Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona

Petició de suspensió i revisió de les taxes administratives a les que es sotmeten les revisions
anticipades iniciades d’ofici per la inclusió de les MTDs relatives al sector de la cria intensiva
d’aus de corral o de porcs en compliment de l’article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Estimada directora,
El 24 de maig de 2018, se’ns va reunir a les diferents associacions representants del sector
avícola i porcí per tal d’informar-nos sobre les Emissions MTD’S i contaminació atmosfèrica
Osona, a la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat. En aquesta reunió se’ns va informar que en breu es procediria a sol·licitar a les
activitats ramaderes avícoles i porcines la revisió anticipada de l’autorització ambiental per tal
d’incloure les millors tècniques disponibles (MTDs) del sector de la cria intensiva d’aus de corral
o de porcs aprovades per la Decisió d’Execució (UE) 2017/302 de la Comissió de 15 de febrer de
2017.
En aquesta reunió, també es va tractar de com seria el requeriment de revisió de l’autorització i
del termini que disposaria el titular de l’explotació per a poder donar resposta a l’Administració.
En cap moment es va indicar expressament que aquest procediment estaria sotmès a taxa. De
fet, no hi ha hagut publicada a la web una nota informativa al respecte fins el 10 d’octubre de
2018.
A finals d’aquest més d’octubre i principis de novembre, els ramaders han començat a rebre per
correu electrònic una Resolució genèrica per la qual s’inicien els procediments de revisió
anticipada de determinades autoritzacions ambientals, per tal de donar conformitat a l’article
62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Aquesta Resolució insta a cada titular de les activitats ramaderes de l’annex I.1 de la Llei 20/2009
(activitats DEI), la petició expressa de sol·licitar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits la revisió
anticipada de l’autorització ambiental, adjuntant la resposta al formulari referit a la resolució i
que detalla aquelles MTDs en que ja es dona compliment a l’activitat.
El que no detalla aquesta resolució, es que per sol·licitar una revisió anticipada d’una
autorització ambiental d’una activitat de l’annex I.1 codi 11.1 s’ha de pagar una quota de
tramitació establerta a la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic que modifica el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
taxa administrativa assignada és de 2.207,90€.

Després de veure que el procediment de revisió anticipada s’ha efectuat de forma generalitzada
per a totes les activitats ramaderes i de forma idèntica, és a dir, que no s’ha realitzat una
avaluació individualitzada de cada activitat en relació amb la informació que ja disposa
l’Administració competent en matèria de medi ambient a través dels projectes tècnics, plans de
gestió de les dejeccions ramaderes, actes i informes d’inspecció ambiental integrada, es
considera que la taxa atribuïda al procediment administratiu de la revisió ES
DESPROPORCIONADA.
La revisió anticipada de l’autorització ambiental per tal d’incloure les conclusions de les MTDs,
obligació imposada per la mateixa legislació, podia haver-se tramitat mitjançant el Pla
d’inspecció Ambiental Integrada de Catalunya 2017-2019, que també disposa de procediment
administratiu propi d’avaluació tècnica per part de tots els vectors ambientals. I que, a més, ja
té assignada pròpiament una taxa administrativa.
Per tant, totes les associacions que sota signen aquest document, demanem:
-

-

Que es SUSPENGUI l’emissió de qualsevol taxa administrativa relativa a les sol·licituds
de revisió anticipada per la inclusió de les MTDs relatives al sector de la cria intensiva
d’aus de corral i de porcs, que s’aniran presentant a l’Oficina Virtual de Tràmits com a
resposta al requeriment establert a la Resolució per la qual s’inicien els procediments
de revisió anticipada de determinades autoritzacions ambientals, per tal de donar
conformitat a l’article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
Que es procedeixi, en la propera aprovació de la Llei d’acompanyament dels
pressupostos, a l’ELIMINACIÓ o REVISIÓ A LA BAIXA (mitjançant graduació en funció
del número d’animals o inclús bonificacions) de les quotes aprovades en el Decret
legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 5/2017, del 28 de març, pel
cas concret de les revisions anticipades per la inclusió de les MTDs. Entenem que en cap
cas, aquestes taxes haurien de ser superiors a les que s’estableixen per una modificació
no substancial amb efectes sobre les persones i el medi ambient o les que estan
assignades a l’elaboració de l’informe d’avaluació d’inspecció ambiental integrada.
Les quotes de tramitació aprovades han de ser proporcionals a la complexitat de la
tramitació administrativa, i entenem que tal com s’ha procedit a l’inici de revisió d’ofici,
que ha estat de forma generalista, no ha requerit, ni es preveu que requereixi una revisió
individualitzada i detallada de cada un de les autoritzacions ambientals vigents.

Barcelona, 20 de novembre de 2018
Una cordial salutació,

