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radiodifusió televisiva, en la redacció que en donen 
la Llei 22/1999, del 7 de juny, de modificació de la 
Llei 25/1994; la Llei 15/2001, del 9 de juliol, de foment 
i promoció de la cinematografia i el sector audiovi-
sual, i la Llei 39/2002, del 28 d’octubre, de transpo-
sició a l’ordenament jurídic espanyol de diverses 
directives comunitàries en matèria de protecció dels 
interessos dels consumidors i usuaris, i el títol III de 
la Llei 41/1995, del 22 de desembre, de televisió local 
per ones terrestres.»

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
complir.

Palau de la Generalitat, 28 de juny de 2004. 

PASQUAL MARAGALL I MIRA,
                 President

 (Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 4166, 
de 2 de juliol de 2004) 

 16618 LLEI 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés 
d’adequació de les activitats d’incidència ambien-
tal al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental. («BOE» 233, de 27-9-2004.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb 
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, promulgo la següent Llei 4/2004, d’1 de 
juliol, reguladora del procés d’adequació de les acti-
vitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 
3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental.

PREÀMBUL
El procés d’adequació de les activitats d’incidència 

ambiental o que poden afectar el medi, la salut i la 
seguretat de les persones a les determinacions de la 
Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental, tal com estableix la dis-
posició transitòria primera d’aquesta Llei, ha originat 
tot un conjunt de disfuncions que cal corregir amb 
urgència.

La solució de la problemàtica plantejada exigeix un 
ajornament del termini fixat per a l’adequació de les 
activitats classificades en l’annex II de la dita Llei. Atès 
que entre les causes que han originat la situació actual 
destaca el fet que la majoria de les empreses han iniciat 
el procés d’adequació a finals de l’any 2003 i que s’ha 
produït un desbordament de la capacitat de gestió, tant 
dels verificadors ambientals i professionals del sector 
com de les mateixes administracions, cal evitar que es 
torni a produir la mateixa situació amb l’aplicació d’un 
esglaonament del procés.

En l’esglaonament del procés d’adequació cal tenir 
en compte també les actuacions de control periòdic de 
les dites activitats, i evitar així que cada dos anys o cada 
quatre anys es reprodueixi la situació d’acumulació 
d’actuacions.

Així, doncs, per raons d’eficiència cal que 
l’ajornament del termini es complementi amb 
l’establiment d’un programa esglaonat d’adequació.

Atès que l’ajornament del termini fixat per a les 
activitats classificades en l’annex II de la dita Llei faria 
coincidir pràcticament el nou termini amb el fixat per 
a l’adequació de les activitats classificades en l’annex I 
de la dita Llei, és recomanable que el programa esglao-
nat d’adequació comprengui les activitats classificades 
en tots dos annexos.

Aquesta Llei regula, doncs, aquest procés 
d’adequació a la Llei 3/1998 i estableix també un pro-
cediment coercitiu específic per a garantir l’eficàcia del 
dit procés.

Article 1. Objecte.

Les activitats d’incidència ambiental que en el 
moment de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, del 27 
de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental, estiguin classificades en els annexos I i 
II de la dita Llei i que no hagin obtingut ni sol·licitat 
encara l’autorització o la llicència ambientals, d’acord 
amb el que estableix la dita Llei, han de sol·licitar 
l’autorització o la llicència ambientals segons el que 
estableix el Programa d’adequació de les activitats 
d’incidència ambiental a la Llei 3/1998, que ha de for-
mular el Govern.

Article 2. Programa d’adequació.

1. El Govern, per a establir el Programa 
d’adequació, ha d’atendre els criteris següents:

a) El procés d’adequació de les activitats 
d’incidència ambiental al règim d’autorització ambien-
tal i de llicència ambiental s’ha de dur a terme de 
manera esglaonada tenint en compte: l’antiguitat de 
la llicència municipal d’activitats classificades i de les 
autoritzacions sectorials en matèria de medi ambient, 
la vulnerabilitat del medi potencialment afectat i la 
tipologia i el nombre de les activitats afectades.

b) El procés d’adequació ha de finalitzar abans de 
l’1 de gener de 2007.

c) Les sol·licituds d’adequació de les activitats 
classificades en l’annex II a la Llei 3/1998 presentades 
abans de l’1 de gener de 2004 i que estan pendents de 
resolució s’han d’incloure en el Programa d’adequació 
i s’han de tramitar i s’han de resoldre d’acord amb 
aquest Programa; per tant, el termini de resolució de 
les sol·licituds ha d’ésser el fixat en el Programa. Es 
fixa l’inici dels controls periòdics d’aquestes activitats 
per a l’any 2009 i la revisió ordinària de la llicència 
ambiental per a l’any 2013.

d) Per a les activitats en les quals es projecti dur 
a terme un canvi s’ha de sol·licitar l’autorització o la 
llicència ambientals corresponents sense esperar el 
termini d’adequació que pugui resultar del Programa 
d’adequació.

2. Per a garantir el compliment del Programa 
d’adequació, el Govern ha de dotar les unitats admi-
nistratives afectades dels mitjans personals i materials 
necessaris.

Article 3. Règim sancionador.

1. Als efectes de garantir el compliment de les 
determinacions fixades pel Programa d’adequació, es 
tipifiquen les infraccions següents:

a) No presentar, dins el termini fixat en el requeri-
ment d’adequació, la sol·licitud d’autorització ambien-
tal o de la llicència ambiental acompanyada de la docu-
mentació preceptiva.

b) Presentar una documentació notòriament 
insuficient o no adequada, si no es corregeix satis-
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factòriament en el termini atorgat a aquest efecte per 
l’Administració, si:

Primer.—Es tracta de documents de presentació obli-
gatòria segons la Llei 3/1998 i el seu desplegament regla-
mentari.

Segon.—Es refereixen a aspectes que tenen una inci-
dència especial en el medi ambient, en la salut de les per-
sones i en la seguretat de les persones.

2. Les infraccions tipificades per aquest article se 
sancionen amb una multa de fins a 6.000 euros. També 
es poden imposar multes coercitives amb la quantia 
màxima de 200 euros i un màxim de tres de consecutives. 
En el cas que després de la imposició de les tres multes 
coercitives persisteixi l’incompliment del requeriment 
d’adequació, l’activitat és considerada clandestina i pot 
ésser clausurada.

3. La potestat pel que fa a la imposició de les san-
cions fixades per aquesta Llei correspon:

a) Al Departament de Medi Ambient i Habitatge, pel 
que fa a les infraccions relatives a les activitats classifica-
des en l’annex I de la Llei 3/1998 o en altres disposicions 
de desplegament o de modificació dels annexos i la clau-
sura de les activitats classificades en l’annex II.1 de la dita 
Llei a proposta de l’ajuntament corresponent.

b) A l’ajuntament, pel que fa a les infraccions la san-
ció de les quals no és atribuïda al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.

Disposició addicional. Aprovació del Programa d’adequació.

El Govern ha d’aprovar el Programa d’adequació de 
les activitats d’incidència ambiental a la Llei 3/1998 en el 
termini de tres mesos a comptar de la data d’entrada en 
vigor de la present Llei.

Disposició derogatòria.

Es deroga la disposició transitòria primera de la Llei 
3/1998.

Disposició final primera. Modificació del Programa 
d’adequació.

Es faculta el Govern perquè modifiqui, en el cas que 
es detectin noves disfuncions, el Programa d’adequació a 
què fa referència aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
complir.

Palau de la Generalitat, 1 de juliol de 2004. 

PASQUAL MARAGALL I MIRA,
                 President

 (Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 4167, 
de 5 de juliol de 2004) 

 16619 LLEI 5/2004, de 9 de juliol, de creació de guar-
deries de qualitat. («BOE» 233, de 27-9-2004.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Cata-
lunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que 
estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo la següent Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de 
guarderies de qualitat.

PREÀMBUL
A Catalunya es fa cada dia més evident la necessitat de 

garantir els drets dels infants entre els zero i els tres anys i 
d’atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats 
socials.

Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre 
els quals el dret a l’educació, un dret que el Govern ha de 
garantir d’acord amb els principis establerts per la Conven-
ció dels drets de l’infant i la legislació vigent en aquesta 
matèria, especialment la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de 
suport a les famílies, que en els apartats 1 i 2 de l’article 33 
estableix la promoció de places d’educació infantil de pri-
mer cicle. L’educació, l’han de compartir bàsicament la famí-
lia i la llar d’infants. Perquè tothom qui vulgui pugui exercir 
efectivament aquest dret universal, cal que la xarxa pública 
posi a l’abast de tota la població el primer cicle de l’educació 
infantil en condicions de qualitat.

Les famílies actuals necessiten cada cop més compartir 
l’educació dels infants amb una llar d’infants que els permeti 
fer compatibles les responsabilitats laborals o socials amb 
les familiars. Per això, el poble català, exercint el seu dret a la 
iniciativa legislativa popular, va reclamar que se satisfessin 
uns requisits mínims, de qualitat i de respecte absolut dels 
drets de l’infant, que el Parlament avui vol garantir.

Les societats modernes, com la catalana, han canviat 
d’una manera accelerada i exigeixen respostes, estructures i 
compromisos nous, que cal que es facin realitat per a contri-
buir a reequilibrar les relacions en la manera de viure.

La més alta organització mundial sobre la infància, 
el Fons Internacional de les Nacions Unides per a l’Ajuda 
Urgent als Infants (Unicef) proclama que «les decisions que 
es prenen i les activitats que es realitzen en nom dels infants 
durant aquest període fonamental influeixen no solament 
en la manera com els infants es desenvolupen sinó també 
en la manera com els països progressen».

L’elaboració d’un mapa escolar de centres de zero a tres 
anys amb la participació dels agents implicats (administra-
ció educativa, administració local, mares i pares, mestres i 
educadors, sindicats i moviments de renovació pedagògica) 
ha de permetre planificar una oferta flexible i una xarxa 
diversificada que respongui plenament a les necessitats 
i als tipus d’activitat de cada unitat territorial. En el marc 
d’aquesta planificació s’hauria de situar el reconeixement 
de la funció social que algunes llars d’infants compleixen.

En aquest sentit, aquesta Llei, fruit de la preocupació 
i el compromís actiu de la societat catalana per l’educació 
dels infants, pretén ésser un primer pas cap a una oferta 
pública ajustada a la demanda real i pretén respondre a una 
reclamació generalitzada. La iniciativa legislativa popular 
que n’ha estat l’origen ha seguit un llarg camí des de les 
primeres mobilitzacions i campanyes dels seus promotors, 
a la primavera del 2002, fins a la seva presentació al Parla-
ment en la sisena legislatura, el 30 de desembre de 2002, i 
la seva definitiva aprovació com a llei en la setena, com a 
mostra inequívoca de la voluntat permanent de la cambra 
d’atendre les legítimes reivindicacions del poble català.


