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Llei 20/2009 PCAA ( àmbit català )
• la valorització de residus no perillosos de mes de 

100.000 t/a requereix autorització ambiental

Real Decreto 815/2013 ( àmbit estatal )

• la valorització de residus per digestió anaeròbia 
de més de 100 tones al dia ( 36.500 t/a ) requereix 
autorització ambiental 

Per tant, sovint estem parlant d’una activitat sotmesa 
a llicència ambiental, que l’atorga l’Ajuntament on 

anirà

1. EL PERMÍS AMBIENTAL



1. EL PERMÍS AMBIENTAL

Llei 20/2009 PCAA ( àmbit català )

• Les instal·lacions de tractament de dejeccions 

líquides i de residus d’alta fermentabilitat de fins a 

100.000 t/a ( llic.amb. )s’han de sotmetre a un 

informe de l’administració competent de protecció de 

l’ambient atmosfèric i de residus

• Si és una autorització ambiental ja s’integraran 
tots els informes vectorials



Normativa tècnica general de gestió de residus

Ley de Residuos 22/2011 ( estatal ) 

• Cada línia de tractament ha de tenir definida la capacitat i 

els codis LER de residus admesos

Decret 152/2017 del Catàleg de Residus de Catalunya

• Cada residu ha de tenir acceptada la via de tractament de 

digestió anaeròbia, R03 ( subvia R0304 )

• Si el digestat es vol aplicar al sòl, cal que cada residu de 

partida sigui admissible per aplicació al sòl ( art 31.3 del 

Decret 136/2009 )

2. NORMATIVA TÈCNICA ESPECÍFICA



Requeriments de la gestió del digestat:

• Es tracta d’un residu (CER 190606) (cal autorització en
qualsevol cas per a la seva gestió)

• Quan es tracten conjuntament dejeccions ramaderes i residus
orgànics, el digestat final ha de tenir un pla de gestió
(justificar la correcta gestió: base territorial, tractaments,
gestors de residus) validat pel DARPA

• Aplicació agrícola : requereix analítica residu, de sòls i pla
d’adobat

• Si es fa un tractament final al digestat, si no es compleix
normativa de fertilitzants (RD 506/2013) és un residu (FA/FD, ...)



2. NORMATIVA TÈCNICA ESPECÍFICA

RECORDATORI : 
Norma tècnica específica de gestió del digestat

• Decret 93/99 de procediment de gestió de residus
• RD 1310/1990, d’aplicació de llots de depuradora
• Decret 136/2009, del programa d’actuació en ZV
• Norma tècnica per l’aplicació agrícola del digestat (està a la web 

de l’ARC, a la part de residus orgànics per aplicació agrícola ) 
elaborat ARC-DARPA



2. NORMATIVA TÈCNICA ESPECÍFICA

Normativa tècnica específica Vector Aire

Si els vol aprofitar energèticament el biogas generat, 
les emissions d’aquest aprofitament han de complir 
amb el Decret 1042/2017

Els límits d’emissió estan fixats en funció de :
• Instal·lacions existents: anteriors a 20/12/2018 
• Instal·lacions noves: a partir del 20/12/2018



2. NORMATIVA TÈCNICA ESPECÍFICA

Directiva MIC/ Transposició VLE – Turbines i motors existents



2. NORMATIVA TÈCNICA ESPECÍFICA

Directiva MIC/ Transposició VLE – Turbines i motors nous



3. FORMA DE TRAMITACIÓ

1. Classificació segons llei 20/2009, de prevenció i 
control ambiental de les activitats.

2. Elements que integren la llicència ambiental.
3. Contingut de la llicència ambiental. Projecte tècnic.
4. Procediment administratiu.



3. FORMA DE TRAMITACIÓ

1. Classificació Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

Font: https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/actualitzacio-taula-classificacio-activitats-Llei-Simplificacio-i-establimets-comercials 



3. FORMA DE TRAMITACIÓ

Classificació segons llei
20/2009:

10.7. Instal·lacions
per a la valorització de
residus no perillosos
amb una capacitat de
fins a 100.000 tones
per any.

LLICÈNCIA MUNICIPAL:

Planta de biogàs de purins LLICÈNCIA AMBIENTAL

Aspectes de
competència 

municipal 

Vectors 
ambientals

• Residus

• Atmosfera

• Aigües

Normativa 
sectorial

Residus

Atmosfera

PONÈNCIA 
AMBIENTAL

• Ajuntament
> 50.000 hab.

• Consell 
Comarcal

< 20.000 hab.

ÒRGAN 
COMPETENT
Normativa 
sectorial 
(incendis 
forestals)

2. Elements que integren la llicència ambiental.



3. FORMA DE TRAMITACIÓ

DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL:
(Article 39 de la Llei 20/2009)

1. PROJECTE TÈCNIC, signat per tècnic competent, que reculli el següent:

a) DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE: descripció del procés, utilització del sòl i altres recursos naturals, 

estimació del tipus i quantitat dels residus abocats i les emissions de matèria o energia resultants, i descripció 

del medi receptor.

b) AVALUACIÓ DELS EFECTES PREVISIBLES SOBRE EL MEDI.
c) MESURES PER A REDUIR, ELIMINAR O COMPENSAR ELS EFECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS.
d) DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS (aigua, energia, sanejament, evacuació de fums i gasos, ventilació 

serveis sanitaris, serveis generals (il·luminació, altres), relació de maquinària i potències respectives, etc.)

e) CARACTERITZACIÓ DELS VECTORS AMBIENTALS (residus, emissions atmosfèriques, aigües residuals)

f) ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC.
g) DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR.
h) DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
i) ACCESSIBILITAT.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL (si l’activitat és potencialment contaminant del sòl)



3. FORMA DE TRAMITACIÓ

DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL:
(Article 39 de la Llei 20/2009)

3. DESIGNACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC RESPONSABLE D’EXECUTAR EL 
PROJECTE.

4. QUALSEVOL ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE SIGUI EXIGIBLE PER LA 
LEGISLACIÓ AMBIENTAL APLICABLE A L’ACTIVITAT.



3. FORMA DE TRAMITACIÓ



3. FORMA DE TRAMITACIÓ



3. FORMA DE TRAMITACIÓ

SEGUIMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL:

• Control inicial
� ECA o serveis tècnics municipals.
� Presentació de l’ACTA DE CONTROL a l’ajuntament: inici activitat.

• Control periòdic: cada 6 anys, si no hi ha un termini diferent fixat a la llicència.

• Modificacions (segons criteris OGAU):

� NO SUBSTANCIALS: han de figurar a la següent acta de control periòdic.

� SUBSTANCIALS: renovació de la llicència.



Moltes gràcies per la vostra atenció


