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Objectiu i finalitat
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• Promoure un desenvolupament sostenible, garantir la conservació, protecció i la 
millora del medi ambient, el paisatge, la qualitat de vida de les persones i la 
utilització racional dels recursos naturals.

• Incrementar la protecció del medi, actualitzar i modernitzar la normativa en 
vigor: noves mesures preventives i cautelars, avaluació ambiental de plans i 
programes i reparació dels danys causats.

• Integració dels aspectes mediambientals en la redacció i autorització de 
projectes i de plans i programes que tenen efectes significatius sobre el medi 
ambient. 

• Homogeneïtzació i simplificació dels procediments administratius: establir les 
bases i els procediments que regeixen les avaluacions ambientals.



Situació del marc legal actual 
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• Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat 
actual del terreny, del 27 de febrer del 2019.

• No hi ha normativa que reguli l’avaluació ambiental de plans i programes.

• Disparitat de conceptes, procediments, contingut estudis ambientals i terminis 
informació pública en els diferents texts legals que fan referència a avaluació 
ambiental. Actual Proposta



Novetats
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• Agrupació de tota la normativa sota un mateix text legal i reforç de la protecció 
del medi ambient a través de l’impuls de la llei, que aporta seguretat i eines 
jurídiques per fer complir la normativa. 

• S'incorporen conceptes de les directives europees: 
– Consultes transfrontereres en cas de possible impacte transfronterer. 

– Consultes al públic interessat simultàniament a la informació pública per projectes amb gran impacte sobre el medi. 

• Els plans i programes ara hauran de passar una avaluació ambiental estratègica. 



Novetats durant l’execució dels projectes  
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• Es reforça la vigilància i el control durant l’execució de les obres.

• Reunió de replanteig (inici obres) amb assistència obligatòria del responsable 
de la vigilància ambiental i previ avís a l’òrgan ambiental.

• El cap d’obra ha de conèixer l’estudi d’impacte ambiental i la declaració d’impacte 
ambiental i vetllar pel seu compliment.

• La vigilància ambiental ha de ser portada a terme per tècnics autoritzats i 
competents. 

• L’òrgan ambiental pot aturar cautelarment els projectes que hagin començat 
sense haver seguit tot el procés. 

• Obligació de restauració del medi a l’estat original i reparació de danys.



Homogeneïtzació i simplificació dels processos administratius 
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• Únic text legal per regular projectes i plans i programes (ara 4 lleis i 3 reglaments).

• Únic llistat de projectes i plans i programes sotmesos a Avaluació Ambiental adaptat 
a la realitat del país.

• Únic període per informació pública d’un mes pels projectes i plans i programes.

• Es preveu un procediment simplificat pels projectes amb un menor impacte 
ambiental.

• El contingut dels documents ambientals es regula mitjançant reglament.



Estructura
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• Capítol primer. Disposicions generals.

(Objecte, definicions, principis generals, context transfronterer)

• Capítol segon. Avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

(projectes sotmesos a AIA, procediment, requisits addicionals, EIA, vigilància i control)

• Capítol tercer. Avaluació ambiental estratègica de plans i programes. 

(Plans i programes sotmesos, procediments, Estudis de sostenibilitat, seguiment i supervisió)

• Capítol quart. Règim d’infraccions i sancions, procediment sancionador i reparació de danys 
al medi. 

(tipificació, sancions, graduació, prescripció, tramitació, potestat sancionadora, mesures      
cautelars, reparació dels danys causats al medi, persones responsables)

• Disposicions transitòria, derogatòria i finals



Procediment d’avaluació ambiental 
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• El procediment d’avaluació ambient consisteix en:

• Preparació d’un estudi dels efectes d’un projecte, 
o  d’un pla o programa sobre el medi ambient.

• Realització d’exposició pública i consultes quan 
escaigui. 

• Examen per l’òrgan ambiental del conjunt de la 
informació disponible i del resultat de la informació 
pública i consultes.

• Conclusió raonada de l’òrgan ambiental.

 L’avaluació d’impacte ambiental s’inscriu en el tràmit 
habitual de tramitació per autorització de projectes 
sense afegir una càrrega administrativa 
suplementària. 



Projectes
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• Annex I: Projectes que tenen un impacte sobre el medi; sotmesos a avaluació 
d’impacte ambiental

Es classifiquen els projectes en funció de la magnitud del seu impacte sobre el medi:

Annex Ia) Projectes amb un impacte important sobre el medi.

Annex Ib) Projectes amb un impacte molt important sobre el medi (requisits 
addicionals com informació pública per públics i privats i consultes).

• Annex II: Projectes que tenen un impacte menor sobre el medi; només han 
d’incorporar a la sol·licitud un pla de restauració ambiental i un pla de vigilància.



Plans i programes
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• S’estableixen els procediments administratius per l’autorització de:
• Plans i programes sectorials. 
• Plans d’ordenació i urbanisme parroquials.
• Plans parcials i plans especials.
• Plans que afecten espais naturals protegits o espècies amenaçades.

• Es defineix contingut dels documents ambientals mitjançant reglament, adaptat a la 
magnitud del pla.

• El promotor estableix un responsable del seguiment ambiental del pla o programa.



Conclusions
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• Nova llei amb més seguretat jurídica i més força per al compliment de la normativa.

• Incrementa la protecció del medi i impulsa un desenvolupament sostenible. 

• Integra les consideracions ambientals en la preparació i l’adopció de projectes, de 
plans i de programes que puguin tenir repercussions significatives en el medi 
ambient.

• Homogeneïtza i simplifica els procediments administratius, amb menys càrrega 
administrativa. 

• Garanteix la informació i la participació dels ciutadans.

• Reforça la vigilància i el control per evitar danys al medi. 



Gràcies per la vostra atenció


