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CONCEPTE I MARC JURÍDIC 
INTERNACIONAL DEL DRET AMBIENTAL



CONCEPTE

És el sistema normatiu dirigit a la preservació de l'entorn 
humà mitjançant el control de la contaminació i la garantia 
d'un ús sostenible dels recursos naturals i dels sistemes de la 
biosfera que serveixen de suport a la vida.

• Concepte complex, de recent creació i multidisciplinari
• Sectors que comprèn



DESENVOLUPAMENT

Antecedents
Expansió a partir dels anys 70 (es reflecteix en els textos constitucionals). 
Fites:
 Conferència de Nacions Unides sobre el Medi Humà (Estocolm, 1972), 
 Creació de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (ONU, 1983), 
 Conferència de la Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Cimera de la 
Terra i Cimera de Rio, 1992), 
 Protocol de Kyoto (1997) i 
 Acord de París (2015).



PROTOCOL DE KYOTO
Signat i ratificat (annex I i II)
Signat i ratificat
Signat però amb ratificació rebutjada
Abandonament
No posicionat



ACORD DE PARÍS

• Objectiu: «mantenir l'augment de la temperatura mundial molt per davall 
de 2 °C respecte dels nivells preindustrials, i prosseguir els esforços per a 
limitar aquest augment de la temperatura a 1,5 °C»,

• «augmentar la capacitat d'adaptació als efectes adversos del canvi climàtic 
i promoure la resiliència al clima i un desenvolupament amb baixes 
emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, d'una manera que no comprometa
la producció d'aliments» (article 2).

• No s'estableixen els objectius de reducció vinculants sinó que es confia als 
estats la fixació de les seues «Contribucions Determinades Nacionalment», 
que hauran de presentar cada cinc anys amb vista a la consecució 
d'objectius cada vegada més ambiciosos.

Part
s

Signants Parts cobertes pel Tractat de ratificació de la Unió Europea





HTTPS://CLIMATEACTIONTRACKER.ORG/

https://climateactiontracker.org/


DESENVOLUPAMENT

En constant creixement a causa de l'agreujament dels 
problemes

No existeix cap organització internacional que es 
dedique exclusivament a la protecció mediambiental

Procés d’elaboració normativa invers



LES DETERMINACIONS DELS TRACTATS EUROPEUS

Desenvolupament:

1. Inicialment com un «poder implícit»

2. Consagració com un dels «objectius essencials» de la CE pel TJUE (7/2/1985)

3. Posterior incorporació al dret originari per l'Acta Única Europea (1986)

4. Les successives reformes dels Tractats han realçat l'objectiu ambiental de la UE

5. En l'actualitat  competència compartida (pre-emption + principi de subsidiarietat)
 agreujament dels problemes ambientals + incapacitat dels estats per a solucionar-los per ells 

mateixos  La UE ha legislat en matèries que, en principi, són més pròpies de la competència dels 
estats. 2 tipus:
 directives o reglaments amb instruments de protecció ambiental aplicables en diversos sectors o àmbits d'activitat 
 regulacions sectorials, dirigides bé a la protecció dels diferents recursos o bé a la regulació dels agents contaminants i dels 

problemes ambientals concrets.



INCIDÈNCIA DEL DRET DE LA UE

 Incorporació al patrimoni jurídic del DUE  determinant per a la creació d'un modern dret 
ambiental a Espanya (encara avui els avanços més importants en aquest àmbit provenen del 
dret europeu). 
 Dret amb força expansiva, que incideix en totes les altres branques de l'ordenament. P. ex.: 
dret urbanístic.



PRINCIPIS DE DRET AMBIENTAL

Comuns a tots els estats gràcies a les conferències de les Nacions Unides 
d'Estocolm (1972) i de Rio de Janeiro (1992)

Positivitzats mitjançant els Tractats Internacionals, els de la UE, Constitucions, etc.

• Art. 191.2 TFUE: “2. La política de la Unió en l'àmbit del medi ambient tindrà com a objectiu 
aconseguir un nivell de protecció elevat, tenint present la diversitat de situacions existents en les 
diferents regions de la Unió. Es basarà en els principis de cautela i d'acció preventiva, en el 
principi de correcció dels atemptats al medi ambient, preferentment en la font mateixa, i en el 
principi de qui contamina paga.”

• Article 2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d‘Avaluació Ambiental.

Vertebradors de múltiples i variats instruments i tècniques jurídiques de protecció 
ambiental que impliquen tant agents públics com privats



Article 2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d‘Avaluació Ambiental. Els 
procediments d'avaluació ambiental se subjectaran als principis següents:
a. Protecció i millora del medi ambient.
b. Precaució i acció cautelar.
c. Acció preventiva, correcció i compensació dels impactes sobre el medi ambient.
d. Qui contamina paga.
e. Racionalització, simplificació i concertació dels procediments d'avaluació ambiental.
f. Cooperació i coordinació entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes.
g. Proporcionalitat entre els efectes sobre el medi ambient dels plans, programes i projectes, i el tipus 

de procediment d'avaluació al qual, si escau, hagen de sotmetre's.
h. Col·laboració activa dels diferents òrgans administratius que intervenen en el procediment 

d'avaluació, amb facilitació de la informació necessària que se'ls requerisca.
i. Participació pública.
j. Desenvolupament sostenible.
k. Integració dels aspectes ambientals en la presa de decisions.
l. Actuació d'acord amb el millor coneixement científic possible.



PRINCIPIS DE DRET AMBIENTAL

Transversalitat i integració
• En el disseny de qualssevol polítiques públiques i normatives s’ha de tenir en compte el factor ambiental. 
• UE: principi d'integració de la consideració ambiental en les altres polítiques comunitàries (art. 11 TFUE).

Globalitat
• Solucions globals a problemes globals: tractats internacionals i estratègies d’actuació globals. 
• Problema: vinculatorietat.

Desenvolupament sostenible
• Solidaritat intergeneracional: mateix nivell de recursos naturals o benestar equiparable?

Prevenció i cautela
• Prevenció: predictibilitat de danys habilita el legislador a dictar normes tendents a prevenir-los.
• Cautela: si es manca d'aqueixa certitud sobre el mal, mera possibilitat, basada en estudis científics, que es 

produïsquen certs danys, permet al legislador dictar normes l'aplicació de les quals serà sens dubte controvertida per 
aqueixa incertesa en el risc. No prendre decisions arriscades sense tenir seguretat sobre les seues conseqüències.



PRINCIPIS DE DRET AMBIENTAL

Qui contamina paga (internalització de costos mediambientals)
• En el disseny de qualssevol polítiques públiques i normatives ha de tenir en compte el factor ambiental. 
• UE: principi d'integració de la consideració ambiental en les altres polítiques comunitàries (art. 11 TFUE).

Cooperació
• Diversos actors: estats, comunitats autònomes, ens locals, empreses, individuals, etc.

Principi de no regressió (clàusula standstill)
• Resolució del Parlament Europeu de 29/09/2011, sobre l'elaboració d'una posició comuna de la UE davant la 

Conferència ONU sobre el Desenvolupament Sostenible: «el reconeixement del principi de no regressió en el context 
de la protecció del medi ambient i dels drets fonamentals».

• STC 233/2015: “no retrocedir mai en les mesures de protecció del medi ambient”. Els deures de conservació, defensa i 
restauració del medi ambient que l'article 45 CE imposa als poders comporten «tant la preservació de l'existent com 
un vessant dinàmic tendent al seu millorament» i això «inevitablement evoca la idea de “no regressió”».



LES PREVISIONS CONSTITUCIONALS 
EN MEDI AMBIENT



LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT COM A FI 
CONSTITUCIONAL
Consolidació d'un sector de l'ordenament jurídic al voltant del medi ambient  quan les normes protectores 
d'alguns recursos naturals especialment valuosos per a les activitats humanes (aigües, forests i mines), 
adquireixen entitat suficient per a singularitzar-se i configurar un sistema normatiu propi.

Primer reconeixement normatiu del medi ambient com un conjunt integrador dels diferents béns i recursos 
que conformen l'ecosistema humà  exposició de motius de la Llei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, de 
1972. 
 Context: Conferència Mundial sobre el Medi Humà, més coneguda com a Conferència d'Estocolm (1972). 

Aquest context influeix en la constitucionalització del dret al medi ambient en l'article 45 CE:

1.Tothom té dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el 
deure de conservar-lo.

2.Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat 
de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de 
la indispensable solidaritat col·lectiva.

3.En els termes que la llei fixi, s’establiran sancions penals o, en el seu cas, administratives per als 
qui violin el que es disposa en l’apartat anterior i l’obligació d’aquests de reparar el dany causat.



ARTICLE 45 CE: COMENTARIS

1. Àmbit: recursos naturals (l'aigua, el sòl i l'aire), i també protecció de la naturalesa, flora i 
fauna silvestres, així com la regulació de la caça i de la pesca. 
 El TC ha consagrat una concepció àmplia del «medi ambient». Així, la sentència 102/1995 afirma que 

comprèn els recursos naturals però també «altres elements que no són naturalesa sinó història, els 
monuments, així com el paisatge».  

2. Que aquest es configura com un dret-deure dels ciutadans, si bé no arriba a configurar-se 
com un dret constitucional susceptible de recurs d'empara. 
 És «un principi rector, no un dret fonamental» (STC 82/1993; 199/1996; 84/2013 i 233/2015, entre d’altres).

 No obstant això, com a conseqüència de la interpretació del TEDH, s'ha donat entrada en l'àmbit de protecció 
al dret a un medi ambient adequat per la via de la «defensa encreuada de drets»  jurisprudència 
desenvolupada per TC i TS (STC 119/2001, 16/2004 i 150/2011).

 Solució in extremis per a particulars afectats i amb utilitat limitada  quan el dany ambiental ja s'ha 
produït i els instruments de prevenció han fallat.

3. Sí: protecció de drets subjectius específicament ambientals reconeguts per la Llei 27/2006 
(informació, la participació i l'accés a la justícia), la lesió dels quals pot invocar-se davant 
els tribunals sense al·legar cap dret ni interès lesionat.



ARTICLE 45 CE: COMENTARIS

4. Obliga els poders públics a utilització racional dels recursos naturals  necessitat 
que s'adopten plans relatius aquests recursos (p. ex. aigües). 

5. Col·lisió amb altres valors constitucionals  llibertat d'empresa o 
desenvolupament econòmic. El TC, ha assenyalat que:
 En virtut de l'art. 45, no pot considerar-se com a objectiu primordial i excloent l'explotació al 

màxim dels recursos naturals sinó que ha d'harmonitzar-se la “utilització racional d'aquests 
recursos amb la protecció de la naturalesa”, i remarca que és necessari “compaginar en la 
forma que en cada cas decidisca el legislador competent la protecció de tots dos béns 
constitucionals: el medi ambient i el desenvolupament econòmic” (STC 64/1982). 

 STC 170/1989: “l'existència d'aqueixes cauteles, el caràcter territorial limitat de la prohibició i 
la seua escassa repercussió en l'interès general econòmic permeten entendre que el legislador 
autonòmic ha ponderat adequadament els valors constitucionals protegibles”. 

El legislador haurà de valorar proporcionadament les seues opcions de 
desenvolupament econòmic i protecció ambiental dins del marc constitucional. 



DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL: ESTAT-CA

ESTAT «legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats 
de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció» (article 149.1.23). 
 el concepte de “bàsic”  molt ampli: “el constituent no ha pretès reservar a la competència legislativa de 

l'Estat només l'establiment de criteris bàsics necessitats d'ulterior desenvolupament sinó que, per contra, ha 
entès que havia de ser l'Estat qui establira tota la normativa que considerara indispensable per a la 
protecció del medi ambient” [...] “no cal afirmar la inconstitucionalitat de les normes estatals adduint que, 
pel detall amb el qual estan concebudes, no permeten gens de desenvolupament” (S. 149/1991 - Llei de 
Costes). 
 No obstant això, la STC 102/1995 (lleis de forests i vies pecuàries) assenyala que legislació bàsica estatal 

no pot arribar «a tal grau de detall que no permeta gens de desplegament legislatiu de les comunitats 
autònomes amb competències en matèria de medi ambient» [...] «el bàsic, com a propi de la competència 
estatal en aquesta matèria, compleix més aviat una funció d'ordenació mitjançant mínims que han de 
respectar-se en tot cas, però que poden permetre que les comunitats autònomes amb competències en la 
matèria establisquen nivells de protecció més alts».

Aquesta interpretació constitucional s'ha vist potenciada per:
 les exigències derivades de la transposició de les directives europees 
 el mateix tecnicisme i concreció de les normes ambientals



DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL: ESTAT-CA

CA art. 148.1.9: competència en la gestió –i, per tant, execució – de la legislació 
ambiental
 completar o reforçar els nivells de protecció previstos en la legislació bàsica, sempre que aquestes 

mesures siguen compatibles, no contradiguen, ignoren, reduïsquen o limiten la protecció de la legislació 
bàsica 
 competències executives  gestionar i executar la legislació, regulant i organitzant el procediment 

(autoritzacions, inspeccions, sancions)

alta conflictivitat competencial + normes autonòmiques contràries a la legislació 
bàsica = regulació poc organitzada i amb falta d'homogeneïtat normativa

Ex: Llei 21/2013, d‘Avaluació Ambiental



DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL

ENS LOCALS

Art. 25 LBRL: competències pròpies del medi ambient urbà: parcs i jardins públics, 
gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lluminosa 
i atmosfèrica en les zones urbanes; proveïment d'aigua potable a domicili i 
evacuació i tractament d'aigües residuals i protecció de la salubritat pública. 

Art. 26 LBRL: serveis obligatoris
 tots els municipis: recollida de residus, proveïment domiciliari d'aigua potable i clavegueram; 
 en els de més de 5.000 persones, tractament de residus, i 
 en els de més de 50.000, protecció del medi ambient (contaminació acústica, lluminosa i atmosfèrica). 

Les competències municipals en les matèries enunciades es determinaran per llei, que 
haurà d'avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals segons els 
principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.



INSTRUMENTS JURÍDICS DE 
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
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INSTRUMENTS JURÍDICS DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Regulació bàsica: Llei 21/2013, de 9 de desembre, d‘Avaluació Ambiental 
estableix com es valora la incidència ambiental de projectes públics i privats. 

Avaluació ambiental
 Procés a través del qual s'analitzen els efectes significatius sobre el medi ambient que tenen o poden 

tenir els plans, programes i projectes, abans d’adoptar-se, aprovar-se o autoritzar-se. Inclou:
 l'avaluació ambiental estratègica, que és procedent respecte dels plans o programes (públics)

 l'avaluació d'impacte ambiental, que és procedent respecte dels projectes (privats)

 En tots dos casos podrà ser ordinària o simplificada i tindrà caràcter instrumental respecte del 
procediment administratiu d'aprovació o d'adopció de plans i programes, així com respecte del 
d'autorització de projectes o, si és el cas, respecte de l'activitat administrativa de control dels projectes 
sotmesos a declaració responsable o comunicació prèvia.

*Anàlisi dels efectes d'aquells sobre: població, salut humana, flora, fauna, biodiversitat, terra, geodiversitat, sòl, subsol, aire, 
aigua, clima, canvi climàtic, paisatge, béns materials, inclòs el patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors esmentats.



INSTRUMENTS JURÍDICS DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

La Llei estableix les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels plans, 
programes i projectes que puguen tenir efectes significatius sobre el medi ambient, i 
garanteix un elevat nivell de protecció ambiental, amb la finalitat de promoure un 
desenvolupament sostenible, mitjançant:
 la integració dels aspectes mediambientals en l'elaboració i en l'adopció, l’aprovació o autorització 

dels plans, programes i projectes;
 l'anàlisi i la selecció de les alternatives que resulten ambientalment viables;
 l'establiment de les mesures que permeten prevenir, corregir i, si és el cas, compensar els efectes 

adversos sobre el medi ambient;
 l'establiment de les mesures de vigilància, seguiment i sanció necessàries per a complir les finalitats de 

la Llei.

La Comunitat Valenciana, especialment a través de les lleis d'urbanisme (LOTUP) i de control 
ambiental (Llei 6/2014, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats), ha adaptat la 
normativa bàsica estatal. 



PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL

En relació amb els plans i programes, la LOTUP introdueix, dins dels procediments 
per a l’aprovació, la tramitació de l'avaluació ambiental estratègica  tramitació 
unificada i conjunta (pla + avaluació ambiental)

En aquest sentit, els objectius de l'avaluació ambiental i territorial estratègica dels 
plans i programes són els següents:
 Integrar els criteris i condicionants ambientals, al costat dels funcionals i territorials, al llarg de tot el 

procés d'elaboració del pla o programa, des de l'inici dels treballs preparatoris fins a l’aprovació.
 Assegurar l'efectiva participació del públic, i de les institucions i organismes afectats pel pla o 

programa, en l’elaboració d’aquests, així com la transparència en la presa de decisions de 
planificació.
 Aconseguir un elevat nivell de protecció del medi ambient i promoure el desenvolupament sostenible.



PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL

El títol III del llibre I regula el procediment d'aprovació de tots els plans que 
requerisquen una avaluació ambiental i territorial estratègica. Les principals fases de 
la tramitació d'un pla que requereix avaluació ambiental i territorial estratègica de 
caràcter ordinari són les següents:



PROCEDIMENT AUTONÒMIC:



PROCEDIMENT AUTONÒMIC:



LEGISLACIÓ SOBRE ACTIVITATS

Influència de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior 
 Restringeix la possibilitat de supeditar l'accés i l'exercici d'una activitat de serveis a autorització; estableix 

com a instruments principals la declaració responsable i la comunicació ambiental prèvia. 
 No obstant això, la protecció del medi ambient, d’acord amb la jurisprudència del TJUE, constitueix una de 

les raons imperioses d'interès general que justifica la necessitat de mantenir l'autorització administrativa 
prèvia per a les instal·lacions amb significativa incidència mediambiental.

La Llei valenciana 6/2014, en desplegament de l'estatal (21/2013), limita l'autorització 
prèvia als supòsits d'activitats amb una elevada o mitjana incidència ambiental.
 Per motius de protecció mediambiental i, per tant, d'interès públic, se sotmeten a autorització ambiental 

integrada o a llicència ambiental.
 S'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental o de comunicació d'activitats innòcues aquelles 

activitats d'escassa o nul·la incidència ambiental, respectivament.

En aquest sentit, els instruments que preveu la llei són:



LEGISLACIÓ SOBRE ACTIVITATS

Autorització ambiental integrada
• S'exigeix per a la implantació i el funcionament d’activitats amb major potencial 

contaminador susceptibles de generar impactes considerables. 
• És un permís únic en el qual, per mitjà de la integració i la coordinació administrativa, s'inclou 

el control d’emissions a l'aire, abocaments, residus i sòls contaminats per al funcionament de 
les instal·lacions incloses en el seu àmbit d'aplicació (integra tots els pronunciaments sectorials 
en matèria mediambiental). 

• Per a tramitar-la, cal realitzar una avaluació d'impacte ambiental (el pronunciament resultant 
d'aquesta avaluació serà allò que es coneix com a declaració d'impacte ambiental). 

• Una vegada obtinguda i finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i obres, 
s'ha de presentar a l'òrgan que l'haja atorgada una declaració responsable, acompanyada 
dels documents necessaris que acrediten que es compleixen els requisits per a l'exercici de 
l'activitat.



La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental 
d'Activitats a la Comunitat Valenciana, en l’art. 7 estableix la inscripció, la gestió i el 
manteniment del Registre Ambiental d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana:

http://www.agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/registro-de-
instalaciones-de-la-comunitat-valenciana-55450

http://www.agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/registro-de-instalaciones-de-la-comunitat-valenciana-55450


LEGISLACIÓ SOBRE ACTIVITATS

Llicència ambiental
• Mitjançant aquesta s'autoritzen la majoria de les activitats (procediment menys complex que AIA).
• La tramitació i resolució competeix als ajuntaments. 
• En aquest procediment s'inclou un tràmit de dictamen ambiental anterior a l'atorgament de la llicència 

ambiental.
• Si població és igual o superior a 50.000 habitants: el dictamen l’ha d'emetre el mateix ajuntament. 
• Entre 10.000 i 50.000: també formulat pels ajuntaments, encara que es preveu, amb caràcter excepcional, 

que puguen sol·licitar que l’emeta la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrada, en el cas que 
manquen mitjans personals i tècnics necessaris per a emetre’l. 

• Si inferior a 10.000 habitants, el dictamen ambiental l'emet l'esmentada comissió, llevat que se sol·licite la 
delegació de l'exercici d'aquesta si s'acredita disposar dels mitjans suficients.

• La GVA es limita a emetre els pronunciaments previs de caràcter sectorial exigits i els informes preceptius.
• Si cal fer obres, s’haurà d'acompanyar del corresponent projecte, que serà tramitat conjuntament amb la 

llicència ambiental.
• Una vegada obtinguda i finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i obres, s'ha de presentar a 

l'òrgan que l'haja atorgada una comunicació de posada en funcionament.



LEGISLACIÓ SOBRE ACTIVITATS

Declaració responsable ambiental o comunicació d’activitats 
innòcues
• Escassa o nul·la incidència ambiental d'activitats i instal·lacions.
• La inclusió d'una activitat en l'un o l'altre règim es delimita en funció dels criteris 

que es recullen en l'annex III de la Llei. 
• La falta d'acte administratiu previ en aquests supòsits no impedeix a 

l'administració pública l'exercici de les seues funcions de vigilància i control a 
posteriori i, en cas de falta de presentació o inexactitud de les dades o 
documents, de dictar resolució que impossibilite continuar l'exercici de l'activitat 
afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici 
de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen al fet.



LES INFRACCIONS ADMINISTRATIVES EN EL 
MEDI AMBIENT (LLEI AUTONÒMICA)
Procediment i competència

Tipus d’infraccions

Tipus de sancions

Prescripció de sancions i infraccions

Inspecció ambiental



LES INFRACCIONS ADMINISTRATIVES EN EL MEDI AMBIENT 
(TÍTOL IV LLEI 6/2014)

TIPUS MOLT GREUS (entre d’altres) GREUS (entre d’altres) LLEUS (entre d’altres)

INFRACCIÓ • Exercir activitat subjecta a AIA 
o a llicència, dur-ne a terme 
una modificació substancial o 
incomplir les condicions 
establides en aquestes sense 
l'instrument d'intervenció 
ambiental preceptiu, sempre 
que s'haja produït un dany o 
deteriorament greu per al medi 
ambient o que s'haja posat en 
perill la seguretat o la salut de 
les persones.

• Exercir activitat subjecta a autorització ambiental integrada o llicència 
ambiental, dur-ne a terme una modificació substancial o incomplir les 
condicions que s’hi estableixen, sense l'instrument d'intervenció ambiental 
preceptiu o la corresponent modificació, sempre que no s'haja produït 
dany o deteriorament per al medi ambient o no s'haja posat en perill la 
seguretat o la salut de les persones.

• Exercir activitats sotmeses a declaració responsable ambiental o 
comunicació d'activitats innòcues, o dur a terme una modificació de 
l'establiment sense la presentació prèvia dels dits documents, sempre que 
s'haja produït un dany o deteriorament per al medi ambient o s'haja 
posat en perill la seguretat o salut de les persones.

• Ocultar o alterar maliciosament les dades aportades als expedients 
administratius. 

• Impedir, retardar o obstruir l'activitat d'inspecció.

• Exercir activitats incloses en règim de 
declaració responsable o comunicació o dur 
a terme una modificació en la instal·lació 
sense la presentació prèvia dels dits 
documents, sempre que no s'haja produït un 
dany o deteriorament per al medi ambient ni 
s'haja posat en perill la seguretat o salut de 
les persones.

• No efectuar la comunicació del cessament de 
l'activitat per tancament temporal o definitiu 
de la instal·lació.

• L'incompliment de les prescripcions establides 
en aquesta llei quan no estiga tipificat com a 
infracció molt greu o greu.

Prescripció 5 anys 3 anys 1 any

SANCIÓ 200.001 fins a 2.000.000 €
Clausura definitiva o temporal de 
instal·lacions, revocació 
autorització, publicació sancions

20.001 a 200.000 €
Clausura temporal, inhabilitació per a l’exercici de l’activitat, revocació o 
suspensió autorització o mesures complementàries

Fins a 20.000 €

Prescripció 3 anys 2 anys 1 any



LA INFORMACIÓ AMBIENTAL

Article 45 de la CE: medi ambient com un bé jurídic del gaudi del qual són titulars tots els 
ciutadans i la conservació del qual és una obligació que comparteixen els poders públics i la 
societat en el seu conjunt. 

Tots tenen el dret a exigir als poders públics que adopten les mesures necessàries per a 
garantir l'adequada protecció del medi ambient, per a gaudir del dret a viure en un medi 
ambient sa. 

Correlativament, imposa a tots l'obligació de preservar i respectar aquest mateix medi 
ambient. 

Perquè els ciutadans puguen participar en aqueixa tasca de protecció de manera real i 
efectiva, resulta necessari disposar dels mitjans instrumentals adequats. 



LA INFORMACIÓ AMBIENTAL

Conveni de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides sobre accés a 
la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia 
en matèria de medi ambient (1998, Conveni d’Aarhus). 

Postulat: perquè els ciutadans puguen gaudir del dret a un medi ambient saludable i 
complir el deure de respectar-lo i protegir-lo, han de respectar-se els tres pilars 
següents:
 El pilar d'accés a la informació mediambiental  instrument indispensable per a poder intervenir amb 

coneixement de causa en els assumptes públics. Es divideix en: 
 el dret a buscar i obtenir informació que estiga en poder de les autoritats públiques, 

 el dret a rebre informació ambientalment rellevant per part de les autoritats públiques, que han de recollir-la i fer-la pública
sense necessitat que hi haja una petició prèvia.

 El pilar de participació del públic en el procés de presa de decisions.
 El dret d'accés a la justícia: té per objecte garantir l'accés dels ciutadans als tribunals per a revisar les 

decisions que potencialment hagen pogut violar els drets reconeguts en matèria de democràcia 
ambiental.



Espanya va ratificar el 
Conveni d’Aarhus el 
desembre de 2004.
 Regulació: Llei 27/2006, de 
18 de juliol, per la qual es 
regulen els drets d'accés a la 
informació, de participació 
pública i d'accés a la justícia 
en matèria de medi ambient.

UE també
 Reglament comunitari pel 
qual es regula l'aplicació del 
Conveni al funcionament de 
les institucions comunitàries, i 
dues directives.
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