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PREÀMBUL
Catalunya gaudeix des de l’any 1988 de normativa
pròpia i d’una consolidada experiència en matèria
d’avaluació ambiental de projectes. Això ha permès
proveir de reflexió, de coneixements, d’alternatives, i
garantir així mateix la participació ciutadana per tal
que les consideracions ambientals puguin arribar a
l’Administració amb competència decisòria abans de
l’aprovació dels projectes amb rellevància ambiental,
es a dir, en el moment adequat procedimentalment
en què les opcions encara són obertes. Però durant
aquests anys d’experiència avaluatoria en un entorn
normatiu europeu i estatal progressivament canviant,
sempre s’ha tingut present que l’avaluació ambiental,
per coherència, no havia de limitar-se a l’anàlisi
ambiental dels projectes singulars esmentats als
Annexos de la Directiva 85/337/CE, d’avaluació
d’impacte ambiental, modificada posteriorment a partir
de la Directiva 97/11/CE i a les seves normes
d’incorporació. Havien d’abastar-se també d’altres
àmbits i aspectes que li donarien més sentit, i entre
ells,
esglaons superiors com son aquells estadis
d’intervenció pública en què hom palesa que són
adoptades opcions veritablement transcendents, amb
una indubtable incidència ambiental. Estava pendent
doncs d’articular la forma i abast en què caldria
avaluar ambientalment els plans i els programes
aprovats des de Catalunya, instaurant i familiaritzant
els poders públics i la ciutadania en una avaluació
ambiental més ambiciosa i coherent, una avaluació
que ha de donar un pas més enllà, en allò que en un
futur abastarà també, inevitablement, el darrer esglaó
de la incidència ambiental: l’elaboració i l’aplicació de
les polítiques públiques i de les normes aprovades
des de Catalunya. Sobre aquestes bases es mou el
nou Estatut d’Autonomia.
Aquest trajecte en què dia a dia es va avançant,
apropa Catalunya a altres models jurídics comparats
que han incorporat l’avaluació ambiental de plans i
programes com una eina quotidiana en les actuacions
públiques. Ens referim als Estats Units d’Amèrica des del naixement d’aquesta tècnica amb la National
Environmental Policy Act de 1969- i, pel que fa al
nostre entorn més immediat, a d’altres Estats i
Regions Europeus que han avançat en la plasmació i
aplicació d’aquest instrument preventiu i participatiu.
Des de la perspectiva de la Unió Europea, aquest
procés de formalització jurídica de les avaluacions
ambientals de plans i programes ha cristal·litzat en
l’aprovació de la Directiva comunitària 2001/42/CE, de
27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient,
norma que ha estat incorporada recentment a
l’ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei 9/2006,
de 28 d’abril.

En els darrers anys ha estat palesat que Catalunya
necessita una norma que reguli l’avaluació ambiental
dels seus plans i programes, una norma que completi
i millori les iniciatives normatives que empenyen en
idèntica direcció. Aquesta Llei, doncs, vol oferir el
marc normatiu adequat que ha de possibilitar a
Catalunya l’avaluació dels plans i programes amb
incidència ambiental aprovats per l’Administració de la
Generalitat, pels Ens Locals i pel Parlament de
Catalunya. Però el model d’avaluació ambiental que
dissenya aquesta Llei per a Catalunya integra també
singularitats pròpies, es a dir, aquelles que es
considera que han de millorar la seva aplicació
adequant-la a l’entorn organitzatiu, polític i ambiental
que ens és característic. Es tracta de singularitats que
la Llei ha volgut establir partint del respecte a la
normativa comunitària i estatal que s’acaba
d’esmentar, però que suposen també donar un pas
més enllà, adoptant un compromís propi vers una
avaluació en la què quedin reflectides les
experiències
adquirides
en
aquests
anys
d’experiència, i establint així mateix les bases per a
que el nou instrument pugui ser veritablement efectiu.
L’objectiu final que es persegueix va per tant més
lluny del compliment formal d’instauració de la tècnica
avaluatoria en el procediment d’elaboració dels plans
i programes.

Més concretament, i abans de descriure quina es
l’estructura que adopta internament el text de la Llei, i
quins són
els reptes que molt probablement
acompanyaran el dia a dia de la seva aplicació, pot
ser oportú resumir quins són els seus punts més
destacables.

En aquest sentit, la Llei regula l’avaluació ambiental
dels plans i programes instaurant una intervenció
constant i des dels estadis més inicials per part de
tots els actors públics i privats que intervenen en
l’elaboració i aprovació dels plans i programes. En
aquest sentit, en el procediment d’avaluació ambiental
dels plans i programes es parteix i es vol exercir el
principi de responsabilitat compartida i, coherentment,
es va molt més enllà del model tradicional pel que fa
als procediments d’avaluació ambientals, que hom
coneix que descansava quasi invariablement en la
responsabilitat exclusiva dels òrgans ambientals. No
es trasllada doncs, per a les avaluacions de plans i
programes, el model clàssic aplicable a l’avaluació
d’impacte ambiental dels projectes. Molt al contrari,
aquesta Llei incita i instaura una col·laboració estreta
entre promotor, òrgan competent per raó de la matèria
i òrgan ambiental.
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Es garanteix un paper actiu del promotor no
únicament pel que fa a l’elaboració dels plans i
programes i del seu seguiment ambiental (aspectes
ambdós potser més previsibles), sinó també en la
resta de fases del procediment d’avaluació. En aquest
sentit, la Llei preveu que, fins i tot en els casos on la
competència per dur a terme una determinada funció
o per adoptar una decisió correspongui a l’òrgan
ambiental, el promotor aporti sempre propostes i
suggeriments que facilitaran la decisió a adoptar per
l’òrgan ambiental. El fet que els promotors disposin
de coneixements sectorials indubtables sobre les
matèries que es planifiquen i programen, i el fet també
que els plans i programes que abasta la norma
tinguin una durada previsiblement més gran que els
projectes o activitats, està clar que facilita les
sinèrgies entre ambdós,
sinèrgies que s’ha
considerat especialment oportú poder aprofitar.

Cal destacar també d’altres punts d’interès de la
norma, com son, en primer lloc, la voluntat de facilitar
la integració de les diferents fases del procediment
d'avaluació ambiental en el procediment substantiu
d'elaboració, aprovació i seguiment de plans i
programes.

En segon lloc, i connectat amb l’anterior, cal ressaltar
també els trets característics de concentració
d’actuacions i simplificació de procediment, objectius
ambdós que calia assolir i plasmar en la norma per
tal que el procediment avaluatori no alentir
inadequadament els procediments d’elaboració i
aprovació de plans i programes. L’esforç en aquest
sentit ha estat especialment evident en els casos en
què som davant de plans i programes que necessiten
una decisió cas a cas, per als que es preveu, des de
la norma, que siguin aprofitats i no es dupliquin
tràmits si posteriorment esdevé obligatori seguir una
avaluació ambiental. Finalment, la Llei atorga gran
rellevància al seguiment posterior a l’aprovació del
pla o programa, així com a la preparació d’un model
organitzatiu adient i de permanent disponibilitat de
dades per als ciutadans i ciutadanes interessats i
interessades.
La Llei s’estructura en Sis Capítols i 4 Annexos, als
quals cal afegir 4 Disposicions Addicionals, 2
Transitòries i 3 Finals.

El Capítol Primer
(Disposicions Generals) determina l'objecte de la Llei
i defineix els principals conceptes que s'utilitzen a la
mateixa. Així mateix, s’inclouen els seus principis
rectors, amb una consideració especial a l'equilibri
intergeneracional entès com a pedra angular del
desideràtum últim de constituir una eina que pugui
contribuir al desenvolupament sostenible.

El Capítol Segon
delimita les competències dels diversos òrgans que
actuen en el procediment d'avaluació ambiental de
plans i programes, i constitueix com s'ha assenyalat
abans, una de les contribucions més característiques
de la Llei dins del panorama comparat de la regulació
de l'avaluació ambiental de plans i programes. En la
línia de la legislació estatal bàsica, la Llei parteix de la
separació entre promotor, òrgan ambiental i òrgan
competent per raó de la matèria. D'aquesta manera,
l'article 6 de la Llei estableix les funcions i
competències del promotor entre les quals destaca
singularment la d'elaborar la proposta de memòria
ambiental d'acord amb el sistema establert als articles
23 a 27. Els articles 8 i 9 defineixen les competències
de l'òrgan ambiental. En aquest punt la Llei atribueix
un paper important a l'Oficina d'Avaluació Ambiental
de Catalunya, que pràcticament assumeix la
realització de la totalitat de les funcions assignades a
l'òrgan ambiental en el procediment d'avaluació, llevat
de les relatives a l'adopció de l'acord sobre la
proposta de memòria ambiental. Finalment, l'article 10
s'ocupa de regular el Banc de dades d'avaluació
ambiental, gestionat per l'Oficina d'Avaluació
Ambiental, i que pretén, entre d'altres coses, facilitar i
assegurar l'accés del públic als documents i la
informació relacionada amb l'avaluació ambiental de
plans i programes, que es detalla en el mateix.

El Capítol Tercer,
completat pels Annexos I, II i III de la Llei, s'ocupa de
regular un dels aspectes clau: la determinació de
l'àmbit d'aplicació de l'Avaluació ambiental. En aquest
sentit, la Llei amplia les exigències de la Directiva
2001/42/CE i de la Llei 9/2006, i inclou no només els
plans i programes d'iniciativa pública sinó també plans
de promoció privada, que hagin de ser adoptats o
aprovats per l'Administració pública o mitjançant Llei.
Pel que fa als plans i programes de submissió
obligatòria, l'article 11 en relació amb l'Annex I de la
Llei, inclou tant els plans i programes l'avaluació dels
quals resulta exigible d'acord amb el dret comunitari i
la legislació estatal bàsica, com una sèrie de plans i
programes en sectors addicionals, l 'avaluació dels
quals no s'infereix tan clarament de les normes
citades (per exemple, els plans d'ordenació d'espais
naturals, o d'equipaments comercials).Pel que fa als
plans i programes la submissió dels quals ha de
decidir-se mitjançant una anàlisi cas a cas,
especificació dels mateixos, o combinació dels dos
criteris, la Llei adopta l'opció de la seva submissió cas
a cas, amb l'aplicació dels criteris que estableix
l’Annex III, i seguint el procediment que estableixen
els articles 15 a 18.

El Capítol Quart,
completat per l'Annex IV, desenvolupa el procediment
d'avaluació ambiental de plans i programes:
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començant per la regulació del sub-procediment
relatiu a la decisió cas a cas, (quan resulti necessari),
continuant per la fase de determinació de l'abast i
grau d'especificació de l'Informe de Sostenibilitat
Ambiental, i referint-se posteriorment a aspectes
essencials del contingut i forma de l'Informe de
Sostenibilitat Ambiental, a la celebració de informació
pública i consultes a les Administracions Públiques
afectades, i a l'elaboració de la memòria ambiental.
aquest Capítol fixa, finalment, quines son
les
exigències relatives a la publicitat dels plans i
programes aprovats.

ambiental haurà també d’adaptar-se i poder disposar
d’una organització administrativa que possibiliti que
Catalunya dugui a terme una avaluació ambiental de
qualitat.

CAPÍTOL PRIMER
Disposicions generals

Article 1. Objecte
El Capítol Cinquè
conté les previsions relatives al Seguiment ambiental
dels plans i programes. En aquest sentit, assigna el
seguiment al promotor, que nomenarà un/una
Director/a ambiental del Pla o Programa, i
eventualment,
a
Comissions
Mixtes
interadministratives. L'òrgan ambiental participa a les
tasques de supervisió. És preveu també la possibilitat
d'aprofitar els mecanismes i òrgans de seguiment
establerts per la normativa sectorial i que s'obri pas a
la participació del públic també en aquesta fase
mitjançant l'enviament de suggeriments i d’altres
eines.
Finalment, el Capítol Sisè
s'ocupa de les garanties jurisdiccionals. En aquest
sentit, no estableix la impugnabilitat independent de la
Memòria Ambiental, però si, pel contrari, ha estat
establerta ex lege
una acció pública per a la
impugnació dels plans i programis sotmesos a
avaluació ambiental.
Amb l’aprovació i publicació d’aquesta llei no s’haurà
fet efectiva l’avaluació ambiental dels plans i
programes de Catalunya. Són molts els reptes
inherents a aquesta norma i a la seva futura aplicació.
El gran repte es la integració efectiva de l’ avaluació
ambiental en la gestació i en l’aplicació i seguiment
del Pla o Programa evitant que constitueixi un tràmit
més que pugui duplicar esforços i addicionalment
malbaratar el temps. Aquest es un aspecte cabdal,
perquè aconseguir que la tècnica de l’avaluació
ambiental dels plans i programes sigui implementada
de forma eficaç influirà directament en d’altres plans i
programes i incidirà directament en la posterior
avaluació ambiental que es dugui a terme de
projectes i activitats.
Però a més d’aquest, localitzem molts d’altres reptes
addicionals. Per tal de facilitar la tasca d’aplicació
normativa, ara i desprès, la norma necessitarà d’un
desenvolupament reglamentari en aquells aspectes
que es considerin oportuns. Caldrà aprofundir també,
des de la gestació dels plans i programes, en la
cultura de la transversalitat en les relacions
interadministratives, i garantir l’ajut i potenciar l’ús de
la tasca quotidiana de suport que duu a terme
l’Administració Ambiental. En aquest sentit, l’òrgan

Aquesta Llei té per objecte garantir la integració dels
valors i criteris ambientals en la preparació, adopció i
seguiment dels Plans i Programes que poden tenir
efectes significatius en el medi ambient, i que són
aprovats per la Administració de la Generalitat,
Administració Local o Parlament de Catalunya.

Article 2. Definicions.
Als efectes d’aquesta Llei, cal entendre per:
a)

Avaluació Ambiental del Pla o Programa (AAPP).Procediment d’integració de les consideracions
ambientals en la preparació, aprovació i
seguiment dels Plans i Programes que poden
tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
L'AAPP inclou la preparació d’un Informe de
Sostenibilitat Ambiental del Pla o Programa (ISA),
la celebració de consultes i participació pública, la
consideració d’aquests aspectes en la Memòria
Ambiental que sigui adoptada i el seguiment
posterior.

b)

Pla o Programa.Conjunt de documents elaborats per les
Administracions Públiques que, independentment
de la seva denominació concreta , constitueixen
el marc per a ulteriors decisions d’autorització,
fixen finalitats i objectius i estableixen prioritats
per a l’actuació pública i harmonitzen i
comptabilitzen decisions amb la protecció del
medi ambient. Són també Plans o Programes, als
efectes d’aquesta Llei, els de promoció privada
que són aprovats per una Administració Pública.

c)

Promotor.La persona física o jurídica pública o privada que
presenta a tràmit els plans o programes a què fan
referència els Annexos I i II d’aquesta llei, o
l’òrgan de l’Administració Pública que inicia d’ofici
el procediment per a la tramitació i adopció
d’aquests plans i programes, i en conseqüència,
que ha d’integrar els aspectes ambientals en el
seu contingut mitjançant un procés d’avaluació
ambiental.
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d)

Òrgan competent per raó de la matèria.Òrgan competent per a l’aprovació amb caràcter
definitiu dels Plans o Programes a què fa
referència aquesta Llei.

e)

Òrgan ambiental.L’Òrgan de la Generalitat de Catalunya que en
col·laboració amb l’òrgan promotor vetlla per la
integració
dels
aspectes
ambientals
en
l’elaboració dels plans i programes

f)

g)

h)

i)

j)

Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa. (ISA).Informe elaborat pel promotor del Pla o Programa
sotmès a una Avaluació Ambiental. L’Informe
forma part del Pla o Programa i inclou la
informació exigida a l’article 20 i a l’Annex IV
d’aquesta Llei.
Decisió Prèvia d’Avaluació Ambiental.Decisió de l’òrgan ambiental que determina si un
Pla o Programa de l’Annex II d’aquesta Llei té
efectes significatius sobre el medi ambient, i en
conseqüència, si cal que segueixi una AAPP.
La decisió prèvia es adoptada sobre la base de la
documentació preparada pel promotor del Pla o
Programa i d’acord amb els criteris que recull
l’Annex III d’aquesta Llei.
Memòria Ambiental del Pla o Programa (MA).Document elaborat d’acord amb el procediment
establert als articles 23 a 27, basat en la versió
preliminar del Pla o Programa, en l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental, en la informació rebuda i
en les consultes realitzades, i que valora com
s’ha dut a terme la integració dels aspectes
ambientals durant el procés d'avaluació, així com
l'informe de sostenibilitat ambiental i la seva
qualitat, el resultat de les consultes i com
aquestes s'han pres en consideració, i conté així
mateix una
previsió sobre els impactes
significatius de l'aplicació del pla o programa, i les
determinacions finals que calgui incorporar en el
pla o programa.
Zones de reduït àmbit territorial.Àmbit territorial en el que, per les seves escasses
dimensions, el nivell de protecció del medi
ambient i la integració ambiental poden ser
aconseguits de forma anàloga, bé mitjançant
l'aplicació de l'Avaluació Ambiental del Pla o
Programa, bé mitjançant l'aplicació de l'avaluació
d'impacte ambiental dels projectes que el
desenvolupin.
Alternativa zero.Alternativa que consisteix a la no realització del
pla o programa.

k)

Públic.Qualsevol persona física o jurídica, així com les
seves associacions, organitzacions o grups,
constituïts d'acord amb la normativa que els sigui
d'aplicació.

l)

Públic interessat.Tota persona física o jurídica en qui concorri
qualsevol de les circumstàncies previstes en el
article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tanmateix, es considera públic interessat a
qualsevol persona jurídica sense ànim de lucre
que:
1. Tingui com fins acreditats en els seus
estatuts, entre d'altres, la protecció del medi
ambient en general o la d'algun dels seus
elements en particular, i que aquests fins
puguin resultar afectats pel pla o programa
que es tracti.
2. Que porti dos anys legalment constituïda i
vingui exercint de manera actiu les activitats
necessàries per assolir els fins previstos en
els seus estatuts.

m) Administracions públiques afectades.Administracions públiques amb competències
específiques en les matèries de biodiversitat,
població, salut humana, fauna, flora, terra, aigua,
aire, factors climàtics, béns materials, patrimoni
cultural, inclòs el patrimoni històric, paisatge,
l'ordenació del territori i l'urbanisme

Article 3. Principis rectors de l’ Avaluació Ambiental.
1. La planificació i programació territorial, sectorial i
urbanística de Catalunya ha de ser elaborada i
aplicada amb criteris de sostenibilitat.
2. L’Avaluació Ambiental de Plans i Programes
persegueix assolir un alt nivell de protecció del
medi ambient i es regeix pel principi d’incorporació
de criteris ambientals adequats als diversos nivells
del planejament i pels principis de racionalitat i
eficiència.
3. L’exercici de les funcions regulades en aquesta
Llei es regeix pel principi de corresponsabilitat de
les diverses Administracions Públiques implicades
en la seva aplicació, així com per la participació
efectiva de la ciutadania i dels grups interessats.
Les Administracions Públiques han de col·laborar
sota el principi de lleialtat institucional.
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Article 4. Consideració de les futures generacions.
L’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, com a
tècnica de ponderació dels valors ambientals dels
Plans i Programes en funció del desenvolupament
sostenible, ha de tenir en compte la compatibilització
de les necessitats del present amb l’equilibri de les
futures
generacions,
tractant
de
sospesar
racionalment els costos ambientals en l’exercici de la
funció discrecional que assisteix a l’Administració
quan avaluï les repercussions ambientals d’un Pla o
Programa.

CAPÍTOL SEGON
Competències

Article 5. Òrgans, entitats i persones que intervenen
en el procediment d’AAPP.
En el procediment d’Avaluació Ambiental de Plans i
Programes intervenen el promotor, l’òrgan competent
per raó de la matèria i l’òrgan ambiental. Es garanteix
la participació de les Administracions Públiques amb
competències ambientals i la participació pública.

f) Elabora la proposta de memòria ambiental, així
com la proposta posterior del pla o programa
tot incorporant les determinacions finals que
d’acord amb la memòria ambiental, calgui
incloure en el pla o programa.
g) Realitza així mateix les tasques de seguiment
ambiental posterior del Pla o Programa que li
siguin assignades.
h) Pel que fa als Plans i Programes que
requereixen prèviament d’una decisió cas a
cas (aquells que determina l’Annex II), el
promotor, a més de les funcions esmentades a
l’apartat anterior, ha d’analitzar preliminarment
els possibles efectes ambientals significatius
del futur Pla o Programa, i presentar a l’òrgan
ambiental la seva proposta de Decisió Prèvia
d’Avaluació Ambiental.
i)

Cas que el promotor sigui una persona física o
jurídica privada, les fases de consulta,
participació pública i de proposta de memòria
ambiental prèviament esmentades seran dutes
a terme per l’Administració responsable de la
tramitació del procediment per a l’adopció del
Pla o Programa.

Article 7. Òrgan competent per raó de la matèria.
Article 6. Promotor.
1. El promotor del Pla o Programa sotmès a
Avaluació Ambiental és aquell que correspongui
d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

L’òrgan competent per raó de la matèria en
l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes és aquell
que aprova amb caràcter definitiu el Pla o Programa
d’acord amb allò que determina la legislació sectorial.

2. En l’àmbit de qualsevol procediment d’AAPP, el
promotor:

Article 8. Òrgan ambiental.

a) Proposa a l’òrgan ambiental quin serà l’abast i
grau
d’especificació
de
l’Informe
de
Sostenibilitat Ambiental del Pla o Programa.
b) Suggereix quines considera que han de ser les
Administracions Públiques amb competències
Ambientals i el públic que caldrà consultar.
c) Suggereix les modalitats d’informació
consulta que entén que caldrà emprar.

1. El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat és l’òrgan ambiental en relació als
plans i programes que són aprovats per la
Administració de la Generalitat, Administració
Local o Parlament de Catalunya.
2. Correspon a l’Oficina d’Avaluació Ambiental
l’exercici de les funcions que determina l’article 9.

i

d) Elabora l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
del Pla o Programa.
e) És el responsable de dur a terme el procés de
consultes i informació pública en relació a
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa, i de realitzar les funcions relatives al
procediment de consultes transfrontereres que
determina aquesta Llei.

3. Correspon al Conseller de Medi Ambient i
Habitatge l’adopció de l’acord exprés sobre la
Memòria Ambiental del Pla o Programa en els
termes de l’article 25
d’aquesta Llei quan
l’aprovació del Pla o Programa sotmès a AAPP
esta assignada al Parlament, al Govern o a un
altre Conseller. Correspon al Director/a General
responsable de l’ oficina d’ avaluació ambiental
l’adopció de l’acord exprés sobre la Memòria
Ambiental del Pla o Programa en els termes de
l’article 25 en la resta de Plans o Programes.
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Article 9. De l’Oficina d’Avaluació Ambiental.
1. En el procediment d’AAPP, correspon a l’Oficina
d’Avaluació Ambiental l’exercici de les funcions
següents:
a) La determinació final de quin ha de ser l’abast
de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla
o Programa.
b) La identificació de les Administracions
Públiques amb competències ambientals
afectades i del públic interessat.
c) La intervenció en el procediment de consultes
transfrontereres d’acord amb aquesta Llei
d) La definició de les modalitats d’informació i
consulta que caldrà seguir.
e) L’exercici de les competències de seguiment i
de supervisió posteriors a l’aprovació del Pla o
Programa que li corresponguin d’acord amb
aquesta Llei.

2. L’Oficina, en els procediments d’Avaluació
Ambiental de Plans i Programes, serveix
d’interlocutor quotidià entre el DMAH, el promotor i
l’òrgan competent per raó de la matèria, tot
facilitant la tramesa d’informació i la col·laboració
en les relacions interadministratives. L’Oficina
assessora el promotor de Plans i Programes sobre
aspectes procedimentals i sobre l’existència i
disponibilitat d’informació per a la realització de
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa (ISA). En l’exercici de les seves
funcions, ha de possibilitar, sempre que sigui
possible, la participació dels òrgans administratius
sectorials coneixedors de la matèria objecte de
planificació i programació.

Article 10. El Banc de dades de l’Oficina d’Avaluació
Ambiental
1. L’Oficina d’Avaluació Ambiental gestiona el Banc
de dades relatiu als procediments d’Avaluació
Ambiental de Plans i Programes regulats en
aquesta present Llei.

2. El Banc de dades de l’Oficina d’Avaluació
Ambiental contindrà còpia dels següents
documents, sigui en format electrònic, o bé
possibilitant l’accés a les pàgines web dels
promotors de Plans i Programes (o dels òrgans
competents per raó de la matèria) que els
continguin:

a) Decisions prèvies d’Avaluació Ambiental de
Plans i Programes adoptades, així com una
còpia dels informes i consultes que hagin estat
emesos durant el procediment d’adopció
d’aquestes.
b) Documents esmentats
d’aquesta Llei.

a

l’article

18.4

c) Plans i Programes aprovats que hagin seguit
una Avaluació Ambiental (AAPP),
d) Informes Ambientals corresponents als Plans o
Programes objecte d’AAPP,
e) Informes i consultes que hagin estat emesos
durant el procediment d’AAPP, i dels resultats
de la participació pública,
f) Memòries Ambientals de plans i programes
adoptades.
g) Pel que fa al seguiment dels efectes sobre el
medi ambient de l’aplicació o execució dels
plans i programes: a) identificació de les
persones o entitats responsables d’aquell, i, b)
còpia dels informes de seguiment que siguin
elaborats de forma periòdica.

3. Des de l’Oficina d’Avaluació Ambiental es facilitarà
i assegurarà l’accés del públic a la informació
esmentada d’acord amb allò previst a la normativa
d’accés a la informació ambiental, sense perjudici
de les funcions que en aquest punt també
corresponen al promotor del Pla o Programa i a
l’òrgan competent per raó de la matèria.

4. Tots els documents referents a persones es
recolliran, compilaran, tractaran i es presentaran
desagregats per sexes.

CAPÍTOL TERCER
Àmbit d’aplicació

Article 11.- Plans i Programes sotmesos a Avaluació
Ambiental.
1. Prèviament a la seva aprovació definitiva per
l’Administració de la Generalitat o Administració
Local competent
o a
la seva tramesa al
Parlament de Catalunya,
han de seguir el
procediment d’ Avaluació Ambiental regulat per
aquesta Llei els Plans i Programes següents:
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a) Els esmentats a l'Annex I d’aquesta Llei.
b) Els indicats a l'Annex II d'aquesta Llei, si la
“Decisió Prèvia d’Avaluació Ambiental” resol
que cal que segueixin una AAPP, sobre la
base dels criteris recollits a l'Annex III.

2. El Govern de la Generalitat podrà decidir sotmetre
també a les obligacions contingudes en aquesta
Llei d’altres Plans o Programes no inclosos en els
Annexos I i II si motiva que hi concorren
circumstàncies extraordinàries que puguin suposar
un risc ambiental o comportar repercussions
significatives per al medi ambient.

Si en finalitzar aquest procediment es determina que
els futurs Plans o Programes analitzats produiran
efectes ambientals significatius, caldrà que segueixin
el procediment d’Avaluació Ambiental (AAPP) a partir
d’allò que es disposa a l’article 19 d’aquesta Llei.

Article 15. Decisió Prèvia d’Avaluació Ambiental.
Documentació a aportar i consultes.
1. El promotor d’un Pla o Programa de l’Annex II
d’aquesta Llei ha de trametre a l’òrgan ambiental
documentació suficient en relació a aquest i a la
seva potencial incidència ambiental als efectes
que pugui adoptar la Decisió Prèvia d’Avaluació
Ambiental.

Article 12. Plans i Programes exclosos.
Resten fora de l’Avaluació Ambiental de Plans i
Programes (AAPP):
a) Els Plans i programes que tinguin com a únic
objecte
la protecció civil en supòsits
d’emergència. No obstant això, hauran de
sotmetre’s a AAPP els Plans i Programes de
protecció de riscos amb potencial incidència
ambiental significativa;
b) Els Plans i
pressupostaris.

Programes

financers

o

Article 13
El procediment d'Avaluació Ambiental de Plans i
Programes s'entén sense perjudici de l’Avaluació
d’Impacte Ambiental que és aplicable a projectes i
activitats regulada per la legislació específica
d’incorporació de la Directiva 85/337/CEE.

CAPÍTOL QUART
Procediment d’Avaluació Ambiental de Plans i
Programes

2. La documentació ha de contenir, en qualsevol cas:
a) Descripció dels trets bàsics del futur Pla o
Programa, en l’estadi d’elaboració en què es
trobi.
b) El Sumari d’Informació Ambiental (SIAPP)
esmentat a l’article 17.1 b) d’aquesta Llei.
c) Proposta
d’identificació
Públiques afectades.

d’Administracions

d) Proposta de valoració motivada, relativa a si, al
seu parer, el Pla o Programa a elaborar ha de
ser sotmès a AAPP (atesos els seus potencials
efectes significatius sobre el medi).
e) Si, d’acord amb el punt anterior, el promotor
considera que caldrà sotmetre el Pla o
Programa a
una Avaluació Ambiental,
incorporarà també:
i. Una proposta sobre l’abast i grau
d’especificació del futur Informe de
Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa;
ii. Una proposta sobre les modalitats
d’informació i consulta que considera
escaients.

Article 14. Tipologia general de procediments.
1. Els Plans i Programes de l’Annex I d’aquesta Llei
han de seguir, prèviament a la seva adopció o
aprovació, el procediment d’Avaluació Ambiental
(AAPP) establert als articles 17 a 28 d’aquesta
Llei.
2. Els Plans i Programes de l’Annex II d’aquesta Llei
han de seguir, prèviament a la seva adopció o
aprovació, el procediment establert als articles 15 i
16.

3. La informació i documentació aportada serà
facilitada en paper i en suport informàtic. En el
termini de 15 dies, l’òrgan ambiental sol·licitarà, si
s’escau, la seva compleció o pormenorització.

4. La data de recepció de la informació anterior,
completa, per part de l’òrgan ambiental serà la
data d’inici formal del procediment d’AAPP.

7

Avantprojecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes. Versió 05.06.2006

5. Sense perjudici de l’inici formal del procediment, el
promotor del Pla o Programa podrà contactar amb
l’Oficina d’Avaluació Ambiental de Catalunya per
obtenir dades que consideri rellevants per a la
tramitació,
avançant
així
en
l’intercanvi
d’informació i en l’assoliment de consens pel que
fa a objectius, alternatives i aspectes a analitzar.

6. Rebuda aquesta documentació, l’òrgan ambiental
consultarà les Administracions suggerides pel
promotor i aquelles altres que al seu entendre
també exerceixen funcions ambientals i tenen
probabilitat de veure’s afectades per les
repercussions ambientals de l’execució d’aquell
Pla o Programa. L'òrgan ambiental podrà ampliar
la consulta a d’altres òrgans administratius i a
d’altres organitzacions o persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, vinculades a la
protecció del medi ambient. Les Administracions
seran consultades sobre els eventuals efectes
sobre el medi ambient que pot comportar el Pla o
Programa en qüestió en relació a les seves
competències, per tal que es pugui decidir
posteriorment sobre la necessitat de seguir una
AAPP. Així mateix se sol·licitarà als destinataris
de la consulta que es pronunciïn sobre quin ha de
ser l’abast i el grau d’especificació aplicable a
l’eventual elaboració d’un Informe de Sostenibilitat
Ambiental sobre aquell Pla o Programa. Les
Administracions consultades faran arribar el seu
parer en el termini d’un mes.
7. Per tal d’evitar duplicacions, les consultes
esmentades a l’apartat anterior es podran dur a
terme pel promotor d’acord amb allò que disposa
l’article 18.3.
8. L’òrgan ambiental posarà la informació i
documentació facilitada pel promotor a disposició
de la ciutadania i grups en suport informàtic a la
web del Departament i per escrit a l’Oficina
d’Avaluació Ambiental de Catalunya durant el
mateix període d’un mes, amb la finalitat que
l’analitzin i facin arribar els seus comentaris i
suggeriments, i les dades i documentació que
considerin rellevants per a la presa de la decisió,
així com sobre quin ha de ser l’abast i el grau
d’especificació aplicable a l’eventual elaboració
d’un Informe de Sostenibilitat Ambiental sobre
aquell Pla o Programa. El període de consulta així
com l’objectiu d’aquesta, seran anunciats
prèviament dins la premsa local, en un diari de
gran difusió dins l’àmbit català, així com al Diari
Oficial de la Generalitat,, i es podran emprar
també aquells d’altres mitjans addicionals que es
considerin oportuns.

Article 16. Adopció, contingut i efectes de la Decisió
Prèvia d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes.
1. Finalitzada la fase de consulta i d’informació
pública, l’òrgan ambiental adoptarà, en el termini
d’un mes, la “Decisió Prèvia d’Avaluació Ambiental
del Pla o Programa” a la llum dels criteris de
l’Annex III d’aquesta Llei i considerant la
informació i documentació facilitada pel promotor i
el resultat de les consultes i de la participació
pública. La “Decisió Prèvia d’Avaluació Ambiental
del Pla o Programa” serà motivada i es
pronunciarà sobre la necessitat o no de sotmetre
el Pla o Programa al procediment d’AAPP.

2. Quan la Decisió Prèvia d’Avaluació Ambiental
determini la necessitat de sotmetre el Pla o
Programa
considerat
a
un
procediment
d’Avaluació Ambiental, i amb independència de
que el promotor hagi efectivament aportat la
documentació esmentada en l'apartat 2 e) de
l’article 15, l'òrgan ambiental elaborarà a més el
document de referència esmentat a l’article 18.4
a). Es pronunciarà expressament sobre quin ha de
ser l'abast i grau d'especificació de l'Informe de
Sostenibilitat Ambiental del Pla o Programa a
elaborar i identificarà també les Administracions
Públiques amb competències ambientals i el
públic interessat que caldrà consultar en els
termes de l'article 22. L’òrgan ambiental decidirà
així mateix en el mateix document sobre les
modalitats d'informació i consulta que caldrà
seguir en el procediment d’AAPP.

3. Un cop adoptada la Decisió Prèvia d’Avaluació
Ambiental, l'òrgan ambiental la notificarà al
promotor. Si la Decisió Prèvia d’Avaluació
Ambiental estableix la necessitat de sotmetre el
Pla o Programa a un AAPP, l’òrgan ambiental
remetrà també al promotor la següent
documentació amb l’objecte de que a continuació
elabori l'Informe de Sostenibilitat Ambiental del
Pla o Programa a què es refereix l’article 19:
a) Còpia de la informació rebuda a partir de les
consultes realitzades.
b) El document de referència esmentat a l’article
18.4a, incloent la determinació definitiva de
l'abast i grau d'especificació de l'Informe de
Sostenibilitat Ambiental del Pla o Programa.
c) La
identificació
definitiva
de
les
Administracions Públiques amb competències
ambientals afectades i del públic que en tot
cas hauran de ser consultats d’acord amb allò
que preveu l’article 22.
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d) Les modalitats d'informació i consulta que
caldrà dur a terme en els termes de l’article 22.
e) Qualsevol altra informació
ambiental consideri oportuna.

que

v. Instruments
que
eventualment
desenvoluparan el Pla o Programa en un
futur.

l’òrgan

4. El contingut de la Decisió Prèvia d’Avaluació
Ambiental serà publicat íntegrament al Diari Oficial
de la Generalitat, serà reproduït a la web del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat i també notificat a les Administracions i
al públic que hagi participat en el procediment en
els termes habituals que siguin d’aplicació d’acord
amb la legislació sectorial

5. La Decisió Prèvia d’Avaluació Ambiental que
determina que el futur Pla o Programa no té
efectes significatius sobre el medi ambient, i en
conseqüència, que no cal que se sotmeti a una
AAPP, podrà ser impugnada d’acord amb el que
disposa l’article 30 d’aquesta Llei.

Article 17. Inici del procediment d’AAPP dels Plans i
Programes de l’Annex I.
1. El promotor d’un Pla o Programa de l’Annex I
d’aquesta Llei ha de remetre a l’òrgan ambiental la
següent documentació:
a) Document relatiu als trets bàsics del Pla o
Programa, en l’estadi d’elaboració en què es
trobi.
b) Un Sumari d’Informació Ambiental (SIAPP),
instrument previ i necessari per a l’elaboració
de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla
o Programa (ISA), que inclourà les següents
dades:
i. Descripció de l’àmbit territorial del futur
Pla o Programa establint si aquest és nou
o si constitueix una modificació o revisió
d’un altre Pla o Programa existent.
ii. Vigència proposada per al futur Pla o
Programa .
iii. Informació sobre si el Pla o Programa
constitueix un desenvolupament d’altres
Plans o Programes i, si es dona el cas, si
sobre aquells Plans o Programes ha estat
emesa una AAPP i quin és el seu
contingut.
iv. Objectius que pretenen assolir-se amb el
Pla o Programa, i les dades ambientals
bàsiques de què es tingui coneixement.

vi. Impactes ambientals rellevants i efectes
probables, i esment, en qualsevol cas,
d’espais naturals protegits que puguin
veure’s afectats.
vii. Impactes rellevants sobre els riscos de
protecció civil i efectes probables,
associats als impactes ambientals
viii.
En coherència amb els apartats
anteriors, s'especificaran els principis de
sostenibilitat, els objectius ambientals, els
criteris i els indicadors que caldrà adoptar
en l'elaboració del pla o programa i en la
seva avaluació.
c) Una proposta d’identificació d’Administracions
amb competències ambientals i del públic a qui
considera que caldria consultar durant el
procediment.
d) Una proposta o suggeriment sobre quin, al seu
entendre, hauria de ser l’abast i grau
d’especificació
del
futur
Informe
de
Sostenibilitat Ambiental del Pla o Programa.
e) Una proposta o suggeriment sobre quines són
les modalitats d’informació i consulta a emprar
que considera adients.

2. La informació i documentació aportada serà
facilitada en paper i en suport informàtic. En el
termini de 15 dies, l’òrgan ambiental sol·licitarà, si
s’escau, la seva compleció i/o pormenorització.

3. La data de recepció de la informació anterior,
completa, per part de l’òrgan ambiental serà la
data d’inici formal del procediment d’AAPP.

4. Sense perjudici de l’inici formal del procediment, el
promotor del Pla o Programa podrà contactar amb
l’Oficina d’Avaluació Ambiental de Catalunya per
obtenir dades que consideri rellevants per a la
tramitació,
avançant
així
en
l’intercanvi
d’informació i en l’assoliment de consens pel que
fa a objectius, alternatives i aspectes a analitzar.

Article 18.- Identificació de les Administracions
Públiques, entitats, persones i públic a consultar, i
determinació de l’abast i grau d’especificació de
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa.
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1. L'òrgan ambiental, tenint en compte les propostes
del promotor, identificarà les Administracions
públiques afectades que hauran de ser
consultades al llarg del procediment d’AAPP, i
també el públic interessat que haurà de ser
consultat per tal de determinar l’abast i grau
d’especificació del ISA. L’òrgan ambiental
determinarà també quines són les modalitats
d’informació i consulta. L'òrgan ambiental podrà
ampliar la consulta a d’altres òrgans administratius
o a d’altres organitzacions o persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, vinculades a la
protecció del medi ambient.

2. L’òrgan ambiental trametrà la documentació
presentada pel promotor a les Administracions
Públiques afectades, així com als òrgans
administratius, Entitats i persones a les quals
s'hagi decidit, en el seu cas, ampliar aquestes
consultes. Les Administracions, Entitats i persones
consultades podran fer arribar a l’òrgan ambiental
el seu parer sobre aquests aspectes en el termini
d’un mes.

3. L’òrgan ambiental posarà la informació i
documentació facilitada pel promotor a disposició
del públic interessat en suport informàtic a la web
del Departament i per escrit a l’Oficina d’Avaluació
Ambiental de Catalunya durant el mateix període
d‘un mes, amb la finalitat que l’analitzin i facin
arribar els seus comentaris i suggeriments relatius
a l’abast i el grau d’especificació de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental del Pla o Programa .
Prèviament, s’anunciarà aquest període de
consulta i quin és l'objectiu d’aquesta fase a la
premsa local i a un diari de gran difusió dins
l’àmbit català, així com al Diari Oficial de la
Generalitat, i podran ser emprats d’altres mitjans
addicionals que es considerin oportuns

4. Amb la finalitat d'evitar duplicacions, les consultes
a les Administracions afectades i al públic
interessat esmentades en els apartats anteriors
podran dur-se a terme conjuntament pel promotor i
l'òrgan ambiental, o directament pel promotor, si
l’òrgan ambiental ho considera convenient perquè
estigués
previst
algun
tràmit
d'aquestes
característiques en les fases inicials del
procediment substantiu per a la elaboració i
adopció del Pla o Programa. En aquests casos,
l'òrgan ambiental remetrà al promotor la relació
d'Administracions Públiques, persones, entitats
que han de ser consultades en qualsevol cas, i la
lliurarà prèviament a que es desenvolupi aquest
tràmit dins el procediment substantiu d'elaboració i
adopció del Pla o Programa.

5. Un cop transcorregut el termini esmentat en
l'apartat 2, o rebuts els resultats de les consultes
realitzades pel promotor d'acord amb l'apartat 3,
l'òrgan ambiental lliurarà al promotor en un termini
d’un mes:
a) Un document de referència amb els criteris
ambientals i de riscos de protecció civil
associats i indicadors dels objectius ambientals
i de riscos de protecció civil associats i
principis de sostenibilitat aplicables en cada
cas, determinant el contingut, amb l'amplitud i
nivell de detall necessaris, de la informació que
cal tenir en compte a l'Informe de Sostenibilitat
Ambiental.
b) Còpia de la informació rebuda relativa a les
consultes realitzades, llevat que les consultes
no s'haguessin dut a terme directament per
part d l’òrgan ambiental d'acord amb allò que
disposa l'apartat 3.
c) La
identificació
definitiva
de
les
Administracions Públiques afectades amb
competències ambientals, llevat que les
consultes no s'haguessin dut a terme per part
l’òrgan ambiental d'acord amb allò que disposa
l'apartat 3.
d) Les modalitats d'informació i consulta que
caldrà dur a terme en els termes de l’article 22.
e) Qualsevol altra informació
ambiental estimi convenient.

que

l’òrgan

6. El contingut de les actuacions referides als
diversos apartats d'aquest article es posarà a
disposició pública.

Article 19. L’Informe de Sostenibilitat Ambiental dels
Plans i Programes (ISA).
1. Els Plans o Programes de l’Annex I d’aquesta Llei
i també els de l’Annex II en aquells casos en què
la Decisió Prèvia d’Avaluació Ambiental determini
la necessitat de seguir una AAPP, requereixen
l’elaboració d’un Informe de Sostenibilitat
Ambiental pel seu promotor.

2. L’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa ha de justificar la incorporació en el pla
o programa dels objectius ambientals adoptats
d’acord amb el document de referència esmentat a
l’article 18.4 per tal que les seves determinacions
minimitzin els efectes adversos sobre el medi
ambient i potenciïn les repercussions favorables.
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3. L’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa identifica, descriu i avalua els probables
efectes significatius sobre el medi ambient que es
derivaran de la aplicació del pla o programa, així
com les alternatives raonables, tècnica i
ambientalment viables, inclosa entre d'altres
l'alternativa zero, que tinguin en compte l'objectiu i
l’àmbit d’aplicació geogràfic del Pla o Programa.
Article 20 . Contingut de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental dels Plans i Programes.
1.

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental ha de ser
lliurat en format paper i en suport informàtic, ha
d’estar redactat en termes accessibles i
intel·ligibles al públic i a les Administracions
públiques, i ha d’incloure informació suficient
sobre els aspectes que s’indiquen a l’Annex IV
d’aquesta Llei. En l’Informe cal que es faci
constar la informació que es consideri
raonablement necessària per tal d’assegurar la
qualitat de l’Informe, tenint en compte els
coneixements i mètodes d’avaluació existents, el
contingut i grau d’especificació del Pla o
Programa i la fase del procés de decisió en què
es trobi.

2.

En els supòsits de jerarquia de plans, l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental ha de
realitzar
l’avaluació dels aspectes que sigui més
adequada atenent a allò que es decideix en
cadascun dels nivells, amb l’objectiu d’evitar la
seva repetició.

3.

Per tal de proporcionar la informació esmentada
a l’apartat anterior el promotor podrà emprar en
l’elaboració de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental la informació disponible sobre els
efectes ambientals dels Plans i Programes que
hagi pogut obtenir-se en d’altres fases del procés
de decisió o mitjançant d’altres actes legislatius.

4.

Transcorreguts tres anys des de la data de
recepció per part del promotor de la
documentació esmentada als articles 16.3 i 18.4
sense que el promotor hagi presentat la seva
proposta de memòria ambiental a l’òrgan
ambiental, l'òrgan ambiental, abans d’adoptar
l’acord exprés en relació a la proposta de
memòria ambiental, caldrà que valori la vigència
de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental, indicant,
en el seu cas, al promotor, la necessitat
d'elaborar un nou Informe de Sostenibilitat
Ambiental o assenyalant aquells punts en els
quals l'Informe precisa ser modificat prèviament a
l’emissió de l’acord relatiu a la proposta de MA.

Article 21. Plans i Programes amb incidència exterior
al territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

1. Si es considera que l'execució d’un Pla o
Programa sobre el que se segueix un procediment
d’AAPP pot tenir efectes d’entitat sobre el medi
ambient d’un altre Estat de la Unió Europea, el seu
promotor, abans de la seva aprovació, trametrà al
Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació una
comunicació per tal que es posi en coneixement
d’aquell Estat Membre, tot demanant-li a més a
més que es pronunciï sobre si desitja obrir un
període de consultes transfrontereres. El promotor
del Pla o Programa acompanyarà a aquesta
comunicació:
a) Una còpia de la versió preliminar del Pla o
Programa.
b) Una còpia de l’Informe de
Ambiental del Pla o Programa.

Sostenibilitat

c) Una memòria succinta en la que s'exposin de
manera motivada els fets i fonaments de dret
que justifiquen la necessitat de posar en
coneixement d'aquell altre Estat membre el Pla
o Programa de que es tracti. En la memòria cal
que siguin identificats els representants del
promotor del Pla o Programa i també els
representants de l’òrgan ambiental que, en el
seu cas, caldrà que s’integrin dins la delegació
del
Ministeri
d'Assumptes
Exteriors
i
Cooperació que negociarà el procediment de
consultes transfrontereres que es durà a terme
en els termes de l’apartat 4.

2. Si l'obertura del període de consultes
transfrontereres hagués estat promoguda per
l'Estat Membre susceptible de ser afectat per
l'execució del Pla o Programa, el promotor del Pla
o Programa trametrà al Ministeri d’Assumptes
Exteriors i Cooperació la documentació a què es
refereix l'apartat anterior, per tal que es pugui
iniciar
el
procediment
de
consultes
transfrontereres.

3. Als efectes del que es disposa en els apartats
anteriors, l'òrgan ambiental designarà el
representant o representants que desitja que
s’integrin dins la delegació del Ministeri
d'Assumptes Exteriors,
i ho comunicarà al
promotor del Pla o Programa per a que pugi
incorporar-ho en la remissió de la documentació
esmentada en el punt primer.
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4. Cas que, un cop analitzada la documentació a
què fan referència els apartats anteriors, aquell
Estat comuniqui que efectivament desitja que es
realitzin consultes sobre els possibles efectes
ambientals
transfronterers
que comportarà
l’execució del Pla o Programa i sobre les mesures
previstes per a la seva reducció o supressió, la
celebració d’aquestes seguirà el mateix conducte
d’integració dels diversos representants dins la
delegació del Ministeri d’Assumptes Exteriors. En
tot cas, la delegació assegurarà la participació de
les Administracions que exerceixen funcions
ambientals i del públic a consultar, i determinarà
com es durà a terme la realització
de les
consultes i quina serà la seva durada.

5. En els supòsits en què el promotor del Pla o
Programa constitueixi una persona física o jurídica
privada, les funcions prèviament esmentades es
duran a terme per part de l’Administració
responsable de la tramitació del procediment per a
l’adopció del Pla o Programa.

6. La durada dels terminis previstos en la normativa
reguladora dels procediments d'aprovació o, en el
seu cas, modificació o revisió dels Plans i
Programes quedarà suspesa fins a que finalitzin
les negociacions del procediment de consultes
transfrontereres.

7. Si es considera que l’execució d’un Pla o
Programa sobre el que se segueix un procediment
d’AAPP pot tenir efectes d’entitat sobre el medi
ambient d’una altra Comunitat Autònoma, o si una
altra Comunitat Autònoma així ho sol•licita, l’òrgan
ambiental li trametrà, abans de la seva aprovació
o adopció, còpia del projecte de Pla o Programa i
de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa. La participació li serà facilitada de la
forma que es preveu als següents preceptes i es
vehiculitza mitjançant aquell l’òrgan ambiental que
la Generalitat de Catalunya determini.

Article 22. Consultes i informació pública sobre
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa.
1. La versió preliminar de qualsevol Pla o Programa
que segueixi una Avaluació Ambiental d’acord
amb aquesta Llei i el seu corresponent Informe de
Sostenibilitat Ambiental se sotmetran a un tràmit
d'informació pública durant un termini mínim de 45
dies.

2. L’anunci d’informació pública a realitzar per l’òrgan
promotor es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i, mitjançant edicte, al
tauler d’anuncis de les Entitats Locals afectades.
També es publicarà a un diari de gran tirada a
Catalunya i en un altre d’àmbit local, podent-se
emprar també aquells d’altres mitjans que es
considerin especialment adients perquè l’anunci
assoleixi la necessària difusió. En els supòsits de
plans i programes d'extens àmbit territorial, la
publicació d'edictes en el tauler d'anuncis de les
Entitats Locals afectades podrà substituir-se per
d’altres mitjans de publicitat previstos en la
normativa sectorial aplicable al procediment
d'elaboració i aprovació del pla o programa,
sempre
que
en
aquests
casos
resulti
adequadament garantit el compliment de l'objectiu
d'una àmplia i efectiva difusió de la celebració del
tràmit d'informació pública.

3. L'obertura del tràmit d’informació pública sempre
es notificarà individualment a les Administracions
que exerceixen funcions ambientals que tinguin
probabilitat de veure’s afectades per les
repercussions ambientals de l’execució dels Plans
i Programes, les quals gaudiran d'un termini mínim
de 45 dies per fer arribar els seus parers.

4. A fi de facilitar la participació pública de la
ciutadania i grups durant aquest tràmit, i per tal
que puguin enviar els seus comentaris i
suggeriments, la versió preliminar de Pla o
Programa i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
del Pla o Programa estaran disponible en còpia
escrita en els Ajuntaments corresponents als
Municipis afectats, i si s'escau, a la seu del
Consell Comarcal, a la seu de l’òrgan promotor, i a
l’Oficina d’Avaluació Ambiental. També es posarà
en coneixement de tothom des de la pàgina web
de l’òrgan promotor.

5. El que s'exposa en el paràgraf anterior s'entén
sense perjudici de la possibilitat de substituir els
esmentats mitjans, o d'emprar-ne d’altres
d’addicionals, d'acord amb allò previst en la
normativa sectorial aplicable al procediment
d'elaboració i aprovació del pla o programa,
sempre que resulti adequadament garantida la
posada a disposició del públic, de manera que
aquest tingui l'oportunitat efectiva d'accedir a
aquesta informació.

6. L’òrgan ambiental, dins del marc de les funcions
que exerceix d’acord amb l’article 18, i si ho
considera necessari, sol·licitarà que prorrogui el
termini d’informació pública l’òrgan competent per
raó de la matèria.
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També podrà proposar que s’endeguin actuacions
que tendeixin a facilitar la participació pública i el
consens; entre elles, convocar reunions ad hoc
interadministratives entre el promotor i l’òrgan amb
competència material per una banda, i les
Administracions
que
exerceixen
funcions
ambientals i persones i grups interessats, per una
altra. L’òrgan ambiental podrà instar a que es
promoguin totes aquelles iniciatives que entengui
que facilitaran la comprensió de l’abast i efectes
del Pla o Programa proposat pel que fa als
aspectes ambientals, i que permetran l’intercanvi
d’informació i la integració més adequada i
consensuada de la variable ambiental en la presa
de decisió final.

Article 23. Elaboració de la Proposta de Memòria
Ambiental
1. Transcorregut el període d’informació pública el
promotor elaborarà la Proposta de Memòria
Ambiental, tenint en compte la documentació
presentada i les informacions rebudes. Per a la
seva elaboració l’òrgan promotor comptarà amb
l’assistència i col·laboració de l’òrgan ambiental.

2. La Proposta de Memòria Ambiental
següent contingut:

c) També
fixarà en la Proposta de Memòria
ambiental quina serà la modalitat de seguiment
ambiental posterior a l’aprovació del Pla o
Programa. Ordinàriament el seguiment es durà a
terme pel promotor, que designarà la figura del
Director/a Ambiental del Pla o Programa, que serà
qui ha d’emetre i lliurar els informes de seguiment
ambiental a l’òrgan competent per raó de la matèria
i a l’Oficina d’Avaluació Ambiental. Atenent la
transcendència del concret Pla o Programa avaluat
el promotor i l’òrgan ambiental poden determinar
també la conveniència de
constitució i
funcionament d’una Comissió interadministrativa
per al Seguiment Ambiental d’aquest específic Pla
o Programa.

Article 24. Tramesa documental a l’òrgan ambiental.
1. Un cop elaborada la Proposta de Memòria
ambiental, el promotor la lliurarà a l’òrgan
ambiental, acompanyant-la
de la següent
documentació:
a) Una còpia de la versió preliminar del Pla o
Programa, incloent 'Informe de Sostenibilitat
Ambiental del Pla o Programa.

tindrà el

b) La còpia dels documents obtinguts en fase de
consultes i d’informació pública.

a) Valorarà la integració dels aspectes ambientals en
la proposta de pla o programa, i contindrà un
esment específic a com han estat incorporades les
determinacions del document de referència segons
l’article 18.4, a l’anàlisi de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental del pla o programa, i a com ha estat
tingut en compte el resultat de les consultes a les
Administracions afectades i al públic.

2. Pel que fa als Plans o Programes de promoció
privada, la tramesa de la documentació
esmentada a l’apartat anterior ha de dur-se a
terme per part de l’òrgan responsable de la
tramitació del procediment per a l’elaboració y
aprovació del Pla o Programa.

b) La Proposta de Memòria Ambiental contindrà així
mateix les determinacions finals que en matèria
ambiental seran incorporades a la proposta del pla
o programa. En aquest sentit, el promotor, a partir
dels impactes que hagin estat individualitzats en
el procediment, establirà:
1.

quines entén que han de ser les mesures
protectores, correctores i compensatòries,

2.

les directrius que seran d’aplicació a
l’Avaluació
Ambiental
dels
posteriors
instruments de desenvolupament d’aquest Pla
o Programa.

3.

les directrius que seran d’aplicació per a
l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes
específics que es derivin d’aquells Plans i
Programes.

Article 25. L’Acord de l’òrgan ambiental sobre la
Proposta de Memòria Ambiental
1.

L’òrgan
Ambiental, un cop examinada la
Proposta de Memòria Ambiental presentada pel
promotor,
si entén que aquesta
integra
adequadament els continguts prescrits a l’article
23, dictarà una Resolució en la que palesarà el
seu acord i inclourà un esment específic a la
qualitat de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.
La Resolució esmentada, que constitueix l’acord
formal que expressa la conformitat de l’òrgan
ambiental sobre la Proposta de Memòria
Ambiental , serà notificada al Promotor.

2.

Si l’òrgan ambiental entén que la Proposta de
Memòria
Ambiental
requereix
alguna
modificació,
comunicarà al promotor els
aspectes concrets què entén que hi caldrà
reflectir.
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Quan el promotor lliuri de nou la Proposta de
Memòria incorporant les anteriors indicacions,
l’òrgan ambiental disposarà d’un termini de 20
dies
per a dictar la Resolució expressa
esmentada en l’apartat anterior

3.

Cas que el promotor
mostri la seva
disconformitat amb les indicacions esmentades o
bé l’òrgan ambiental entengui que la Proposta de
Memòria no ha incorporat els aspectes suggerits,
s’obrirà un període
per tal de possibilitar
l’aproximació de posicions entre ambdós òrgans.
En aquest sentit, qualsevol de les dues parts
sol·licitarà i notificarà a l’altra la voluntat de
constitució d’una ponència en la què es garantirà
una representació paritària de l’òrgan ambiental i
de l’òrgan amb competència autoritzatòria. Quan
sigui assolit l’acord, aquest es reflectirà en una
acta conjunta. Posteriorment serà redactada pel
promotor la Proposta de Memòria reflectint el
sentit de l’acord esmentat, i també serà emesa,
per part de l’òrgan ambiental, la Resolució a que
es refereixen els apartats anteriors.

4.

Transcorreguts sis mesos sense assolir acord
seran trameses, per a que es procedeixi a la seva
solució per part del Govern, aquelles
discrepàncies entre l’òrgan ambiental i l’òrgan
competent per raó de la matèria que es refereixin
a la conveniència de dur a terme determinades
actuacions previstes dins la proposta de Pla o
Programa, o que n’exigeixin la seva modificació o
supressió en atenció a que es consideri que
produiran impactes ambientals no acceptables.
Si l'òrgan competent per a l’aprovació o adopció
del Pla o Programa considera que existeix un
interès públic prioritari ho motivarà i elevarà al
Govern de la Generalitat. Si, el Govern de la
Generalitat decidís que han de dur-se a terme les
actuacions previstes al Pla o Programa, per raons
d'interès públic, incloses raons d'índole social o
econòmica,
concretarà detalladament quines
determinacions proposades per l’òrgan ambiental
no es duran a terme, i s'inclouran expressament
les mesures compensatòries que es considerin
adients per tal de minimitzar les repercussions
negatives per al medi ambient.
L’acord que adopti el Govern de la Generalitat
serà comunicat a l'òrgan ambiental i a l'òrgan
competent per raó de la matèria i es publicarà al
DOGC.

Article 26.
ambiental.

Caràcter

preceptiu

de

la

memòria

La Memòria Ambiental del Pla o Programa amb
l’acord de l’òrgan ambiental son requisits previs i
indispensables per a la vàlida aprovació o adopció del
Pla o Programa.

El seu contingut íntegre formarà part de la
documentació que es lliuri a l’òrgan competent per raó
de la matèria abans de l’aprovació definitiva del Pla o
Programa

Article 27. Publicitat de la Memòria Ambiental i
incorporació del seu contingut i determinacions a la
Proposta de Pla o Programa.

1.

L’acord de l’òrgan ambiental a què fa referència
l’article 25 es publicarà al DOGC,

2.

El promotor incorporarà les determinacions finals
de la memòria ambiental elaborada d’acord amb
el que disposa l’article 25 a la proposta de pla o
programa.

Article 28. Sobre la publicitat dels Plans i Programes
que han seguit una Avaluació Ambiental (AAPP).
1.

El promotor d’un Pla o Programa que hagi seguit
el procediment d'AAPP notificarà a l’òrgan
ambiental immediatament que es produeixi
l’aprovació del Pla o Programa, remetent-li un
exemplar del document finalment aprovat. Farà
constar a quin específic òrgan s’ha encomanat el
seu seguiment i li farà arribar així mateix la
designació nominal del
Director/a Ambiental
d’aquell Pla o Programa.

2.

Tanmateix, el promotor notificarà l’aprovació del
Pla o Programa a les Administracions Públiques
afectades i, mitjançant la publicació d’un Edicte, a
les persones físiques i jurídiques que hagin
participat en els tràmits de consultes i de
participació pública, explicitant quines són les
modalitats d'accés als següents documents:
a) El Pla o Programa aprovat.
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b) Una declaració que resumeixi de quina manera
s'han integrat en el Pla o Programa els
aspectes ambientals, com s'han pres en
consideració
l’Informe
de
Sostenibilitat
Ambiental del Pla o Programa, els resultats de
les consultes, el resultat, en el seu cas, de les
consultes
transfrontereres,
la
Memòria
Ambiental del Pla o Programa, així com les
raons de l'elecció del Pla o Programa aprovats,
en relació amb les alternatives considerades.
L'esmentada declaració haurà de resumir així
mateix les eventuals discrepàncies que
haguessin pogut sorgir en el procés d'avaluació
ambiental.

En els supòsits de Plans i Programes de
promoció privada, l’Administració responsable de
la tramitació del procediment per a l’adopció del
Pla o Programa nomenarà al Director/a ambiental
del Pla o Programa

3.

El Director/a ambiental del Pla o Programa
emetrà informes sobre el seguiment amb la
periodicitat que hagi estat establerta, i els remetrà
al promotor i a l’òrgan ambiental. Quan per raó de
la transcendència del Pla o Programa, s’ hagi
considerat necessària la creació d’una Comissió
Mixta de Seguiment Ambiental del Pla o
Programa en la MA, el Director/a Ambiental es
relacionarà directament amb aquesta.

4.

El que es disposa en els apartats anterior, si
l’òrgan ambiental ho considera oportú, no serà
d’aplicació pel que fa als Plans i Programes que
d’acord amb la normativa sectorial que els sigui
d'aplicació tinguin assignat un òrgan específic de
seguiment. En aquests casos, aquell òrgan de
seguiment serà l'encarregat de dur a terme
aquestes tasques i així mateix, d'emetre i lliurar
els informes de seguiment esmentats en aquest
article.

5.

L’òrgan ambiental es el responsable de la
supervisió ambiental dels efectes de l’aplicació
dels Plans i Programes, tot rebent els informes
periòdics de seguiment i identificant amb
promptitud els efectes adversos no previstos per
tal que puguin ser adoptades les mesures
compensatòries o de reparació adequades, que
seran sempre notificades al promotor. La tasca
de supervisió haurà d’adaptar-se a les
necessitats de l’específic Pla o Programa.

6.

Si, en el marc de les tasques de supervisió
s'advertís la desviació o l'incompliment de les
determinacions ambientals incorporades al Pla o
Programa, o apareguessin efectes adversos
addicionals no previstos, es podran convocar
comissions paritàries entre el promotor i l'òrgan
ambiental per determinar les actuacions que
hagin de realitzar-se.

7.

Tota persona o grup podrà enviar suggeriments i
informació relativa al seguiment ambiental de
Plans i Programes als òrgans responsables
d’aquests, directament, o mitjançant l’Oficina
d’Avaluació Ambiental.

c) Les mesures adoptades per al seguiment dels
efectes al medi ambient de l'aplicació del Pla o
Programa.
d) Un resum no tècnic sobre la documentació
continguda en els punts b) i c).

3.

Tot Pla o Programa que hagi seguit una AAPP
serà dipositat a l’Oficina d’Avaluació Ambiental de
Catalunya, acompanyat de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental del Pla o Programa, i dels
informes, consultes i al·legacions rebudes durant
el procediment d’AAPP, així com de la Memòria
Ambiental
del Pla o Programa. També hi
constaran les referències precises de que es
disposi en relació al seguiment, els òrgans
responsables del seguiment i supervisió, el
Director/a Ambiental del Pla o Programa, i els
informes periòdics que sobre el seguiment
ambiental es vagin emetent. El Pla o Programa
estarà també disponible en suport informàtic a la
web de la Generalitat.

CAPÍTOL CINQUÈ
Seguiment Ambiental i Supervisió.

Article 29. Seguiment Ambiental i Supervisió.
1.

2.

Els promotors de Plans i Programes són els
responsables de realitzar el seguiment dels
efectes sobre el medi ambient que comporta
l'aplicació o execució dels Plans i Programes.

A aquests efectes, el promotor dels Plans i
Programes de promoció pública nomenarà un
Director/a ambiental del Pla o Programa, que
serà l'encarregat de dur a terme les tasques de
seguiment ambiental d’aquest.
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En cap cas es requerirà una duplicitat
d'avaluacions en matèria ambiental quan siguin
exigides tant des de la normativa sectorial com
des de la normativa general d'Avaluació
Ambiental de Plans i Programes regulada per
aquesta Llei.

CAPÍTOL SISÈ
De les garanties jurisdiccionals.

Article 29. Acció pública.
És pública l’acció per exigir davant els òrgans
administratius i els Tribunals el compliment del que
estableix aquesta Llei respecte de l’Avaluació
Ambiental de Plans i Programes.

2.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Qualitat dels Informes de Sostenibilitat
Ambiental
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat
elaborarà Guies metodològiques i instruccions
tècniques per tal de facilitar l’execució del procés
d’AAPP, que es posaran a disposició de llurs
promotors.

Allò disposat en l'apartat anterior no serà
d'aplicació quan un instrument de planejament
hagi de seguir una avaluació d'impacte ambiental
d'acord amb la normativa vigent en la matèria. En
aquests supòsits, les obligacions que estableix
aquesta Llei s'entenen sense perjudici de les
exigències que deriven de l'aplicació de la
normativa sobre avaluació d'impacte ambiental.
Nogensmenys, si els Plans o Programes es
refereixen a zones de reduït àmbit territorial,
l'òrgan ambiental podrà decidir, cas a cas que, en
tant que ja requereixen seguir una específica
Avaluació d'Impacte Ambiental, no els hi serà
exigible dur a terme addicionalment una
Avaluació Ambiental del Pla o Programa de les
regulades en aquesta Llei .

Tot instrument d’iniciativa pública adreçat a fomentar
la correcta aplicació de les AAPP a Catalunya serà
notificat al Ministeri de Medi Ambient, per a la seva
comunicació a la Comissió Europea.

Quarta. Oficina d’Avaluació Ambiental de Catalunya
1.

Es crea l’Oficina d' Avaluació Ambiental de
Catalunya, òrgan adscrit al Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

Segona. Contingut dels Estudis d'impacte ambiental
de projectes o activitats.

2.

La seva organització i règim de funcionament
seran desenvolupades reglamentàriament.

Pel que fa als projectes o activitats que siguin
conseqüència de Plans o Programes que hagin estat
prèviament sotmesos al procediment d'Avaluació
Ambiental de Plans i Programes d’acord amb aquesta
Llei, l'Estudi d'Impacte Ambiental a elaborar recollirà,
necessàriament les determinacions ambientals
establertes al Pla o Programa.

Tercera. Compatibilitat
Ambiental.
1.

d’instruments

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Primera. Plans i Programes la tramitació dels quals
s’hagi iniciat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la
Llei.
1.

L'obligació de sotmetre a Avaluació Ambiental els
Plans i Programes inclosos en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta Llei s'aplicarà als Plans i Programes el
primer acte preparatori formal dels quals sigui
posterior al 21 de juliol de 2004,

2.

L'obligació de sotmetre a Avaluació Ambiental els
Plans i Programes inclosos en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta Llei s'aplicarà
també als Plans i
Programes el primer acte preparatori formal dels
quals sigui anterior al 21 de juliol de 2004 si la
seva aprovació, ja sigui amb caràcter definitiu o
com requisit previ per a la seva remissió al

d’Avaluació

Els Plans i Programes respecte dels quals sigui
exigible
la
tramitació
d'un
procediment
d'Avaluació Ambiental en virtut d'allò disposat per
aquesta Llei, i que poguessin ésser sotmesos a
més a un altre tipus de procediment d'avaluació
ambiental en virtut de la seva normativa sectorial,
seguiran únicament el procediment d’Avaluació
Ambiental que estableix aquesta Llei, les
disposicions de la qual prevalen en cas de
contradicció amb allò establert als procediments
d'avaluació sectorials.
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Parlament de Catalunya, es produeix amb
posterioritat al 21 de juliol de 2006, llevat que
l'Administració Pública competent decideixi, cas
per cas, i de manera motivada, que això és
inviable. En aquest supòsit, s'informarà al públic
de la seva decisió.

3.

Als efectes d'allò previst en aquesta disposició,
s'entendrà pel primer acte preparatori formal
•
el document oficial d'una Administració
Pública competent en l'àmbit d'aplicació d'un
Pla o Programa que manifesti la intenció de
promoure l'elaboració del contingut d'un Pla
o Programa, mobilitzant per a això recursos
econòmics i tècnics que facin possible la
seva presentació per a la seva aprovació.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’autoritza el Govern per dictar les disposicions
necessàries per al desplegament i l’aplicació
d’aquesta Llei i per a l’adaptació i actualització (i
modificació) dels seus Annexos.

Segona
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei la legislació sectorial reguladora de
l’elaboració i aprovació
dels plans i programes
introduirà el procés d’avaluació ambiental regulat en
aquesta llei.
Allò que estableix el paràgraf anterior s'entén sense
perjudici de l'obligació immediata de dur a terme un
procés d'avaluació ambiental en els termes establerts
per aquesta llei, pel que fa als plans i programes
inclosos en el seu àmbit d'aplicació.

Tercera.
Aquesta Llei entra en vigor als 20 dies de la seva
publicació en el DOGC

ANNEX I
PLANS I PROGRAMES SOTMESOS A AVALUACIÓ
AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES (AAPP)
D’ACORD AMB L’ARTICLE 11.1 a)

A) Han de seguir el procediment d'Avaluació
Ambiental els procediments d'aprovació o revisió
dels Plans i Programes següents:

1. Instruments de planificació territorial:
a) Pla Territorial General.
b) Plans Territorials Parcials.
c) Plans Directors Territorials.
d) Plans comarcals de muntanya.
e) Qualsevol altre Pla o Programa d’ordenació
territorial que estableixi el marc per a la
futura autorització de projectes sotmesos a
avaluació d’impacte ambiental.

2. Instruments de planejament urbanístic:
a) Els plans d’ordenació urbanística municipal.
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació.
c) El planejament urbanístic derivat per a la
implantació en sòl no urbanitzable de
construccions destinades a les activitats de
càmping, així com el planejament urbanístic
derivat que es formuli per a la implantació en
sòl no urbanitzable d’ equipaments i serveis
comunitaris no compatibles amb els usos
urbans, d’ instal·lacions i obres necessàries
per a la prestació de serveis tècnics, d’
estacions de subministrament de carburants i
de prestació d’ altres serveis de la xarxa
viària.
d) Qualsevol
instrument
de
planejament
urbanístic general i derivat que estableixi el
marc per autoritzar projectes sotmesos a
avaluació d’impacte ambiental.

3. Plans i Programes sectorials:
a) Agricultura.
Pla d'espais agraris de Catalunya.
Plans de desenvolupament rural.
b) Ramaderia.
Pla d’Ordenació del sector porcí
c) Silvicultura.
Pla territorial
sectorial forestal de
Catalunya.
Plans d'ordenació dels recursos forestals.
d) Pesca i Aquicultura.
Pla director de pesca
e) Energia.
Pla d'energia de Catalunya.
Pla d'implantació de l'energia eòlica.

17

Avantprojecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes. Versió 05.06.2006

f) Indústria.
g) Instal·lacions i equipaments esportius.
Pla director d’instal·lacions i equipaments
esportius de Catalunya
h) Transport i Mobilitat.
Pla de carreteres
Pla d'aeroports
Pla de ports.
Pla Director d’Heliports.
Directrius nacionals de mobilitat
Plans directors de mobilitat
Plans específics de mobilitat
Plans de mobilitat urbana
Pla de transport de viatgers.
i) Gestió de residus.
Pla territorial sectorial de residus municipals
Programa de gestió de residus municipals
Pla comarcal de gestió de residus municipals
Pla municipal de gestió de residus
municipals
Programa de gestió de residus industrials
Programa de gestió de residus de la
construcció
Programa de gestió de les dejeccions
ramaderes
Plans comarcals de gestió de les dejeccions
ramaderes
j) Gestió de recursos hídrics.
Programa de mesures (article 22 TRLMAC)
Plans i programes de gestió específics
(article 24 TRLMAC)
Programes de desenvolupament del Pla de
Sanejament de Catalunya (apartat 1.6.5 del
PSC)
Plans sectorials i zonals (articles 8 i 9
PHCIC)
Normes d’explotació (article 10 PHCIC)
k) Ocupació del domini públic marítim-terrestre.
Plans d’ordenació de platges.
l) Telecomunicacions.
Pla
d'ordenació
ambiental
de
les
instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació.
m) Turisme.
Pla de turisme de Catalunya.
n) Equipaments comercials.
Pla
territorial
sectorial
d'equipaments
comercials
o) Espais Naturals i biodiversitat.
Pla d'espais d’interès natural
Pla territorial sectorial de connectors
ecològics.
Plans especials de protecció del medi natural
i del paisatge
Plans rectors d'ús i gestió d'espais naturals
Pla de prevenció d'incendis en espais
naturals de protecció especial
p) Mineria i Activitats extractives.
q) Plans i Programes de prevenció de riscos amb
potencial incidència ambiental significativa.

r) Equipaments penitenciaris.
Pla Director d’equipaments penitenciaris
s) Qualssevol altres
Plans o Programes
corresponents als sectors esmentats als
apartats anteriors si estableixen el marc per a
l'autorització de projectes sotmesos a avaluació
d'impacte ambiental.

4. Plans i Programes que afectin espais de la Xarxa
Natura 2000
Han de seguir el procediment d'Avaluació
Ambiental regulat per aquesta Llei aquells Plans i
Programes que puguin tenir efectes en alguna de
les zones protegides mitjançant el Pla d’Espais
d’Interès Natural i la Directiva 92/43/CEE (Directiva
hàbitats).

B) Els procediments de modificació dels Plans i
Programes esmentats a l’apartat A) d’aquest
Annex han
de seguir l’Avaluació Ambiental
regulada per aquesta Llei :

1. En general, sempre que les modificacions
proposades impliquin canvis en les característiques
dels Plans o Programes ja aprovats o adoptats que
constitueixin modificacions fonamentals de les
estratègies, directrius i propostes o de la seva
cronologia,
que produeixin diferències en les
característiques dels efectes previstos o de la zona
d'influència.

2. En particular, caldrà dur a terme una AAPP quan:
a) Les modificacions estableixin el marc per a
l’autorització en un futur de projectes i activitats
sotmesos a AIA.
b) Les modificacions del planejament urbanístic
general que alterin la classificació del sòl no
urbanitzable o que alterin la seva qualificació,
en aquest darrer cas si les noves qualificacions
comporten l’admissió de nous usos o de majors
intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es
modifica.
c) Les modificacions que puguin suposar
repercussions que no hagin estat avaluades
anteriorment.
d) La resta de modificacions dels instruments de
planejament urbanístic assenyalats a les lletres
a), i b) de l’Annex I A) 2 , llevat d’aquelles que
afectin únicament el sòl urbà.
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ANNEX II.
PLANS I PROGRAMES SOTMESOS A UNA
DECISIÓ PRÈVIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 11.1 b) (CAS A CAS).

1. Modificacions de Plans i Programes de l’Annex I
A), l'aprovació dels quals hagi estat sotmesa
prèviament a AAPP (fora de les esmentades a
l’Annex I B))
2. Plans i Programes de l’Annex I A) que estableixin
l’ús de zones de reduït àmbit territorial.

e) adequació del Pla o Programa per a l'aplicació
de la legislació comunitària en matèria
ambiental.

2. Les característiques dels efectes i de la zona
d'influència probable, considerant en particular:
a) la probabilitat, durada, intensitat o
freqüència i reversibilitat dels efectes;

grau,

b) el caràcter acumulatiu dels efectes;
c) la naturalesa transfronterera dels efectes;

3. Altres Plans i Programes fora dels esmentats a
l'Annex I A) que estableixin el marc per a la futura
autorització dels projectes i activitats sotmesos a
avaluació d’impacte ambiental.
4. Qualsevol altre Pla o Programa que el seu
promotor sol·liciti sotmetre a una AAPP atenent les
seves especials circumstàncies de risc ambiental o
de repercussions per al medi.
5. Els plans directors urbanístics
6. Els plans parcials urbanístics
7. Els plans especials o altres instruments en sòl no
urbanitzable que comportin l’ admissió de nous
usos o de majors intensitats d’us
ANNEX III
CRITERIS A SEGUIR PER ADOPTAR LA DECISIÓ
PRÈVIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I
PROGRAMES (CAS A CAS).

1. Es consideraran les característiques dels Plans i
Programes, tenint en compte, especialment:
a) fins a quin punt aquest Pla o Programa
constitueix un marc per a projectes i d'altres
activitats respecte a: ubicació, característiques,
dimensions, condicions de funcionament o
assignació de recursos,
b) nivell en què el concret Pla o Programa influeix
en d'altres Plans o Programes, incloent aquells
que estan jerarquitzats;
c) adequació del Pla o Programa per a la
integració d'aspectes ambientals, amb l'objectiu
fonamentalment
de
promoure
el
desenvolupament sostenible;
d) problemes ambientals significatius per aquest
Pla o Programa;

d) els diferents riscos que puguin afectar a les
persones o el medi ambient
e) la magnitud i abast a l'espai dels efectes (zona
geogràfica i dimensió de la població que poden
veure's afectades)
f) el valor i la vulnerabilitat de la zona
probablement afectada a causa de:
La població humana afectada pels riscos de
protecció civil.
El seu patrimoni natural, la seva diversitat
biològica, les seves característiques naturals
especials o el patrimoni cultural;
la superació de nivells o valors límit de
qualitat del medi ambient;
l'explotació intensiva de la terra;
els efectes en els espais naturals protegits en
l'àmbit català, comunitari o internacional.

ANNEX IV
CONTINGUT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL DEL PLA O PROGRAMA

1. L’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o
Programa ha de contenir, d’acord amb l’article 20
d’aquesta Llei, la següent informació:

a) Esbós del contingut, objectius principals del Pla
o Programa i relacions amb d'altres Plans o
Programes;
b) Descripció dels aspectes rellevants de la
situació actual del medi ambient, així com de la
seva probable evolució cas que no sigui
d'aplicació el Pla o Programa;
c) característiques ambientals de les zones que
poden veure's afectades de forma significativa;
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i)

Les mesures previstes per tal de prevenir, reduir i,
en tant que sigui possible, compensar, qualsevol
efecte negatiu important en el medi ambient que
es pugui derivar de l'aplicació del Pla o Programa.
Inclouran
les
determinacions
ambientals
necessàries per orientar la formulació i l’avaluació
dels plans i programes previstos per al seu
desenvolupament.

j)

en cas que els documents econòmics financers
del Pla o Programa no ho especifiquin, un informe
sobre la viabilitat econòmica de les alternatives i
de les mesures dirigides a prevenir, reduir o
pal·liar els seus efectes negatius.

d) qualsevol problema ambiental existent que es
consideri transcendent per al Pla o Programa, i
particularment els relacionats amb les zones
d'importància ambiental i amb els espais
naturals protegits designats d’acord amb la
legislació sectorial.
e) els objectius de protecció ambiental fixats a
l'àmbit internacional, comunitari europeu,
estatal o català o local que tinguin relació amb
el Pla o Programa, inclosos els objectius de
qualitat paisatgística que siguin d'aplicació
d'acord amb els catàlegs i les directrius del
paisatge.
f) Com a conseqüència dels paràgrafs anteriors,
criteris i objectius ambientals adoptats per a
l’elaboració del Pla o Programa, els quals han
de ser congruents amb els fixats pel document
de referència emès prèviament per l’òrgan
ambiental, referir-se a tots els vectors
ambientals afectats, exposar-se de forma
jerarquitzada en funció de la seva importància
relativa i, en la mesura possible, anar
acompanyats
d’indicadors que permetin
verificar el seu compliment.
g) Descripció i avaluació de les alternatives
seleccionades - entre d'altres, de l'alternativa
zero -, amb un resum dels motius de selecció i
una descripció de la manera en què s'ha dut a
terme l'avaluació.
Aquesta ha d’incloure la verificació del
compliment dels criteris i objectius esmentats al
paràgraf f) i, en aquest context, la justificació de
la idoneïtat ambiental de l’alternativa que
considerarà també els possibles efectes
acumulatius amb altres plans o programes. Es
descriuran, així mateix, les dificultats (com
poden ser les deficiències tècniques o manca
de coneixements i experiència) que hagi trobat
l'equip per tal d'assolir la informació requerida.
La selecció de les alternatives en cas de
propostes tecnològiques, inclourà un resum de
l'estat de l'art de cada una i justificarà els
motius de l'elecció respecte a les millors
tècniques disponibles en cada cas
h) els probables efectes del Pla o Programa
(secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà o
llarg termini, permanents, temporals, positius i
negatius) significatius sobre el medi ambient i
metodologia emprada per a la seva anàlisi,
incloent-hi aspectes com: patrimoni biodiversitat,
població, salut humana, fauna, flora, terra, aigua,
aire, energia, factors climàtics, béns materials,
patrimoni cultural incloent el patrimoni històric,
patrimoni geològic, paisatge i interrelació entre tots
aquests.

k) una descripció de les mesures previstes per al seu
seguiment i supervisió de conformitat amb el
Capítol Cinquè.
l)

avaluació global del Pla o Programa, amb la
justificació detallada del compliment dels criteris i
els objectius ambientals adoptats i de la forma en
què aquests i qualsevol aspecte ambiental han
estat tinguts en compte.

m) Document de síntesi. Resum en termes fàcilment
comprensibles de la informació facilitada en els
epígrafs precedents.
n) cartografia i documentació gràfica.

2. A més, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental haurà
de contenir també la informació següent, quan no
hagi estat desenvolupada en altres documents del
Pla o Programa i les característiques específiques
d’aquests ho facin necessari per al compliment
dels objectius fixats a l’article 1.
a) estudi sociodemogràfic de la població de l’àrea
d’influència.
b) descripció de les zones habitades properes o
futures, distàncies crítiques i anàlisi dels factors
de risc per a la salut de les poblacions limítrofs,
segons la seva naturalesa.
c) valoració integral de la incidència del projecte
sobre factors com els moviments de població,
implantació d’activitats o necessitat de noves
infrastructures, entre d’altres.
d) informe relatiu a l’ocupació, inversions previstes.

Barcelona, 5 de juny de 2006.
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