència Ambiental) o III (Comunicació). Supòsits a), c), o d). 

Aquelles activitats que no disposin encara de la preceptiva Autorització, Llicència 

o Comunicació, resten obligades a obtenir-la de la Generalitat (Annex I) o de 

l’Ajuntament on restin ubicades (Annexes II i III). 

 

En el cas que les activitats ja disposin de la resolució d’Autorització o Llicència, amb el 

corresponent Control Inicial favorable o ja hagin presentat la Comunicació a l’Ajuntament, 

hauran de preveure i dur a terme els Controls Periòdics indicats a la pròpia 

resolució. 

Si no hi ha un termini fixat per l’autorització o la llicència, s’estableixen, amb caràcter 

indicatiu, els terminis següents: 

 

a) Les activitats de l’annex I.1, cada 2 anys. 

b) Les activitats dels annexos I.2 i I.3, cada 4 anys. 

c) Les activitats dels annexos II, cada 6 anys 

 

Les activitats inscrites en el registre del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió 

Europea (EMAS) resten exemptes de control periòdic, llevat dels controls específics de 

determinades emissions en els quals s’hagin establert terminis particulars.  

 

En la imatge següent es recull la classificació de les activitats de l’epígraf 6 de les taules 

Annexes a la Llei 20/2009 , a on es troben les activitats de la indústria tèxtil , de la pell i 

cuirs. 
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Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 

les activitats. Taules Annexes I.1, I.2, I.3, II, III 

 

 
 

 

NOTA: Encetem amb aquesta circular, una posada al dia sobre diferents àmbits que 

integren en el sentit més ampli el “Medi Ambient”. 

Seran comunicacions preferentment sobre aspectes normatius, per tal de permetre a les 

empreses tèxtils associades puguin fer-se un diagnòstic intern. 

Per més informació poden dirigir-se al departament d’ Energia i Medi Ambient de TEXFOR. 

Sra. Alicia Avellaneda (alicia@texfor.es o tel.937451917). 
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