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1 Introducció
Aquest programa de verificació se circumscriu a l’àmbit de Pla de verificació d’obres i activitats 
del Pla Parcial del CIM la Selva 2019-2023 i correspon al primer període de vigència del Pla.

L’objectiu principal d’aquest programa és concretar les actuacions de verificació que es duran a 
terme durant l’últim trimestre de 2019 i l’any 2020 i els recursos que s’hi destinaran.

2 Actuacions de verificació

Atès que aquest programa correspon al primer any de vigència del Pla, no hi ha canvis normatius 
ni en el cens d’activitats ni en la disponibilitat de recursos des de l’aprovació del Pla de 
verificació.

La determinació de les activitats a verificar s’ha dut a terme seguint la metodologia descrita en el 
Pla de verificació, en funció de la criticitat de les activitats que s’hi descriuen en l’annex II i 
atenent els principals objectius definits al Pla.

La criticitat de les activitats es determina en funció de paràmetres objectius d’incidència 
ambiental, superfície, risc d’incendi i ocupació, que indiquen la seva major o menor incidència en 
el medi ambient i la seguretat de les persones. Per tant, els criteris que s’apliquen són 
proporcionats, no discriminatoris, transparents i objectius, i han d’estar vinculats als béns jurídics 
que es volen protegir, de manera que es compleixen els requisits de l’article 3.1 de la Llei 
16/2015.

Pel que fa a les noves activitats, com ja s’ha indicat en el Pla, cada any es verificaran el 50 % de 
les activitats que es donin d’alta, excepte les activitats recreatives i sectorials, que es verificaran el 
100%. S’estima que anualment es donaran d’alta 8 activitats.

S’ha dut a terme el repartiment de les activitats a verificar l’últim trimestre de l’any 2019 i l’any 
2020, de manera que es preveu la realització de:

- 2 visites l’últim trimestre de l’any 2019.

- 5 visites l’any 2020.

El personal tècnic del Consell Comarcal de la Selva dedicat a la gestió de les activitats farà les 
verificacions, el qual, quan ho consideri necessari, podrà demanar el suport d’altres tècnics. Si es 
considera oportú, les activitats subjectes que tinguin vectors ambientals a verificar seran dutes a 
terme per una ECA.
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3 Relació d’activitats que cal verificar

ANY 2019

TRANSPORTES MARTÍNEZ SOUTO, SL

LABORATORIOS HIPRA, SA

ANY 2020

HERTZ ESPAÑA, SL

GOLDCAR SPAIN, SL

LOGISFASHION, SA

XPO LOGÍSTICS VILOBÍ

DARATRANS
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