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CRITERIS INTERPRETATIUS DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE PER FACILITAR L’APLICACIÓ A CATALUNYA DE LA LLEI
9/2006, DE 28 D’ABRIL, SOBRE L’AVALUACIÓ DELS EFECTES DE
DETERMINATS PLANS I PROGRAMES SOBRE EL MEDI AMBIENT. BOE DE
29 D’ABRIL DE 2006

El dia 29 d'abril de 2006 es va publicar en el BOE la Llei 9/2006, de 28 d'abril,
sobre l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi
ambient, norma que adapta per a l’Estat espanyol les exigències de la Directiva
comunitària europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001. La nova norma
incorpora en el procediment d'elaboració i aprovació dels plans i programes sobre
els què incideix, un instrument, l’avaluació ambiental, que ha de contenir les fases
i requisits que amb caràcter de legislació bàsica s'estableixen en els seus articles
1 al 15.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge està, des de fa temps, directament
compromès en l’aplicació adequada de l’avaluació ambiental de plans i programes
a Catalunya. En aquest sentit, cal recordar l’existència d’un avantprojecte de llei
catalana d'avaluació ambiental de plans i programes que va ser sotmès a
informació pública el mes de setembre de 2005. Des del DMAH es considera que
aquest avantprojecte, en tant que en molt bona part s’ajusta adequadament als
dictats de la Llei 9/2006, ens ofereix alguns criteris d’actuació que són del tot
vàlids i útils per a possibilitar l'aplicació efectiva de la Llei 9/2006 en l'àmbit
competencial de la Generalitat de Catalunya.

L'aplicació de la Llei 9/2006 als plans i programes, l’avaluació dels quals
correspon a la Generalitat de Catalunya, requereix expressament, a més a més,
que siguin adoptades una sèrie de pautes d’actuació. En aquest sentit, de des del
DMAH i per tal de facilitar-ne la seva aplicació, s’ofereixen els criteris
interpretatius següents :
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1. ENTRADA EN VIGOR I DRET TRANSITORI
a. Entrada en vigor de la Llei: 2 de maig de 2006
b. Dret transitori: L'obligació de sotmetre a avaluació ambiental els
plans i programes que s’esmentaran a continuació es refereix als:
− Plans i programes el primer acte preparatori formal dels quals
sigui posterior al 21 de juliol de 2004.
− 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 a requisit previ per a la seva
remissió al Parlament de Catalunya, es produeix amb
posterioritat al 21 de juliol de 2006, llevat que es decideixi, cas
a cas i de manera motivada, que això és inviable. En aquest
supòsit, s'informarà al públic de la decisió.
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
a. Plans i programes que han de sotmetre's en tot cas a avaluació
ambiental (article 3.2 de la Llei 9/2006): Des del DMAH s’interpreta
que el llistat que s’adjunta a l’Annex I a aquest document s’ajusta als
requisits que estableix l’article 3.2 de la Llei 9/2006.
b. Plans i programes el sotmetiment dels quals a avaluació
ambiental ha de decidir-se mitjançant un examen cas a cas,
especificació dels mateixos o combinació d’ambdós criteris
(article 3.3 de la Llei 9/2006): L’òrgan ambiental (article 4 de la Llei
9/2006) decidirà cas a cas si cal seguir el procediment d’avaluació
ambiental en relació als plans i programes llistats a l’Annex II
d’aquest document, que el DMAH interpreta que s’ajusten als criteris
de l’article 3.3.
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3. ÒRGANS COMPETENTS
a. Promotor:
i. Identificació: El promotor del pla o programa és aquell que
correspongui d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
ii. Funcions: Correspon al promotor en l’àmbit del procediment
d’avaluació ambiental de plans i programes:
1. Proposar a l’òrgan ambiental quin serà l’abast i grau
d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental
del pla o programa.
2. Suggerir quines considera que han de ser les
administracions
públiques
amb
competències
ambientals i el públic que caldrà consultar.
3. Suggerir les modalitats d’informació i consulta que
entén que caldrà emprar.
4. Dur a terme les consultes a les administracions
públiques afectades i públic interessat dels articles 4 i 9
de la Llei 9/2006, en els supòsits en que, per tal
d’evitar duplicacions, estigués previst algun tràmit
d'aquestes característiques en les fases inicials del
procediment substantiu per a la elaboració i adopció
del pla o programa.
5. Elaborar l’informe de sostenibilitat ambiental del pla o
programa.
6. És el responsable de dur a terme el procés de
consultes i informació pública, en relació a l’informe de
sostenibilitat ambiental, i la versió preliminar del pla o
programa.
7. Col·laborar en la redacció de la memòria ambiental del
pla o programa.
8. Realitzar així mateix les tasques de seguiment
ambiental posterior del pla o programa que li siguin
assignades.
9. Pel que fa als plans i programes que requereixen
prèviament d’una decisió cas a cas (article 3.3 de la
Llei 9/2006), el promotor, a més de les funcions
esmentades, analitza preliminarment els possibles
efectes ambientals significatius del futur pla o
programa i presenta a l’òrgan ambiental la seva
proposta de decisió relativa a si cal sotmetre el pla o
programa a avaluació ambiental.
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b. Òrgan ambiental:
i. Identificació: El Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya constitueix l’òrgan ambiental
en l’àmbit de Catalunya en relació a la Llei 9/2006.
ii. Funcions:
1. La decisió de si cal sotmetre un determinat pla o
programa en els supòsits cas a cas (art. 3.3 de la llei
9/2006)
2. La determinació final sobre quin ha de ser l’abast i
contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental del pla
o programa: elaboració del document de referència.
3. La identificació de les administracions públiques amb
competències ambientals afectades i del públic
interessat.
4. La definició de les modalitats d’informació i consulta
que caldrà seguir.
5. Dur a terme les consultes a les administracions
públiques afectades i al públic interessat en els termes
dels articles 4 i 9 de la Llei 9/2006, llevat dels supòsits
en que, per tal d’evitar duplicacions, es consideri adient
que les esmentades consultes siguin dutes a terme pel
promotor (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 i entitats que
han de ser consultades.
6. L’adopció de l’acord final relatiu a la memòria
ambiental del pla o programa que ha d’ ésser
redactada per l’òrgan promotor.
7. L’exercici de les competències de seguiment i de
supervisió posteriors a l’aprovació del pla o programa
que li corresponguin.
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4. PROCEDIMENT
a. Inici:
i. Documentació a aportar pel promotor:
1. Plans i programes de l’article 3.2 de la Llei 9/2006:
El procés d’avaluació ambiental s’inicia amb la fase de
determinació de l’abast i grau d’especificació de
l’informe de sostenibilitat ambiental. Amb aquest
objectiu, l’òrgan promotor remet a l’òrgan ambiental la
següent documentació:
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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 que inclourà
les següents dades:
- 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.
- Vigència proposada per al futur pla o programa.
- 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 avaluació
ambiental del pla o programa i quin és el seu
contingut.
- Objectius que pretenen assolir-se amb el pla o
programa i les dades ambientals bàsiques de què
es tingui coneixement.
- Instruments que eventualment desenvoluparan
el pla o programa en un futur.
- Impactes ambientals rellevants i efectes
probables, i esment, en qualsevol cas, d’espais
naturals protegits que puguin veure’s afectats.
- Impactes rellevants sobre els riscos de
protecció civil i efectes probables, associats als
impactes ambientals.
- 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.
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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. Plans i programes de l’article 3.3 de la Llei 9/2006:
En aquest casos cal determinar prèviament si el pla o
programa ha de ser sotmès a avaluació ambiental, i
cas afirmatiu, el contingut i abast de l’informe de
sostenibilitat ambiental. Per tal de dur a terme les
actuacions relatives a ambdues qüestions, el promotor
ha

de

lliurar

a

l’òrgan

ambiental

la

següent

documentació:
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 esmentat al
punt anterior.
c. Proposta
d’identificació
d’administracions
públiques afectades.
d. Proposta de valoració motivada, relativa a si, al
seu parer, el pla o programa a elaborar ha de
ser sotmès a avaluació ambiental del pla o
programa (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:
-Una
proposta
sobre
l’abast
i
grau
d’especificació del futur informe de sostenibilitat
ambiental del pla o programa.
-Una proposta sobre les modalitats d’informació i
consulta que considera escaients.
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ii. Determinació de les administracions afectades i públic
interessat. Consultes i document de referència:
1. L’òrgan ambiental determina el públic interessat i les
administracions

públiques

afectades.

L’

òrgan

ambiental consulta al públic interessat i a les
administracions afectades (termini d’un mes). Aquestes
consultes es duen a terme pel promotor en els supòsits
que estiguin previstos en qualsevol tràmit d’ aquestes
característiques i en les fases inicial, d’ elaboració i
aprovació del pla o programa. L’ òrgan ambiental es
pronuncia sobre la proposta del promotor.
a. En els supòsits de plans i programes de l’Annex
I, l’òrgan ambiental fixa el contingut i l’abast, tot
elaborant i lliurant un document de referència,
que remet al promotor per tal de que elabori
l’informe de sostenibilitat ambiental.
b. En els supòsit de plans i programes de l’Annex
II:
i. Si l’òrgan ambiental considera que cal
sotmetre el pla o programa a avaluació
ambiental, motivarà la seva decisió, la
publicarà al DOGC i trametrà al promotor
el document de referència en els termes
del punt anterior.
ii. Si l’òrgan ambiental considera que no cal
sotmetre el pla o programa a avaluació
ambiental, l’òrgan ambiental motivarà la
seva decisió i la publicarà al DOGC.
2. Document

de

referències:

La

determinació

de

l'amplitud i nivell de detall de l’informe de sostenibilitat
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riscos de protecció civil associats, dels indicadors dels
objectius ambientals i dels riscos de protecció civil
associats; els principis de sostenibilitat aplicables en
cada cas.
b. Elaboració de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental: El promotor
elabora l’informe de sostenibilitat ambiental amb el contingut de
l’article 8 i annex I de la Llei 9/2006.
c. Consultes:
i. L’òrgan promotor sotmet a informació pública la versió
preliminar del pla o programa i l’informe de sostenibilitat
ambiental i realitza les consultes a les administracions
afectades en un termini mínim de 45 dies (art 10).
ii. L’òrgan promotor realitza una valoració preliminar de les
consultes.
d. Memòria ambiental:

La memòria ambiental es redactarà per

l’òrgan promotor i l’ òrgan ambiental ha de prendre un acord exprés
mitjançant el qual donà la seva conformitat a la memòria ambiental.
e. Proposta de pla o programa: S’elabora tenint en consideració el
que disposa l’article 13 de la Llei 9/2006.
f. Aprovació i publicitat: L’òrgan competent aprova el pla o programa
i l’òrgan promotor es responsabilitza de complir amb les exigències
de publicitat en els termes de l’article 14 de la Llei 9/2006.
g. Seguiment: És responsabilitat de l’òrgan promotor, però l’òrgan
ambiental participa i supervisa les funcions de seguiment ambiental
del pla o programa.
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ANNEX I
PLANS I PROGRAMES SOTMESOS A AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I
PROGRAMES (AAPP)
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.
e) Qualsevol instrument de planejament urbanístic general i derivat que
estableixi el marc per autoritzar projectes sotmesos a avaluació d’impacte
ambiental.
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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

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
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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
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− 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 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) 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.
d) Les modificacions puguin suposar repercussions que no hagin estat
avaluades anteriorment.
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ANNEX II
PLANS I PROGRAMES SOTMESOS A UNA DECISIÓ PRÈVIA
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL (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.
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 sol no urbanitzable que comportin l’
admissió de nous usos o de majors intensitats d’ us.
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