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 13010 LLEI 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regu-
len els drets d’accés a la informació, de partici-
pació pública i d’accés a la justícia en matèria 
de medi ambient (incorpora les Directives 2003/
4/CE i 2003/35/CE). («BOE» 171, de 19-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 45 de la Constitució configura el medi ambient 
com un bé jurídic del gaudi del qual són titulars tots els 
ciutadans i la conservació del qual és una obligació que 
compartixen els poders públics i la societat en el seu con-
junt. Tots tenen el dret a exigir als poders públics que 
adopten les mesures necessàries per a garantir l’ade-
quada 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 eixe mateix medi 
ambient. Perquè els ciutadans, individualment o col-
lectivament, puguen participar en eixa tasca de protecció 
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de forma real i efectiva resulta necessari disposar dels 
mitjans instrumentals adequats, de manera que cobra hui 
especial significació la participació en el procés de presa 
de decisions públiques. Perquè la participació, que amb 
caràcter general consagra l’article 9.2 de la Constitució, i 
per a l’àmbit administratiu l’article 105, garantix el funcio-
nament democràtic de les societats i introduïx més trans-
parència en la gestió dels assumptes públics.

La definició jurídica d’esta participació i la seua ins-
trumentació a través de ferramentes legals que la facen 
realment efectiva constituïxen en l’actualitat un dels ter-
renys en què amb més intensitat ha progressat el Dret 
mediambiental internacional i, per extensió, el Dret 
Comunitari i el dels Estats que integren la Unió Europea. 
En esta línia, ha de destacar-se el Conveni de la Comissió 
Econòmica per a Europa de 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 ambi-
ent, fet a Aarhus el 25 de juny de 1998. Conegut com a 
Conveni d’Aarhus, partix del postulat següent: perquè 
els ciutadans puguen gaudir del dret a un medi ambient 
saludable i complir el deure respectar-lo i protegir-lo, 
han de tindre accés a la informació mediambiental relle-
vant, han d’estar legitimats per a participar en els pro-
cessos de presa de decisions de caràcter ambiental i han 
de tindre accés a la justícia quan estos drets els siguen 
negats. Estos drets constituïxen els tres pilars sobre els 
quals s’assenta el Conveni d’Aarhus:

–El pilar d’accés a la informació mediambiental exer-
cix un paper essencial en la conscienciació i educació 
ambiental de la societat, constituint un instrument indis-
pensable per a poder intervindre amb coneixement de 
causa en els assumptes públics. Es dividix en dos parts: el 
dret a buscar i obtindre informació que estiga en poder de 
les autoritats públiques, i el dret a rebre informació ambi-
entalment rellevant per part de les autoritats públiques, 
que han de recollir-la i fer-la pública sense necessitat que 
medie una petició prèvia.

–El pilar de participació del públic en el procés de 
presa de decisions, que s’estén a tres àmbits d’actuació 
pública: l’autorització de determinades activitats, l’apro-
vació de plans i programes i l’elaboració de disposicions 
de caràcter general de rang legal o reglamentari.

–El tercer i últim pilar del Conveni d’Aarhus està cons-
tituït pel dret d’accés a la justícia i té com a objecte garan-
tir l’accés dels ciutadans als tribunals per a revisar les 
decisions que potencialment hagen pogut violar els drets 
que en matèria de democràcia ambiental els reconeix el 
mateix Conveni. Es pretén així assegurar i enfortir, a tra-
vés de la garantia que dispensa la tutela judicial, l’efectivi-
tat dels drets que el Conveni d’Aarhus reconeix a tots i, 
per tant, la mateixa execució del Conveni. Finalment, s’in-
troduïx una previsió que habilitaria el públic a entaular 
procediments administratius o judicials per a impugnar 
qualsevol acció o omissió imputable, bé a un altre particu-
lar, bé a una autoritat pública, que constituïsca una vulne-
ració de la legislació ambiental nacional.

Espanya va ratificar el Conveni d’Aarhus al desembre 
de 2004, i va entrar en vigor el 31 de març de 2005. La 
mateixa Unió Europea, igual que tots els Estats membres, 
també va firmar este Conveni, si bé va condicionar la seua 
ratificació a l’adequació prèvia del dret comunitari a les 
estipulacions contingudes en aquell, la qual cosa efectiva-
ment ja s’ha produït: en efecte, la tasca legislativa iniciada 
per la Unió Europea ha donat com a resultat un projecte 
de Reglament comunitari pel qual es regula l’aplicació del 
Conveni al funcionament de les Institucions comunitàries, 
i dos directives a través de les quals s’incorporen de 
manera harmonitzada per al conjunt de la Unió les obliga-
cions corresponents als pilars d’accés a la informació i de 
participació en els assumptes ambientals. Es tracta de la 
Directiva 2003/4/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 

de 28 de gener de 2003, sobre l’accés del públic a la infor-
mació ambiental, i per la qual es deroga la Directiva 
90/313/CEE, del Consell, i de la Directiva 2003/35/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, 
per la qual s’establixen mesures per a la participació del 
públic en determinats plans i programes relacionats amb 
el medi ambient i per la qual es modifiquen, pel que fa a 
la participació pública i l’accés a la justícia, les Directives 
85/337/CEE i 96/61/CE. En conseqüència, l’objecte d’esta 
Llei és definir un marc jurídic que al mateix temps res-
ponga als compromisos assumits amb la ratificació del 
Conveni i duga a terme la transposició de les dites Direc-
tives a l’ordenament intern.

La Llei s’estructura en quatre títols. El primer s’ocupa 
de les disposicions generals, i identifica com a objecte de la 
norma el reconeixement dels drets d’accés a la informació, 
de participació i d’accés a la justícia, drets que, a fi de faci-
litar el seu exercici, apareixen catalogats de manera siste-
màtica amb independència que la seua regulació concreta 
es reculla en esta Llei o en la normativa sectorial. En este 
primer títol es recullen igualment aquelles definicions 
necessàries per a la millor comprensió i aplicació de la Llei. 
Destaca la distinció legal entre els conceptes de «públic» 
en general, referit al conjunt dels ciutadans i de les seues 
associacions i agrupacions, i el de «persona interessada», 
que reforça el mateix concepte ja recollit en la legislació 
administrativa amb l’atribució d’esta condició, en tot cas, a 
aquelles persones jurídiques sense ànim de lucre que es 
dediquen a la protecció i defensa del medi ambient i que 
acrediten el compliment d’uns requisits mínims, dirigits a 
perfilar una actuació rigorosa en este àmbit.

El títol II conté la regulació específica del dret d’accés 
a la informació ambiental, en la seua doble faceta de sub-
ministrament actiu i passiu d’informació. En el primer 
vessant, s’obliga les Administracions Públiques a infor-
mar els ciutadans sobre els drets que els reconeix la Llei i 
a ajudar-los en la recerca de la informació, al mateix 
temps que s’imposa l’obligació d’elaborar llistes de les 
autoritats públiques que posseïxen informació ambiental, 
que hauran de ser públicament accessibles a fi que els 
ciutadans puguen localitzar la informació que necessiten 
amb la màxima facilitat. S’amplia considerablement el 
tipus d’informació objecte de difusió, identificant uns 
mínims d’obligat compliment en funció de la seua impor-
tància i de la seua urgència. A més, per a evitar i previndre 
danys en cas d’amenaça imminent per a la salut humana 
o el medi ambient, haurà de difondre’s la informació que 
permeta adoptar les mesures necessàries per a pal·liar o 
previndre el dany. Quant al segon vessant, la Llei pretén 
superar algunes de les dificultats detectades en la pràctica 
anterior, de manera que l’obligació de subministrar la 
informació no deriva de l’exercici d’una competència 
substantiva sinó del fet que la informació sol·licitada es 
trobe en poder de l’autoritat a qui s’ha dirigit la sol·licitud, 
o del d’un altre subjecte en nom seu. Es reduïx el termini 
de contestació a un mes i només podrà ampliar-se quan el 
volum i la complexitat de la informació ho justifiquen. 
També la regulació de les excepcions a l’obligació de faci-
litar la informació ambiental suposa un avanç notable, ja 
que la denegació no opera automàticament, sinó que l’au-
toritat pública haurà de ponderar en cada cas els interes-
sos públics en presència, i justificar la negativa a submi-
nistrar la informació sol·licitada. I, en tot cas, els motius 
d’excepció hauran d’interpretar-se de manera restrictiva.

El títol III de la Llei s’ocupa del dret de participació 
pública en els assumptes de caràcter ambiental en relació 
amb l’elaboració, revisió o modificació de determinats 
plans, programes i disposicions de caràcter general. La 
regulació de les altres modalitats de participació previstes 
en el Conveni i en la legislació comunitària (procediments 
administratius que han de tramitar-se per a la concessió 
d’autoritzacions ambientals integrades, per a avaluar l’im-
pacte ambiental de certs projectes, per a dur a terme 
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l’avaluació ambiental estratègica de determinats plans i 
programes o per a elaborar i aprovar els plans i progra-
mes previstos en la legislació d’aigües) es diferix a la 
legislació sectorial corresponent. Este títol es tanca amb 
un article a través del qual es regulen les funcions i la 
composició del Consell Assessor de Medi Ambient.

Perquè és un àmbit de competència compartida amb 
les comunitats autònomes, la Llei no regula cap procedi-
ment, sinó que es limita a establir el deure general de 
promoure la participació real i efectiva del públic; seran 
les Administracions públiques les que, en establir i trami-
tar els corresponents procediments, hauran de vetlar pel 
compliment d’una sèrie de garanties reconegudes tant 
per la legislació comunitària com pel Conveni d’Aarhus, 
que la Llei enuncia com a principis informadors de l’actu-
ació pública en esta matèria: fer públicament accessible la 
informació rellevant sobre el pla, programa o disposició 
normativa; informar del dret a participar i de la forma en 
què ho poden fer; reconéixer el dret a formular observaci-
ons i comentaris en aquelles fases inicials del procedi-
ment en què estiguen encara obertes totes les opcions de 
la decisió que haja d’adoptar-se; justificar la decisió final-
ment adoptada i la forma en què s’ha desenvolupat el 
tràmit de participació. En ambdós casos, correspondrà a 
cada Administració determinar quins membres del públic 
tenen la condició de persona interessada i poden, per 
consegüent, participar en estos procediments. La Llei 
establix que s’entendrà que tenen en tot cas esta condició 
les persones jurídiques sense ànim de lucre que es dedi-
quen a la protecció del medi ambient i complisquen els 
altres requisits previstos per la Llei en l’article 23. Estes 
garanties en matèria de participació s’aplicaran, segons 
disposa l’article 17, en relació amb aquells plans i progra-
mes previstos en la Directiva 2003/35/CE. Quant als proce-
diments d’elaboració de disposicions reglamentàries, 
l’article 18 incorpora una llista oberta en la qual s’enume-
ren les matèries en la regulació de les quals hauran d’ob-
servar-se els principis i garanties que en matèria de parti-
cipació establix la Llei. S’exclouen, no obstant això, les 
normes que tinguen com a únic objectiu la defensa nacio-
nal o la protecció civil, les que perseguixen exclusivament 
l’aprovació de plans i programes i les que suposen modi-
ficacions no substancials de normes ja existents.

El títol IV i últim de la Llei s’ocupa de l’accés a la justí-
cia i a la tutela administrativa i té com a objecte assegurar 
i enfortir, a través de la garantia que dispensa la tutela 
judicial i administrativa, l’efectivitat dels drets d’informa-
ció i participació. Així, l’article 20 reconeix el dret a recór-
rer en via administrativa o contenciosa administrativa 
qualsevol acte o omissió imputable a una autoritat pública 
que supose una vulneració d’estos drets. Estos recursos 
es regixen pel règim general; no obstant això, l’article 21 
regula un tipus de reclamació específica per a les vulnera-
cions comeses per subjectes privats sotmesos per la Llei 
als deures de subministrar informació mediambiental. 
Així mateix, la Llei incorpora la previsió de l’article 9.3 del 
Conveni d’Aarhus i introduïx una espècie d’acció popular 
l’exercici de la qual correspon a les persones jurídiques 
sense ànim de lucre dedicades a la protecció del medi 
ambient, que s’hagen constituït legalment almenys dos 
anys abans de l’exercici de l’acció i desenvolupen la seua 
activitat en l’àmbit territorial afectat per l’acte o omissió 
impugnats. Es consagra definitivament, d’esta manera, 
una legitimació legal per a tutelar un interés difús com és 
la protecció del medi ambient a favor d’aquelles organit-
zacions l’objecte social de les quals és, precisament, la 
tutela dels recursos naturals.

Dins de la part final, destaquen les modificacions rea-
litzades, respectivament, en el Reial Decret Legislatiu 
1.302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte Ambien-
tal, i en la Llei 16/2002, d’1 de juliol, sobre Prevenció i 
Control Integrats de la Contaminació. Ambdós porten 
causa de la Directiva 2003/35, la transposició del qual és 

abordada per les disposicions finals primera i segona de 
la Llei amb l’objecte d’adequar ambdós normes a les 
regles sobre participació previstes en el Conveni d’Aarhus 
i assumides pel legislador comunitari a través de la men-
cionada Directiva.

Finalment, els títols competencials es recullen en la 
disposició final tercera. Així, esta Llei es dicta, en la seua 
major part, a l’empara de l’article 149.1.23a de la Constitu-
ció, si bé és necessari invocar l’article 149.1.14a de la 
Constitució en relació amb les taxes i els preus que cor-
responga satisfer als sol·licitants d’informació ambiental 
en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, l’article 
149.1.18a, quant a recursos en via administrativa que 
puguen presentar-se per vulneració dels drets d’informa-
ció i participació reconeguts en la Llei, i l’article 149.1.6a, 
pel que fa a l’acció popular en matèria de medi ambient.

Atenent la distribució de competències en matèria de 
medi ambient, i a l’empara de la competència que l’article 
149.1.23a de la Constitució atribuïx a l’Estat, la Llei es 
limita a establir aquelles garanties i principis que han de 
ser observats per totes les autoritats públiques davant de 
les qual pretenguen exercir-se els drets d’accés a la infor-
mació, participació i accés a la justícia en matèria de medi 
ambient, sense entrar a regular el procediment per al seu 
exercici. Perquè en la mesura que es reconeixen drets que 
contribuïxen a fer efectius els drets, però també els deu-
res, proclamats en l’article 45 de la Constitució, constituï-
xen una ferramenta decisiva per a reforçar la participació 
de la societat civil en el procés polític de presa de decisi-
ons, ja que la implantació d’un model de desenvolupa-
ment sostenible depén, en gran manera, de l’efectiva 
participació de la societat civil en el procés polític deci-
sori, de manera que durant el debat s’hagen tingut en 
compte les informacions i aportacions que haja pogut 
realitzar qualsevol persona interessada i en el resultat 
final siguen palpables i tangibles les preocupacions i con-
sideracions de caràcter mediambiental.

Esta idea, expressament recollida en la Declaració de 
Rio de Janeiro sobre el Medi Ambient i el Desenvolupa-
ment, el principi número 10 del qual establix que la millor 
manera de gestionar els assumptes ambientals és comp-
tar amb la participació de tots els ciutadans, troba la seua 
raó de ser última en la necessitat d’avançar cap a la trans-
formació del model de desenvolupament, basada en 
plantejaments democràtics que postulen la participació 
activa, real i efectiva de la societat civil com a única via 
per a, en primer lloc, legitimar les decisions que s’hagen 
d’adoptar i, en segon lloc, garantir el seu encert i eficàcia 
en el terreny pràctic.

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei.

1. Esta Llei té com a objecte regular els següents 
drets:

a) A accedir a la informació ambiental que es trobe 
en poder de les autoritats públiques o en el d’altres sub-
jectes que la posseïsquen en nom seu.

b) A participar en els procediments per a la presa de 
decisions sobre assumptes que incidisquen directament o 
indirectament en el medi ambient, i l’elaboració o aprovació 
dels quals corresponga a les Administracions Públiques.

c) A instar la revisió administrativa i judicial dels 
actes i omissions imputables a qualsevol de les autoritats 
públiques que suposen vulneracions de la normativa 
mediambiental.

2. Esta llei garantix igualment la difusió i posada a 
disposició del públic de la informació ambiental, de 
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manera gradual i amb el grau d’amplitud, de sistemàtica i 
de tecnologia el més àmplia possible.

Article 2. Definicions.

A l’efecte d’esta Llei es considerarà:
1. Públic: qualsevol persona física o jurídica, així 

com les seues associacions, organitzacions i grups consti-
tuïts d’acord amb la normativa que els siga aplicable.

2. Persones interessades:
a) Tota persona física o jurídica en la qual concórrega 

qualsevol de les circumstàncies previstes en l’article 31 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú.

b) Qualssevol persones jurídiques sense ànim de 
lucre que complisquen els requisits establits en l’article 23 
d’esta Llei.

3. Informació ambiental: tota informació en forma 
escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altra 
forma que verse sobre les qüestions següents:

a) L’estat dels elements del medi ambient, com l’aire 
i l’atmosfera, l’aigua, el sòl, la terra, els paisatges i espais 
naturals, incloent-hi els aiguamolls i les zones marines i 
costaneres, la diversitat biològica i els seus components, 
incloent-hi els organismes modificats genèticament; i la 
interacció entre estos elements.

b) Els factors, com ara substàncies, energia, soroll, 
radiacions o residus, incloent-hi els residus radioactius, 
emissions, abocaments i altres alliberaments en el medi 
ambient, que afecten o puguen afectar els elements del 
medi ambient esmentats en la lletra a).

c) Les mesures, incloent-hi les mesures administrati-
ves, com ara polítiques, normes, plans, programes, 
acords en matèria de medi ambient i activitats que afec-
ten o puguen afectar els elements i factors esmentats en 
les lletres a) i b), així com les activitats o les mesures des-
tinades a protegir estos elements.

d) Els informes sobre l’execució de la legislació 
mediambiental.

e) Les anàlisis de la relació cost-benefici i altres anà-
lisis i supòsits de caràcter econòmic utilitzats en la presa 
de decisions relatives a les mesures i activitats esmenta-
des en la lletra c), i

f) L’estat de la salut i seguretat de les persones, inclo-
ent-hi, si és el cas, la contaminació de la cadena alimentà-
ria, condicions de vida humana, béns del patrimoni histò-
ric, cultural i artístic i construccions, quan es vegen o 
puguen veure’s afectats per l’estat dels elements del medi 
ambient esmentats en la lletra a) o, a través d’eixos ele-
ments, per qualsevol dels punts mencionats en les lletres 
b) i c).

4. Autoritats públiques:
1. Tindran la condició d’autoritat pública a l’efecte 

d’esta Llei:
a) El Govern de la Nació i els òrgans de govern de les 

comunitats autònomes.
b) L’Administració General de l’Estat, les Administra-

cions de les comunitats autònomes, les entitats que inte-
gren l’Administració local i les Entitats de Dret Públic que 
siguen dependents o estiguen vinculades a l’Estat, a les 
comunitats autònomes o a les Entitats locals.

c) Els òrgans públics consultius.
d) Les corporacions de dret públic i la resta de perso-

nes físiques o jurídiques quan exercisquen, d’acord amb 
la legislació vigent, funcions públiques, incloent-hi nota-
ris i registradors de la propietat, mercantils i de béns 
mobles.

2. Tindran la condició d’autoritat pública, només a 
l’efecte del que preveuen els títols I i II d’esta Llei, les per-
sones físiques o jurídiques quan assumisquen responsa-
bilitats públiques, exercisquen funcions públiques o pres-
ten servicis públics relacionats amb el medi ambient sota 
l’autoritat de qualsevol de les entitats, òrgans o instituci-
ons previstos en l’apartat anterior.

3. Queden exclosos del concepte d’autoritat pública 
les entitats, òrgans o institucions quan actuen en l’exer-
cici de funcions legislatives o judicials. En tot cas, quan 
actuen en l’exercici de funcions legislatives o judicials, 
queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’esta Llei les 
Corts Generals, les Assemblees Legislatives de les comu-
nitats autònomes, el Tribunal Constitucional, els jutjats i 
tribunals que integren el Poder Judicial, el Tribunal de 
Comptes o òrgans de fiscalització externa de les comuni-
tats autònomes.

5. Informació que es troba en poder de les autoritats 
públiques: informació ambiental que les dites autoritats 
posseïsquen i haja sigut rebuda o elaborada per estes.

6. Informació posseïda en nom de les autoritats 
públiques: informació ambiental que es trobe físicament 
en poder d’una persona jurídica o física en nom d’una 
autoritat pública.

7. Sol·licitant: qualsevol persona física o jurídica, així 
com les seues associacions, organitzacions i grups, que 
sol·licite informació ambiental, requisit suficient per a 
adquirir, a l’efecte del que establix el títol II, la condició 
d’interessat.

Article 3. Drets en matèria de medi ambient.

Per a fer efectius el dret a un medi ambient adequat 
per al desenvolupament de la persona i el deure de con-
servar-lo, tots podran exercir els següents drets en les 
seues relacions amb les autoritats públiques, d’acord 
amb el que preveu esta Llei i amb el que establix l’article 
7 del Codi Civil:

1) En relació amb l’accés a la informació:
a) A accedir a la informació ambiental que es trobe 

en poder de les autoritats públiques o en el d’altres sub-
jectes en nom seu, sense que per a això estiguen obligats 
a declarar un interés determinat, siga quina siga la seua 
nacionalitat, domicili o seu.

b) A ser informats dels drets que li atorga la present 
llei i a ser assessorats per al seu correcte exercici.

c) A ser assistits en la seua recerca d’informació.
d) A rebre la informació que sol·liciten en els termi-

nis màxims establits en l’article 10.
e) A rebre la informació ambiental sol·licitada en la 

forma o format triats, en els termes previstos en l’article 11.
f) A conéixer els motius pels quals no se’ls facilita la 

informació, totalment o parcialment, i també aquells pels 
quals no se’ls facilita la dita informació en la forma o for-
mat sol·licitats.

g) A conéixer el llistat de les taxes i preus que, si és 
el cas, siguen exigibles per a la recepció de la informació 
sol·licitada, així com les circumstàncies en què es pot exi-
gir o dispensar el pagament.

2) En relació amb la participació pública:
a) A participar de manera efectiva i real en l’elabora-

ció, modificació i revisió d’aquells plans, programes i 
disposicions de caràcter general relacionats amb el medi 
ambient inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta Llei.

b) A accedir amb antelació suficient a la informació 
rellevant relativa als referits plans, programes i disposici-
ons de caràcter general.

c) A formular al·legacions i observacions quan esti-
guen encara obertes totes les opcions i abans que 
s’adopte la decisió sobre els mencionats plans, progra-
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mes o disposicions de caràcter general i que siguen tingu-
des degudament en compte per l’Administració Pública 
corresponent.

d) Que es faça públic el resultat definitiu del procedi-
ment en què ha participat i s’informe dels motius i les 
consideracions en què es basa la decisió adoptada, inclo-
ent-hi la informació relativa al procés de participació 
pública.

e) A participar de manera efectiva i real, d’acord amb 
el que disposa la legislació aplicable, en els procediments 
administratius tramitats per a l’atorgament de les autorit-
zacions regulades en la legislació sobre prevenció i con-
trol integrat de la contaminació, per a la concessió dels 
títols administratius regulats en la legislació en matèria 
d’organismes modificats genèticament, i per a l’emissió 
de les declaracions d’impacte ambiental regulades en la 
legislació sobre avaluació d’impacte ambiental, així com 
en els processos planificadors previstos en la legislació 
d’aigües i en la legislació sobre avaluació dels efectes 
dels plans i programes en el medi ambient.

3) En relació amb l’accés a la justícia i a la tutela 
administrativa:

a) A recórrer els actes i les omissions imputables a 
les autoritats públiques que contravinguen els drets que 
esta Llei reconeix en matèria d’informació i de participa-
ció pública.

b) A exercir l’acció popular per a recórrer els actes i 
les omissions imputables a les autoritats públiques que 
constituïsquen vulneracions de la legislació ambiental en 
els termes previstos en esta Llei.

4) Qualsevol altre que reconega la Constitució o les 
lleis.

Article 4. Col·laboració interadministrativa.

Les Administracions Públiques establiran els mecanis-
mes més eficaços per a un efectiu exercici dels drets reco-
neguts en esta Llei. A este efecte, ajustaran les seues 
actuacions als principis d’informació mútua, cooperació i 
col·laboració.

TÍTOL II

Dret d’accés a la informació ambiental

CAPÍTOL I

Obligacions de les autoritats públiques en matèria d’in-
formació ambiental

Article 5. Obligacions generals en matèria d’informació 
ambiental.

1. Les Administracions públiques hauran de realitzar 
les actuacions següents:

a) Informar el públic de manera adequada sobre els 
drets que els atorga la present Llei, així com de les vies 
per a exercitar estos drets.

b) Facilitar informació per al seu correcte exercici, 
així com consell i assessorament en la mesura que siga 
possible.

c) Elaborar llistes d’autoritats públiques en atenció a 
la informació ambiental que es trobe en el seu poder, les 
quals es faran públicament accessibles. A este efecte, hi 
haurà almenys una llista unificada d’autoritats públiques 
per cada comunitat autònoma.

d) Garantir que el seu personal assistisca el públic 
quan tracte d’accedir a la informació ambiental.

e) Fomentar l’ús de tecnologies de la informació i de 
les telecomunicacions per a facilitar l’accés a la informa-
ció.

f) Garantir el principi d’agilitat en la tramitació i reso-
lució de les sol·licituds d’informació ambiental.

2. Les autoritats públiques vetlaran perquè, en la 
mesura de les seues possibilitats, la informació recollida 
per elles o la recollida en nom seu estiga actualitzada i 
siga necessària i susceptible de comparació.

3. Les autoritats públiques adoptaran totes les mesu-
res que siguen necessàries per fer efectiu l’exercici del 
dret d’accés a la informació ambiental i, entre estes, 
almenys, alguna de les que s’assenyala a continuació:

a) Designació d’unitats responsables d’informació 
ambiental.

b) Creació i manteniment de mitjans de consulta de 
la informació sol·licitada.

c) Creació de registres o llistes de la informació 
ambiental que es trobe en poder de les autoritats públi-
ques o punts d’informació, amb indicacions clares sobre 
on pot trobar-se la dita informació.

CAPÍTOL II

Difusió per les autoritats públiques de la informació 
ambiental

Article 6. Obligacions específiques en matèria de difusió 
d’informació ambiental.

1. Les autoritats públiques adoptaran les mesures 
oportunes per a assegurar la gradual difusió de la infor-
mació ambiental i la seua posada a disposició del públic 
de la manera més àmplia i sistemàtica possible.

2. Les autoritats públiques organitzaran i actualitza-
ran la informació ambiental rellevant per a les seues fun-
cions que es trobe en el seu poder o en el d’una altra 
entitat en nom seu amb vista a la seua difusió activa i sis-
temàtica al públic, particularment per mitjà de les tecnolo-
gies de la informació i les telecomunicacions, sempre que 
se’n puga disposar.

3. Les autoritats públiques adoptaran les mesures 
necessàries per a garantir que la informació ambiental es 
faça disponible gradualment en bases de dades electròni-
ques de fàcil accés al públic a través de xarxes públiques 
de telecomunicacions.

4. Les obligacions relatives a la difusió de la informa-
ció ambiental per mitjà de les tecnologies de la informa-
ció i de les telecomunicacions es consideraran complides 
creant enllaços amb adreces electròniques a través de les 
quals puga accedir-se a la dita informació.

5. L’Administració General de l’Estat haurà de man-
tindre actualitzat un catàleg de normes i de resolucions 
judicials sobre aspectes claus de la Llei i ho farà pública-
ment accessible de la manera més àmplia i sistemàtica 
possible.

Article 7. Contingut mínim de la informació objecte de 
difusió.

La informació que es difonga serà actualitzada, si és 
procedent, i inclourà, com a mínim, els punts següents:

1. Els textos de tractats, convenis i acords internacio-
nals i els textos legislatius comunitaris, estatals, autonò-
mics o locals sobre el medi ambient o relacionats amb la 
matèria.

2. Les polítiques, programes i plans relatius al medi 
ambient, així com les seues avaluacions ambientals quan 
siga procedent.
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3. Els informes sobre els avanços registrats en matè-
ria d’aplicació dels elements enumerats en els apartats 1 i 
2 d’este article quan estos hagen sigut elaborats en for-
mat electrònic o mantinguts en este format per les autori-
tats públiques.

4. Els informes sobre l’estat del medi ambient pre-
vistos en l’article 8.

5. Les dades o resums de les dades del seguiment de 
les activitats que afecten o puguen afectar el medi ambi-
ent.

6. Les autoritzacions amb un efecte significatiu sobre 
el medi ambient i els acords en matèria de medi ambient. 
Si no n’hi ha, la referència al lloc on es pot sol·licitar o 
trobar la informació de conformitat amb el que disposa 
l’article 5.

7. Els estudis sobre l’impacte ambiental i avaluaci-
ons del risc relatius als elements del medi ambient menci-
onats en l’article 2.3.a). Si no n’hi ha, una referència al lloc 
on es pot sol·licitar o trobar la informació de conformitat 
amb el que disposa l’article 5.

Article 8. Informes sobre l’estat del medi ambient.

Les Administracions públiques elaboraran i publica-
ran, com a mínim, cada any un informe de conjuntura 
sobre l’estat del medi ambient i cada quatre anys un 
informe complet. Estos informes seran d’àmbit nacional i 
autonòmic i, si és el cas, local i inclouran dades sobre la 
qualitat del medi ambient i les pressions que este patisca, 
així com un sumari no tècnic que siga comprensible per al 
públic.

Article 9. Amenaça imminent per a la salut humana o el 
medi ambient.

1. En cas d’amenaça imminent per a la salut humana 
o per al medi ambient ocasionada per activitats humanes 
o per causes naturals, les Administracions públiques 
difondran immediatament i sense demora tota la informa-
ció que es trobe en poder de les autoritats públiques o en 
el d’altres subjectes en nom seu, de manera que permeta 
al públic que puga resultar afectat adoptar les mesures 
necessàries per a previndre o limitar els danys que pogue-
ren derivar-se de la dita amenaça.

La informació es diferenciarà per raó de sexe quan 
este siga un factor significatiu per a la salut humana.

L’anterior s’entendrà sense perjuí de qualsevol obliga-
ció específica d’informar derivada de la legislació vigent.

2. De conformitat amb el que preveu l’article 13, el 
que disposa este article no s’aplicarà quan concórreguen 
causes de defensa nacional o seguretat pública.

CAPÍTOL III

Accés a la informació ambiental amb la sol·licitud prèvia

Article 10. Sol·licituds d’informació ambiental.

1. Les sol·licituds d’informació ambiental hauran de 
dirigir-se a l’autoritat pública competent per a resoldre-les 
i es tramitaran d’acord amb els procediments que s’esta-
blisquen a este efecte.

Es considerarà autoritat pública competent per a 
resoldre una sol·licitud d’informació ambiental, aquella 
en el poder de la qual es trobe la informació sol·licitada, 
directament o a través d’altres subjectes que la posseïs-
quen en nom seu.

2. Estos procediments hauran de respectar, almenys, 
les garanties que s’indiquen a continuació:

a) Quan una sol·licitud d’informació ambiental estiga 
formulada de manera imprecisa, l’autoritat pública dema-

narà al sol·licitant que la concrete i l’assistirà per a concre-
tar la seua petició d’informació com més prompte millor i, 
a tot tardar, abans que expire el termini establit en l’apar-
tat 2.c).1

b) Quan l’autoritat pública no posseïsca la informa-
ció requerida remetrà la sol·licitud a qui la posseïsca i en 
donarà compte al sol·licitant.

Quan això no siga possible, haurà d’informar directa-
ment el sol·licitant sobre l’autoritat pública a què, segons 
el seu coneixement, ha de dirigir-se per a sol·licitar la dita 
informació.

c) L’autoritat pública competent per a resoldre facili-
tarà la informació ambiental sol·licitada o comunicarà al 
sol·licitant els motius de la negativa a facilitar-la, tenint en 
compte el calendari especificat pel sol·licitant, com més 
prompte millor i, a tot tardar, en els terminis que s’indi-
quen a continuació:

1r.  En el termini màxim d’un mes des de la recepció 
de la sol·licitud en el registre de l’autoritat pública compe-
tent per a resoldre-la, amb caràcter general.

2n.  En el termini de dos mesos des de la recepció de 
la sol·licitud en el registre de l’autoritat pública competent 
per a resoldre-la, si el volum i la complexitat de la infor-
mació són tals que resulta impossible complir el termini 
abans indicat. En este supòsit haurà d’informar-se al sol-
licitant, en el termini màxim d’un mes, de tota ampliació 
d’aquell, així com de les raons que ho justifiquen.

En cas de comunicar una negativa a facilitar la infor-
mació, la notificació serà per escrit o electrònicament, si 
la sol·licitud s’ha fet per escrit o si el seu autor així ho sol-
licita. La notificació també informarà sobre el procedi-
ment de recurs previst de conformitat amb l’article 20.

Article 11. Forma o format de la informació.

1. Quan se sol·licite que la informació ambiental siga 
subministrada en una forma o format determinats, l’auto-
ritat pública competent per a resoldre haurà de satisfer la 
sol·licitud a menys que concórrega qualsevol de les cir-
cumstàncies que s’indiquen a continuació:

a) Que la informació ja haja sigut difosa, de confor-
mitat amb el que disposa el capítol I d’este títol, en una 
altra forma o format a què el sol·licitant puga accedir fàcil-
ment. En este cas, l’autoritat pública competent informarà 
el sol·licitant d’on pot accedir a la dita informació o se li 
remetrà en el format disponible.

b) Que l’autoritat pública considere raonable posar a 
disposició del sol·licitant la informació en una altra forma 
o format i ho justifique adequadament.

2. A estos efectes, les autoritats públiques procura-
ran conservar la informació ambiental que es trobe en el 
seu poder, o en el d’altres subjectes en nom seu, en for-
mes o formats de fàcil reproducció i accés per mitjà de 
telecomunicacions informàtiques o per altres mitjans 
electrònics.

3. Quan l’autoritat pública resolga no facilitar la 
informació, parcialment o totalment, en la forma o format 
sol·licitats, haurà de comunicar al sol·licitant els motius 
de la dita negativa en el termini màxim d’un mes des de la 
recepció de la sol·licitud en el registre de l’autoritat 
pública competent per a resoldre, li farà saber la forma o 
formats en què, si és el cas, es podria facilitar la informa-
ció sol·licitada i li indicarà els recursos que siguen proce-
dents contra la dita negativa en els termes previstos en 
l’article 20.
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Article 12. Mètode utilitzat en l’obtenció de la informa-
ció.

En la contestació a les sol·licituds sobre la informació 
ambiental relativa a les qüestions a què es referix l’article 
2.3.b), les autoritats públiques hauran d’informar, si així 
se sol·licita i sempre que estiga disponible, del lloc on es 
pot trobar informació sobre els punts següents:

a) El mètode de mesurament, incloent-hi el mètode 
d’anàlisi, de mostratge i de tractament previ de les mos-
tres, utilitzat per a obtenció de la dita informació, o

b) La referència al procediment normalitzat emprat.

CAPÍTOL IV

Excepcions

Article 13. Excepcions a l’obligació de facilitar la infor-
mació ambiental.

1. Les autoritats públiques podran denegar les sol-
licituds d’informació ambiental quan concórrega qualse-
vol de les circumstàncies que s’indiquen a continuació:

a) Que la informació sol·licitada a l’autoritat pública 
no conste en poder d’esta o en el d’una altra entitat en 
nom seu, sense perjuí del que disposa l’article 10.2.b).

b) Que la sol·licitud siga manifestament desenrao-
nada.

c) Que la sol·licitud estiga formulada de manera 
excessivament general, tenint en compte el que disposa 
l’article 10.2.a).

d) Que la sol·licitud es referisca a material en curs 
d’elaboració o a documents o dades inconcluses. Per 
estes últimes s’entendran aquelles sobre les quals l’auto-
ritat pública estiga treballant activament. Si la denegació 
es basa en este motiu, l’autoritat pública competent haurà 
de mencionar en la denegació l’autoritat que prepara el 
material i informar el sol·licitant sobre el temps previst 
per a acabar la seua elaboració.

e) Que la sol·licitud es referisca a comunicacions 
internes, tenint en compte l’interés públic atés per la reve-
lació.

2. Les sol·licituds d’informació ambiental podran 
denegar-se si la revelació de la informació sol·licitada pot 
afectar negativament qualsevol dels punts que s’enume-
ren a continuació:

a) A la confidencialitat dels procediments de les 
autoritats públiques, quan esta confidencialitat estiga pre-
vista en una norma amb rang de Llei.

b) A les relacions internacionals, a la defensa nacio-
nal o a la seguretat pública.

c) A causes o assumptes subjectes a procediment 
judicial o en tràmit davant dels tribunals, al dret de tutela 
judicial efectiva o a la capacitat per a realitzar una investi-
gació d’índole penal o disciplinària. Quan la causa o l’as-
sumpte estiguen subjectes a procediment judicial o en 
tràmit davant dels tribunals, haurà, en tot cas, d’identifi-
car-se l’òrgan judicial davant del qual es tramita.

d) A la confidencialitat de dades de caràcter comer-
cial i industrial, quan la dita confidencialitat estiga pre-
vista en una norma amb rang de Llei o en la normativa 
comunitària, a fi de protegir interessos econòmics legí-
tims, incloent-hi l’interés públic de mantindre la confiden-
cialitat estadística i el secret fiscal.

e) Als drets de propietat intel·lectual i industrial. 
S’exceptuen els supòsits en què el titular haja consentit la 
seua divulgació.

f) Al caràcter confidencial de les dades personals, tal 
com es regulen en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

sempre que la persona interessada a qui concernisquen 
no haja consentit el seu tractament o revelació.

g) Als interessos o a la protecció d’un tercer que 
haja facilitat voluntàriament la informació sol·licitada 
sense estar-hi obligat per la legislació vigent. S’excep-
tuen els supòsits en què la persona haja consentit la 
seua divulgació.

h) A la protecció del medi ambient a què es referix la 
informació sol·licitada. En particular, la que es referisca a 
la localització de les espècies amenaçades o a la dels seus 
llocs de reproducció.

3. Les excepcions previstes en els apartats anteriors 
es podran aplicar en relació amb les obligacions de difu-
sió previstes en el capítol II d’este títol.

4. Els motius de denegació mencionats en este arti-
cle hauran d’interpretar-se de manera restrictiva. Per a 
això, es ponderarà en cada cas concret l’interés públic 
atés amb la divulgació d’una informació amb l’interés 
atés amb la seua denegació.

5. Les autoritats públiques no podran en cap cas 
emparar-se en els motius previstos en l’apartat 2, lletres 
a), d), f), g) i h) d’este article, per a denegar una sol·licitud 
d’informació relativa a emissions en el medi ambient.

6. La negativa a facilitar la totalitat o part de la infor-
mació sol·licitada es notificarà al sol·licitant indicant els 
motius de la denegació en els terminis previstos en l’arti-
cle 10.2.c).

Article 14. Subministrament parcial de la informació.

La informació ambiental sol·licitada que conste en 
poder de les autoritats públiques o en el d’un altre sub-
jecte en nom seu es posarà parcialment a disposició del 
sol·licitant quan siga possible separar del text de la infor-
mació sol·licitada la informació a què es referix l’article 
13, apartats 1.d), 1.e) i 2.

CAPÍTOL V

Ingressos de dret públic i privat

Article 15. Ingressos de dret públic i privat.

1. Les autoritats públiques elaboraran, publicaran i 
posaran a disposició dels sol·licitants d’informació ambi-
ental el llistat de les taxes i preus públics i privats que 
s’apliquen a estes sol·licituds, així com els supòsits en 
què no siga procedent cap pagament.

2. L’accés a qualssevol llistes o registres públics cre-
ats i mantinguts tal com s’indica en l’article 5 apartat 1.c) i 
apartat 3.c) seran gratuïts, així com l’examen «in situ» de 
la informació sol·licitada.

TÍTOL III

Dret de participació pública en assumptes de caràc-
ter mediambiental

Article 16. Participació del públic en l’elaboració de 
determinats plans, programes i disposicions de caràc-
ter general relacionats amb el medi ambient.

1. Per a promoure una participació real i efectiva del 
públic en l’elaboració, modificació i revisió dels plans, progra-
mes i disposicions de caràcter general relacionats amb el 
medi ambient a què es referixen els articles 17 i 18 d’esta Llei, 
les Administracions Públiques, en establir o tramitar els pro-
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cediments que siguen d’aplicació, vetlaran perquè, de confor-
mitat amb el que disposa l’apartat 2 del present article:

a) S’informe el públic, per mitjà d’avisos públics o 
altres mitjans apropiats, com els electrònics, quan se’n 
dispose, sobre qualssevol propostes de plans, programes 
o disposicions de caràcter general, o, si és el cas, de la 
seua modificació o de la seua revisió, i perquè la informa-
ció pertinent sobre les dites propostes siga intel·ligible i 
es pose a disposició del públic, incloent-hi la relativa al 
dret a la participació en els processos decisoris i a l’Admi-
nistració pública competent a què es poden presentar 
comentaris o formular al·legacions.

b) El públic tinga dret a expressar observacions i 
opinions quan estiguen obertes totes les possibilitats, 
abans que s’adopten decisions sobre el pla, programa o 
disposició de caràcter general.

c) A l’adoptar eixes decisions siguen degudament 
tinguts en compte els resultats de la participació pública.

d) Una vegada examinades les observacions i opini-
ons expressades pel públic, s’informarà el públic de les 
decisions adoptades i dels motius i consideracions en què 
es basen les dites decisions, incloent-hi la informació rela-
tiva al procés de participació pública.

2. Les Administracions públiques competents deter-
minaran, amb antelació suficient perquè puga participar 
de manera efectiva en el procés, quins membres del 
públic tenen la condició de persona interessada per a par-
ticipar en els procediments a què es referix l’apartat ante-
rior. S’entendrà que tenen eixa condició, en tot cas, les 
persones físiques o jurídiques a les quals es referix l’arti-
cle 2.2 d’esta Llei.

3. El que preveu este article no substituïx en cap cas 
qualsevol altra disposició que amplie els drets reconeguts 
en esta Llei.

Article 17. Plans i programes relacionats amb el medi 
ambient.

1. Les Administracions públiques asseguraran que 
s’observen les garanties en matèria de participació esta-
blides en l’article 16 d’esta Llei en relació amb l’elabora-
ció, modificació i revisió dels plans i programes que ver-
sen sobre les matèries següents:

a) Residus.
b) Piles i acumuladors.
c) Nitrats.
d) Envasos i residus d’envasos.
e) Qualitat de l’aire.
f) Aquelles altres matèries que establisca la norma-

tiva autonòmica.

2. La participació del públic en plans i programes en 
matèria d’aigües, així com en aquells altres afectats per la 
legislació sobre avaluació dels efectes dels plans i progra-
mes en el medi ambient, s’ajustarà al que disposa la seua 
legislació específica.

3. Queden exclosos en tot cas de l’àmbit d’aplicació 
d’esta Llei els plans i programes que tinguen com a únic 
objectiu la defensa nacional o la protecció civil en casos 
d’emergència.

Article 18. Normes relacionades amb el medi ambient.

1. Les Administracions públiques asseguraran que 
s’observen les garanties en matèria de participació esta-
blides en l’article 16 d’esta Llei en relació amb l’elabora-
ció, modificació i revisió de les disposicions de caràcter 
general que versen sobre les matèries següents:

a) Protecció de les aigües.
b) Protecció contra el soroll.
c) Protecció dels sòls.

d) Contaminació atmosfèrica.
e) Ordenació del territori rural i urbà i utilització dels 

sòls.
f) Conservació de la naturalesa, diversitat biològica.
g) Forest i aprofitaments forestals.
h) Gestió dels residus.
i) Productes químics, incloent-hi els biocides i els 

plaguicides.
j) Biotecnologia.
k) Altres emissions, abocaments i alliberament de 

substàncies en el medi ambient.
l) Avaluació d’impacte mediambiental.
m) Accés a la informació, participació pública en la 

presa de decisions i accés a la justícia en matèria de medi 
ambient.

n) Aquelles altres matèries que establisca la norma-
tiva autonòmica.

2. La participació en l’elaboració, modificació i revi-
sió de les normes l’objecte exclusiu de les quals siga la 
prevenció de riscos laborals s’ajustarà al que es dispose 
en la seua normativa específica.

3. El que disposa este títol no s’aplicarà a:
a) Els procediments administratius d’elaboració de 

disposicions de caràcter general que tinguen com a 
objecte la regulació de matèries relacionades exclusiva-
ment amb la defensa nacional, amb la seguretat pública, 
amb la protecció civil en casos d’emergència o amb el 
salvament de la vida humana en el mar.

b) Les modificacions de les disposicions de caràcter 
general que no són substancials pel seu caràcter organitza-
tiu, procedimental o anàleg, sempre que no impliquen una 
reducció de les mesures de protecció del medi ambient.

c) Els procediments d’elaboració de disposicions de 
caràcter general que tinguen per únic objecte l’aprovació 
de plans o programes, que s’ajustaran al que establix la 
seua normativa específica.

Article 19. Consell Assessor de Medi Ambient.

1. El Consell Assessor de Medi Ambient, adscrit a 
efectes administratius al Ministeri de Medi Ambient, és un 
òrgan col·legiat que té com a objecte la participació i el 
seguiment de les polítiques ambientals generals orienta-
des al desenvolupament sostenible.

2. Corresponen al Consell Assessor les funcions 
següents:

a) Emetre un informe sobre els avantprojectes de llei 
i projectes de reglament amb incidència ambiental i, en 
especial, sobre les qüestions que han posseir la condició 
de normativa bàsica.

b) Assessorar sobre els plans i programes d’àmbit 
estatal que la presidència del Consell li propose en raó a 
la importància de la seua incidència sobre el medi ambi-
ent.

c) Emetre informes i efectuar propostes en matèria 
mediambiental, a iniciativa pròpia o a petició dels depar-
taments ministerials que així ho sol·liciten a la presidèn-
cia del Consell.

Les Administracions de les comunitats autònomes i 
les entitats que integren l’Administració local podran, 
igualment, sol·licitar a la presidència del Consell que este 
emeta informes sobre matèries de la seua competència 
relatives al medi ambient.

d) Proposar mesures que incentiven la creació 
d’ocupació lligada a activitats relacionades amb la protec-
ció del medi ambient, així com la participació ciutadana 
en la solució dels problemes ambientals.

e) Proposar mesures d’educació ambiental que tin-
guen com a objectiu informar, orientar i sensibilitzar la 
societat dels valors ecològics i mediambientals.
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f) Proposar les mesures que considere oportunes 
per al millor compliment dels acords internacionals en 
matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible, 
valorant l’efectivitat de les normes i programes en vigor i 
proposant, si és el cas, les oportunes modificacions.

g) Impulsar la coordinació entre la iniciativa pública 
i privada en matèria de medi ambient.

h) Fomentar la col·laboració amb òrgans semblants 
creats per les comunitats autònomes.

3. El Consell Assessor de Medi Ambient estarà presi-
dit pel ministre de Medi Ambient i l’integraran els mem-
bres següents:

a) Una persona en representació de cada una de les 
organitzacions no governamentals l’objecte de la qual és 
la defensa del medi ambient i el desenvolupament soste-
nible, que s’enumeren en l’annex.

b) Una persona en representació de cada una de les 
organitzacions sindicals més representatives, d’acord 
amb el que disposen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica 
11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical.

c) Dos persones en representació de les organitzaci-
ons empresarials més representatives, designades per 
estes en proporció a la seua representativitat, d’acord 
amb el que establix la disposició addicional sexta del text 
refós d’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

d) Dos persones en representació de les organitzaci-
ons de consumidors i usuaris, designades a iniciativa del 
Consell de Consumidors i Usuaris.

e) Tres persones en representació de les organitzaci-
ons professionals agràries més representatives en l’àmbit 
estatal.

f) Una persona en representació de la Federació 
Nacional de Confraries de Pescadors.

Per a cada un dels membres del Consell Assessor es 
designarà un suplent. Actuarà com a suplent del presi-
dent el subsecretari de Medi Ambient. Actuarà com a 
secretari, amb veu i sense vot, un funcionari del Ministeri 
de Medi Ambient.

4. Els membres del Consell Assessor i els seus 
suplents seran nomenats pel ministre de Medi Ambient, a 
proposta, si és el cas, de les entitats i organitzacions men-
cionades en l’apartat 3. El nomenament dels membres 
electius del Consell i dels suplents serà per un període de 
dos anys, que podrà ser renovat per períodes iguals.

Els membres del Consell Assessor cessaran a pro-
posta de les organitzacions o entitats que van proposar el 
seu nomenament.

5. El Govern desenvoluparà mitjançant un Reial 
Decret l’estructura i les funcions del Consell Assessor de 
Medi Ambient.

TÍTOL IV

Accés a la justícia i a la tutela administrativa en 
assumptes mediambientals

Article 20. Recursos.

El públic que considere que un acte o, si és el cas, una 
omissió imputable a una autoritat pública ha vulnerat els 
drets que li reconeix esta Llei en matèria d’informació i 
participació pública podrà interposar els recursos admi-
nistratius regulats en el títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de 
normativa aplicable i, si és el cas, el recurs contenciós 
administratiu previst en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 21. Reclamacions i execució forçosa.

1. El públic que considere que un acte o omissió 
imputable a qualsevol de les persones a qui es referix 
l’article 2.4.2 ha vulnerat els drets que li reconeix esta Llei 
podrà interposar directament una reclamació davant de 
l’Administració Pública sota l’autoritat de la qual exercix la 
seua activitat. L’Administració competent haurà de dictar i 
notificar la resolució corresponent, la qual esgotarà la via 
administrativa i serà directament executiva, en el termini 
que determine la normativa autonòmica, o la disposició 
addicional desena, segons siga procedent.

2. En cas d’incompliment de la resolució, l’Adminis-
tració Pública requerirà a la persona objecte de la recla-
mació, d’ofici o a instància del sol·licitant, perquè la com-
plisca en els seus propis termes. Si el requeriment és 
desatés, l’Administració Pública podrà acordar la imposi-
ció de multes coercitives per l’import que determine la 
normativa autonòmica, o la disposició addicional desena, 
segons siga procedent.

3. La quantia de les multes coercitives a què fa refe-
rència l’apartat anterior es calcularà atenent l’interés 
públic de la pretensió exercitada.

Article 22. Acció popular en assumptes mediambien-
tals.

Els actes i, si és el cas, les omissions imputables a les 
autoritats públiques que vulneren les normes relaciona-
des amb el medi ambient enumerades en l’article 18.1 
podran ser recorregudes per qualssevol persones jurídi-
ques sense ànim de lucre que reunisquen els requisits 
establits en l’article 23 a través dels procediments de 
recurs regulats en el títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú, així com a 
través del recurs contenciós administratiu previst en la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

S’exceptuen els actes i les omissions imputables a les 
autoritats públiques enumerades en l’article 2.4.2.

Article 23. Legitimació.

1. Estan legitimades per a exercir l’acció popular 
regulada en l’article 22 qualssevol persones jurídiques 
sense ànim de lucre que acrediten el compliment dels 
requisits següents:

a) Que tinguen entre els fins acreditats en els seus 
estatuts la protecció del medi ambient en general o la 
d’algun dels seus elements en particular.

b) Que s’hagen constituït legalment almenys dos 
anys abans de l’exercici de l’acció i que exercisquen de 
manera activa les activitats necessàries per a aconseguir 
els fins previstos en els seus estatuts.

c) Que segons els seus estatuts desenvolupen la 
seua activitat en un àmbit territorial que resulte afectat 
per l’actuació, o si és el cas, omissió administrativa.

2. Les persones jurídiques sense ànim de lucre a què 
es referix l’apartat anterior tindran dret a l’assistència jurí-
dica gratuïta en els termes previstos en la Llei 1/1996, de 
10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta.

Disposició addicional primera. Taxa per subministra-
ment d’informació ambiental per a l’Administració 
General de l’Estat i els seus organismes públics.

1. Es crea la taxa pel subministrament d’informació 
ambiental que es regirà per la present Llei i per les altres 
fonts normatives que per a les taxes s’establixen en l’arti-
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cle 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus 
Públics.

2. Constituïx el fet imposable de la taxa la reproduc-
ció i l’enviament de documents per l’Administració Gene-
ral de l’Estat o pels seus Organismes Públics, en qualsevol 
suport material, amb informació ambiental disponible en 
fons documentals de l’Administració General de l’Estat, 
quan la sol·licitud de la dita activitat no siga voluntària o 
no siga prestada o realitzada pel sector privat.

No estaran subjectes a la taxa l’examen «in situ» de la 
informació sol·licitada i l’accés a qualsevol llista o registre 
creat i mantingut en els termes previstos en l’article 5.3.c) 
d’esta Llei.

3. La taxa es meritarà en el moment de la sol·licitud 
del subministrament de la informació ambiental, la qual 
no es tramitarà fins que no s’haja acreditat l’abonament 
que resulte exigible.

Quan en el moment de la sol·licitud la quantia exigible 
no puga determinar-se, s’exigirà un depòsit previ que tin-
drà caràcter estimatiu a reserva de la liquidació que es 
realitze, sense perjuí de la devolució del depòsit constituït 
en els supòsits previstos en l’apartat següent.

4. Serà procedent la devolució de l’import de la taxa 
o del depòsit previ constituït, quan no es realitze el fet 
imposable per causes no imputables al subjecte passiu.

5. Són subjectes passius de la taxa les persones físi-
ques o jurídiques, així com les entitats a què es referix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Gene-
ral Tributària, que sol·liciten el subministrament de la 
informació ambiental que constituïx el fet imposable.

6. Exempcions.

a) Exempcions subjectives.
Estaran exempts del pagament de la taxa els submi-

nistraments d’informació ambiental realitzats entre enti-
tats i òrgans pertanyents a l’Administració General de 
l’Estat, així com els efectuats a entitats i òrgans d’altres 
Administracions Públiques, excepció feta de les entitats 
que integren l’Administració corporativa.

b) Exempcions objectives.
Estaran exempts del pagament de la taxa:

1r. Les entregues de còpies de menys de 20 pàgines 
de format DIN A4.

2n. L’enviament d’informació per via telemàtica.

7. Quanties.

a) Es consideren elements de quantificació de l’im-
port de la taxa els següents:

1r. El cost dels materials utilitzats com a suport de la 
informació a subministrar.

2n. El cost de l’enviament de la informació sol-
licitada.

b) L’establiment i la modificació de les quanties 
resultants de l’aplicació dels elements de quantificació 
anteriors podrà efectuar-se mitjançant una Orde Ministe-
rial que haurà d’anar acompanyada d’una memòria eco-
nomicofinancera en els termes previstos en l’article 20.1 
de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.

8. El pagament de la taxa es realitzarà per mitjà d’un 
ingrés en efectiu en l’entitat de depòsit autoritzada pel 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i li serà aplicable el que 
disposa el Reglament General de Recaptació, aprovat per 
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

La gestió de la taxa en període voluntari es durà a 
terme pels òrgans que determine la normativa reglamen-
tària que es dicte en desplegament de la present Llei.

Disposició addicional segona. Taxa per subministra-
ment d’informació ambiental per a l’Administració 
Local.

Les Entitats Locals podran establir taxes pel subminis-
trament d’informació ambiental, que es regiran pel que 
disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i, pel que fa al seu fet imposable i supò-
sits de no-subjecció i exempció, pel que preveu la dispo-
sició addicional primera d’esta Llei. Tot això sense perjuí 
de les dels règims financers forals dels Territoris Històrics 
del País Basc i Navarra.

Disposició addicional tercera. Preus privats.

1. Quan les autoritats públiques divulguen informa-
ció ambiental a títol comercial es podrà percebre un preu 
conforme a valors de mercat, sempre que això siga neces-
sari per a assegurar la continuïtat dels treballs de recopi-
lació i publicació de la dita informació.

2. Estos preus podran ser igualment percebuts per 
entitats o organismes públics que actuen segons normes 
de dret privat a l’empara del que preveu l’article 2.c) de la 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.

Disposició addicional quarta. Procediment aplicable a 
l’Administració General de l’Estat.

L’Administració General de l’Estat podrà reservar-se la 
facultat de resoldre les sol·licituds d’informació ambiental 
que reben les autoritats públiques a què es referix l’article 
2.4.2 quan estes persones assumisquen responsabilitats 
públiques, exercisquen funcions públiques o presten ser-
vicis públics relacionats amb el medi ambient sota la seua 
autoritat.

Disposició addicional quinta. Plans i programes relacio-
nats amb el medi ambient de competència de l’Admi-
nistració General de l’Estat.

L’elaboració, modificació i revisió dels plans i progra-
mes previstos en l’article 17 de la present Llei que siguen 
competència de l’Administració General de l’Estat o dels 
seus organismes públics se sotmetran en la seua tramita-
ció al procediment regulat per la Llei 9/2006, de 28 d’abril, 
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i pro-
grames en el medi ambient.

Disposició addicional sexta. Col·laboració interadminis-
trativa.

El Govern, en el marc dels programes del Ministeri 
d’Administracions Públiques per al foment de les tecnolo-
gies d’informació i comunicació, proposarà en el termini 
de sis mesos fórmules de col·laboració entre administra-
cions que faciliten l’aplicació de la Llei.

Disposició addicional sèptima. Conveni de col·laboració 
per a la constitució de punts d’informació digitalit-
zada.

A fi de complir amb les obligacions en matèria d’infor-
mació ambiental establides en esta Llei, l’Administració 
General de l’Estat podrà promoure la celebració de conve-
nis de col·laboració amb el sector empresarial i amb altres 
organitzacions per a establir punts d’informació digitalit-
zada.



Suplement núm. 4 Dimarts 1 d’agost 2006 507

Disposició addicional octava. Informació sobre l’aplica-
ció de la Llei en matèria d’accés a la informació ambi-
ental.

Les Administracions Públiques elaboraran i publica-
ran informació periòdica de caràcter estadístic sobre les 
sol·licituds d’informació ambiental rebudes, així com 
informació sobre l’experiència adquirida en l’aplicació 
d’esta Llei, garantint, en tot cas, la confidencialitat dels 
sol·licitants.

Per a esta comesa, així com per a l’adequat compli-
ment de les obligacions internacionals de l’Estat, les dife-
rents Administracions Públiques col·laboraran i intercan-
viaran la informació que siga necessària.

Disposició addicional novena. Registres telemàtics.

Els registres telemàtics de l’Administració General de 
l’Estat hauran d’incloure entre els seus procediments tele-
màtics els relatius a la resolució de sol·licituds d’informa-
ció ambiental.

Disposició addicional deu. Reclamacions administrati-
ves plantejades davant de l’Administració General de 
l’Estat a l’empara de l’article 21.

1. L’Administració General de l’Estat haurà de dictar i 
notificar la resolució corresponent a la reclamació a què 
es referix l’article 21 en el termini màxim de tres mesos.

2. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, 
l’import de les multes coercitives a què es referix l’article 
21 no excedirà els 6.000 euros per cada dia que transcór-
rega sense complir.

Disposició addicional onze. Pla de formació en el marc 
de l’Administració General de l’Estat.

L’Administració General de l’Estat posarà en marxa, en 
un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’esta 
Llei, un Pla de Formació específic tendent a sensibilitzar el 
personal al seu servici respecte dels drets i les obligacions 
previstos en esta Llei.

Disposició addicional dotze. Difusió d’informació ambi-
ental per operadors econòmics.

Les Administracions Públiques promouran que els 
operadors econòmics, quan no hi estiguen legalment 
obligats, informen periòdicament el públic sobre aquelles 
de les seues activitats o productes que tinguen o puguen 
tindre efectes significatius sobre el medi ambient.

Disposició transitòria única. Difusió de la informació 
ambiental disponible en suport electrònic, en data 
prèvia a l’entrada en vigor de la present Llei.

La informació a què es referix l’article 7 haurà d’in-
cloure les dades recollides des del 14 de febrer de 2003. 
Les dades anteriors a la dita data només s’inclouran quan 
ja existisquen en forma electrònica.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada la Llei 38/1995, de 12 de desembre, 
sobre el dret d’accés a la informació en matèria de medi 
ambient, així com totes les disposicions que del mateix 
rang o d’un rang inferior contradiguen o s’oposen al que 
disposa esta Llei.

Disposició final primera. Modificació del Reial Decret 
Legislatiu 1.302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’Im-
pacte Ambiental.

El Reial Decret Legislatiu 1.302/1986, de 28 de juny, 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental, es modifica en els ter-
mes següents:

U. S’introduïx un nou article 1 bis:
«Article 1. Bis.

A l’efecte del que preveu esta Llei es conside-
rarà:

1. Públic: qualsevol persona física o jurídica, 
així com les seues associacions, organitzacions i 
grups constituïts d’acord amb la normativa que se’ls 
aplique.

2. Persones interessades:
a) Tots aquells en els quals concórreguen 

qualsevol de les circumstàncies previstes en l’arti-
cle 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú.

b) Qualssevol persones jurídiques sense ànim 
de lucre que complisquen els requisits següents:

1r. Que tinga entre els fins acreditats en els seus 
estatuts la protecció del medi ambient en general o 
la d’algun dels seus elements en particular, i que 
estos fins puguen resultar afectats pel procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental.

2n. Que porte dos anys legalment constituïda i 
exercisca de manera activa les activitats necessàries 
per a aconseguir els fins previstos en els seus esta-
tuts.

3r. Que segons els seus estatuts desenvolupe la 
seua activitat en un àmbit territorial que resulte afec-
tat pel projecte que haja de sotmetre’s a avaluació 
d’impacte ambiental.»

Dos. L’article 3 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 3.
1. Les Administracions Públiques promouran i 

asseguraran la participació de les persones interes-
sades en la tramitació dels procediments d’autorit-
zació de projectes que hagen de sotmetre’s a avalu-
ació d’impacte ambiental i adoptaran les mesures 
previstes en este Reial Decret legislatiu per a garan-
tir que esta participació siga real i efectiva.

A este efecte, l’òrgan substantiu sotmetrà l’es-
tudi d’impacte ambiental a què es referix l’article 2 
dins del procediment aplicable per a l’autorització o 
realització del projecte a què corresponga, i conjun-
tament amb este, al tràmit d’informació pública i la 
resta d’informes que s’hi establisquen. Este tràmit 
s’evacuarà en aquelles fases del procediment en 
què estiguen encara obertes totes les opcions relati-
ves a la determinació del contingut, l’extensió i la 
definició del projecte subjecte a autorització i sot-
més a avaluació d’impacte i tindrà una duració no 
inferior a 30 dies.

Este tràmit d’informació pública també haurà de 
ser evacuat per l’òrgan substantiu en relació amb els 
projectes que requerisquen l’Autorització Ambiental 
Integrada segons el que disposa la Llei 16/2002, d’1 
de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Con-
taminació.

2. Durant l’evacuació del tràmit d’informació 
pública, l’òrgan substantiu informarà el públic dels 
aspectes rellevants relacionats amb el procediment 
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d’autorització del projecte i, en concret, dels aspec-
tes següents:

a) La sol·licitud d’autorització del projecte.
b) El fet que el projecte està subjecte a un pro-

cediment d’avaluació d’impacte ambiental, així com 
que, si és el cas, pot ser aplicable el que preveu l’ar-
ticle 6 en matèria de consultes transfrontereres.

c) Identificació de l’òrgan competent per a 
resoldre el procediment, d’aquells dels quals puga 
obtindre’s informació pertinent i d’aquells als quals 
puguen presentar-se observacions, al·legacions i 
consultes, així com del termini disponible per a la 
seua presentació.

d) Naturalesa de les decisions o, si és el cas, 
dels esborranys o projecte de decisions que s’adop-
ten.

e) Indicació de la disponibilitat de la informació 
recollida d’acord amb l’article 2 d’esta Llei i de la 
data i lloc o llocs en què es posarà a disposició del 
públic esta informació.

f) Identificació de les modalitats de participa-
ció.

3. Simultàniament, l’òrgan substantiu consul-
tarà a les Administracions públiques afectades que 
hagen sigut prèviament consultades en relació amb 
la definició de l’amplitud i el nivell de detall de l’es-
tudi d’impacte ambiental i els proporcionarà la 
següent informació, la qual, a més, serà posada a 
disposició de les persones interessades:

a) Tota informació recollida en virtut de l’article 2 
d’este Reial Decret Legislatiu.

b) Tota la documentació rellevant rebuda per 
l’òrgan substantiu amb anterioritat a l’evacuació del 
tràmit d’informació pública.

L’òrgan substantiu informarà les persones inte-
ressades i les Administracions públiques afectades 
del dret a participar en el corresponent procediment 
i del moment en què poden exercitar este dret. La 
notificació indicarà l’autoritat competent a què s’han 
de remetre les observacions i al·legacions en què es 
concrete esta participació i el termini en què hauran 
de ser remeses. Este termini no serà inferior a 30 
dies.

4. Així mateix, l’òrgan substantiu posarà a dis-
posició de les persones interessades i de les admi-
nistracions públiques afectades aquella altra infor-
mació diferent de la prevista en l’apartat 3 que 
només puga obtindre’s una vegada expirat el tràmit 
d’informació pública i que resulte rellevant a l’efecte 
de la decisió sobre l’execució del projecte.

5. Els resultats de les consultes i de la informa-
ció pública hauran de prendre’s en consideració pel 
promotor en el seu projecte, així com per l’òrgan 
substantiu en l’autorització d’este.»

Tres. L’article 6 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 6.
1. Quan es considere que l’execució d’un pro-

jecte puga tindre efectes significatius sobre el medi 
ambient d’un altre Estat membre de la Unió Euro-
pea, o quan un Estat membre que puga veure’s sig-
nificativament afectat ho sol·licite, l’òrgan ambiental 
que haja de formular la declaració d’impacte ambi-
ental, a través del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, comunicarà a este Estat la possibilitat 
d’obrir un període de consultes bilaterals per a estu-
diar estos efectes, així com les mesures que, si és el 
cas, puguen acordar-se per a suprimir-los o reduir-
los. Amb esta finalitat, es facilitarà a l’Estat membre 

en qüestió una descripció del projecte, junt amb tota 
la informació rellevant sobre els seus possibles efec-
tes transfronterers i la resta d’informació derivada 
de la tramitació del procediment amb anterioritat a 
l’autorització del projecte.

2. Si l’Estat membre manifesta la seua voluntat 
d’obrir este període de consultes, el Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, amb la consulta prèvia a 
l’òrgan ambiental que haja de formular la declaració 
d’impacte ambiental, negociarà amb les autoritats 
competents d’este Estat el calendari raonable de 
reunions i tràmits a què hauran d’ajustar-se les con-
sultes i les mesures que hagen de ser adoptades per 
a garantir que les autoritats ambientals i les perso-
nes interessades d’este Estat, en la mesura en què 
puga resultar significativament afectat, tinguen oca-
sió de manifestar la seua opinió sobre el projecte 
amb anterioritat a la seua autorització.

3. La delegació del Ministeri d’Afers Exteriors i 
de Cooperació responsable de la negociació 
inclourà, almenys, un representant de l’administra-
ció pública competent per a l’autorització del pro-
jecte, així com de l’òrgan ambiental corresponent, i 
en qualsevol cas una representació de l’administra-
ció autonòmica en el territori de la qual s’ha d’exe-
cutar este projecte.

4. El procediment de consulta transfronterera 
s’iniciarà per mitjà de la comunicació de l’òrgan de 
l’administració pública competent per a l’autoritza-
ció del projecte dirigida al Ministeri d’Afers Exteriors 
i de Cooperació, acompanyada de la documentació 
a què es referix l’apartat 1. Igualment s’adjuntarà 
una memòria succinta elaborada pel promotor en 
què s’exposarà de manera motivada els fonaments 
de fet i de dret que justifiquen la necessitat informar 
un altre Estat membre del projecte de què es tracte. 
En la comunicació s’identificarà els representants de 
les administracions públiques que, si és el cas, 
hagen d’integrar-se en la delegació de l’esmentat 
Ministeri.

5. Si l’obertura del període de consultes trans-
frontereres haguera sigut promoguda per l’autoritat 
de l’Estat membre susceptible de ser afectat per 
l’execució del projecte, el Ministeri d’Afers Exteriors 
i de Cooperació ho comunicarà a l’administració 
pública competent per a l’autorització del projecte i 
li sol·licitarà la remissió de la documentació a què es 
referix l’apartat anterior, a fi d’iniciar el procediment 
de consulta transfronterera.

6. Els terminis previstos en la normativa regu-
ladora del procediment d’autorització del projecte 
quedaran suspesos fins que concloga el procedi-
ment de consultes transfrontereres.

7. Quan un Estat membre de la Unió Europea 
comunique que en el seu territori està prevista 
l’execució d’un projecte que pot tindre efectes sig-
nificatius sobre el medi ambient a l’Estat espanyol, 
el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ho 
comunicarà al Ministeri de Medi Ambient, el qual, 
amb la participació dels òrgans ambientals de les 
comunitats autònomes afectades, actuarà com a 
òrgan ambiental en les consultes bilaterals que es 
facen per a estudiar estos efectes, així com les 
mesures que, si és el cas, puguen acordar-se per a 
suprimir-los o reduir-los.

L’òrgan ambiental garantirà que les Administra-
cions públiques afectades i les persones interessa-
des són consultades d’acord amb el que establix 
l’article 3. A este efecte, definirà els termes en què 
s’evacuarà el tràmit de consultes en col·laboració 
amb els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes afectades per l’execució del projecte pro-
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mogut per un altre Estat membre de la Unió Euro-
pea.»

Quatre. La disposició addicional primera queda 
redactada de la manera següent:

«Disposició addicional primera.
Este Reial Decret Legislatiu no s’aplicarà als pro-

jectes relacionats amb els objectius de la Defensa 
Nacional quan esta aplicació puga tindre repercussi-
ons negatives sobre estes necessitats. Tampoc 
s’aplicarà als projectes aprovats específicament per 
una Llei de l’Estat.»

Cinc. La disposició addicional segona queda redac-
tada de la manera següent:

«Disposició addicional segona.
El Consell de Ministres, en l’àmbit de l’Adminis-

tració General de l’Estat i l’òrgan que determine la 
legislació de cada comunitat autònoma en els seus 
respectius àmbits de competències, podran, en 
supòsits excepcionals i mitjançant un acord motivat, 
excloure un projecte determinat del tràmit d’avalua-
ció d’impacte.

En estos casos, s’examinarà la conveniència de 
sotmetre el projecte exclòs a una altra forma d’ava-
luació. L’acord d’exclusió i els motius que el justifi-
quen es publicaran en el BOE o en el diari oficial 
corresponent i es posarà a disposició de les perso-
nes interessades la informació següent:

a) La decisió d’exclusió i els motius que la jus-
tifiquen.

b) La informació relativa a l’examen sobre les 
formes alternatives d’avaluació del projecte 
exclòs.»

Sis. S’afig un nou apartat e) en el grup 9 «Altres pro-
jectes» de l’annex I amb el contingut següent:

«e) Qualsevol modificació o extensió d’un pro-
jecte consignat en el present annex, quan la dita 
modificació o extensió complix, per si sola, els pos-
sibles llindars establits en el present annex.»

Set. S’afig un nou apartat 4t en l’apartat a) del grup 3 
«indústria extractiva» de l’annex II amb el contingut 
següent:

«4t. Perforacions petrolíferes.»

Huit. L’apartat k) del grup 9 de l’annex II queda redac-
tat com seguix:

«k) Qualsevol canvi o ampliació dels projectes 
que figuren en els annexos I i II, ja autoritzats, execu-
tats o en procés d’execució (modificació o extensió 
no recollits en l’annex I) que puguen tindre efectes 
adversos significatius sobre el medi ambient, és a 
dir, quan es produïsca alguna de les incidències 
següents:

1a. Increment significatiu de les emissions a 
l’atmosfera.

2a. Increment significatiu dels abocaments a 
llits públics o al litoral.

3a. Increment significatiu de la generació de 
residus.

4a. Increment significatiu en la utilització de 
recursos naturals.

5a. Afecció a àrees d’especial protecció desig-
nades en aplicació de les Directives 79/409/CEE i 
92/43/CEE o a aiguamolls inclosos en la llista del 
Conveni Ramsar.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei 16/2002, 
d’1 de juliol, sobre Prevenció i Control Integrats de la 
Contaminació.

La Llei 16/2002, d’1 de juliol, sobre Prevenció i Control 
Integrats de la Contaminació, es modifica en els termes 
següents:

U. S’afigen les següents definicions a l’article 3:
«o) Públic: qualsevol persona física o jurídica, 

així com les seues associacions, organitzacions i 
grups constituïts d’acord amb la normativa que se’ls 
aplique.

p) Persones interessades:
a) Tots aquells en els quals concórreguen qual-

sevol de les circumstàncies previstes en l’article 31 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Proce-
diment Administratiu Comú.

b) Qualssevol persones jurídiques sense ànim 
de lucre que complisquen els requisits següents:

1r. Que tinga entre els fins acreditats en els seus 
estatuts la protecció del medi ambient en general o 
la d’algun dels seus elements en particular, i que 
estos fins puguen resultar afectats per la presa d’una 
decisió sobre la concessió o actualització de l’Auto-
rització Ambiental Integrada o de les seues condici-
ons.

2n. Que porte dos anys legalment constituïda i 
exercisca de manera activa les activitats necessàries 
per a aconseguir els fins previstos en els seus esta-
tuts.

3r. Que, segons els seus estatuts, desenvolupe la 
seua activitat en un àmbit territorial que resulte afec-
tat per la instal·lació per a la qual se sol·licita l’auto-
rització ambiental integrada.»

Dos. L’article 14 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 14. Tramitació.
En tots aquells aspectes no regulats en esta Llei, 

el procediment per a atorgar l’autorització ambiental 
integrada s’ajustarà al que establix la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment Administra-
tiu Comú.

Les Administracions Públiques promouran la 
participació real i efectiva de les persones interessa-
des en els procediments per a la concessió de l’Auto-
rització Ambiental Integrada de noves instal·lacions 
o aquelles que realitzen qualsevol canvi substancial 
en la instal·lació i en els procediments per a la reno-
vació o modificació de l’Autorització Ambiental Inte-
grada d’una instal·lació d’acord amb el que disposen 
els articles 25 i 26.

Les Administracions Públiques garantiran que la 
participació a què es referix l’apartat anterior tinga 
lloc des de les fases inicials dels respectius procedi-
ments. A este efecte, seran aplicables a estos proce-
diments les previsions en matèria de participació 
establides en l’annex 5.»

Tres. S’afig un nou apartat 4 a l’article 23:
«4. Les comunitats autònomes faran públiques 

les resolucions administratives per mitjà de les 
quals s’hagen atorgat o modificat les autoritzacions 
ambientals integrades i posaran a disposició del 
públic la informació següent:

a) El contingut de la decisió, incloent-hi una 
còpia de l’Autorització Ambiental Integrada i de 
qualssevol condicions i actualitzacions posteriors.
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b) Una memòria en què es recullen els princi-
pals motius i consideracions en què es basa la reso-
lució administrativa, amb indicació dels motius i 
consideracions en què es basa esta decisió, inclo-
ent-hi la informació relativa al procés de participació 
pública.»

Quatre. L’article 27 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 27. Activitats amb efectes transfronterers.
1. Quan es considere que el funcionament de la 

instal·lació per a la qual se sol·licita l’autorització 
ambiental integrada puga tindre efectes negatius 
significatius sobre el medi ambient d’un altre Estat 
membre de la Unió Europea, o quan un Estat mem-
bre que puga veure’s significativament afectat ho 
sol·licite, l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma, a través del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, comunicarà a este Estat la possibilitat 
d’obrir un període de consultes bilaterals per a estu-
diar estos efectes, així com les mesures que, si és el 
cas, puguen acordar-se per a suprimir-los o reduir-
los. Amb esta finalitat i amb anterioritat a la resolu-
ció de la sol·licitud, es facilitarà a l’Estat membre en 
qüestió una còpia de la sol·licitud i tota la informació 
que siga rellevant d’acord amb el que establix l’an-
nex 5.

2. Si l’Estat membre manifesta la seua voluntat 
d’obrir este període de consultes, el Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, amb la consulta prèvia a 
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, 
negociarà amb les autoritats competents d’este 
Estat el calendari raonable de reunions i tràmits a 
què hauran d’ajustar-se les consultes i les mesures 
que hagen de ser adoptades per a garantir que les 
autoritats ambientals i les persones interessades 
d’este Estat, en la mesura en què puga resultar sig-
nificativament afectat, tinguen ocasió de manifestar 
la seua opinió sobre la instal·lació per a la qual se 
sol·licita l’autorització ambiental integrada.

3. La delegació del Ministeri d’Afers Exteriors i 
de Cooperació responsable de la negociació 
inclourà, almenys, un representant de la comunitat 
autònoma competent per a resoldre la sol·licitud 
d’autorització.

4. El procediment de consulta transfronterera 
s’iniciarà per mitjà de comunicació de l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma dirigida al Minis-
teri d’Afers Exteriors i de Cooperació, acompanyada 
de la documentació a què es referix l’apartat 1. Igual-
ment s’adjuntarà una memòria succinta en què s’ex-
posarà de manera motivada els fonaments de fet i 
de dret que justifiquen la necessitat d’informar un 
altre Estat membre de la sol·licitud d’autorització 
ambiental de què es tracte i on s’identifiquen els 
representants de la comunitat autònoma competent 
que, si és el cas, hagen d’integrar-se en la delegació 
de l’esmentat ministeri.

5. Si l’obertura del període de consultes trans-
frontereres ha sigut promoguda per l’autoritat de 
l’Estat membre susceptible de ser afectat pel funcio-
nament de la instal·lació per a la qual se sol·licita 
l’autorització ambiental integrada, el Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació ho comunicarà a 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma i li sol-
licitarà la remissió de la documentació a què es refe-
rix l’apartat anterior, a fi d’iniciar el procediment de 
consulta transfronterera.

6. Els terminis previstos en la normativa regula-
dora del procediment de concessió de l’autorització 
ambiental integrada quedaran suspesos fins que con-
cloga el procediment de consultes transfrontereres. 

Els resultats de les consultes hauran de ser tinguts 
degudament en compte per l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma a l’hora de resoldre la sol·licitud 
d’autorització ambiental integrada, la qual serà formal-
ment comunicada pel Ministeri d’Afers Exteriors i Coo-
peració a les autoritats de l’Estat Membre que hagen 
participat en les consultes transfrontereres.

7. Quan un Estat membre de la Unió Europea 
comunique que en el seu territori s’ha sol·licitat una 
autorització ambiental integrada per a una instal-
lació el funcionament de la qual pot tindre efectes 
negatius significatius sobre el medi ambient a l’Estat 
espanyol, el Ministeri d’Afers Exteriors i de Coopera-
ció ho comunicarà al Ministeri de Medi Ambient, el 
qual, amb la participació dels òrgans competents de 
les comunitats autònomes afectades, actuarà com a 
òrgan ambiental en les consultes bilaterals que es 
facen per a estudiar estos efectes, així com les 
mesures que, si és el cas, puguen acordar-se per a 
suprimir-los o reduir-los.

El Ministeri de Medi Ambient garantirà que les 
Administracions públiques afectades i les persones 
interessades són consultats d’acord amb el que 
establixen l’article 14 i l’Annex V. A este efecte, defi-
nirà els termes en què s’evacuarà el tràmit de con-
sultes en col·laboració amb els òrgans competents 
de les comunitats autònomes afectades per la instal-
lació per a la que se sol·licita l’autorització ambiental 
integrada en un altre Estat membre de la Unió Euro-
pea.»

Cinc. La disposició transitòria segona queda redac-
tada de la manera següent:

«Disposició Transitòria segona.
Als procediments d’autorització ja iniciats abans 

de l’entrada en vigor d’esta Llei no se’ls aplicarà 
esta, i es regiran per la legislació aplicable, en els 
termes establits en l’article 3.d).

En estos casos, i sense perjuí del règim previst en 
esta Llei per a les modificacions substancials, una 
vegada atorgada les autoritzacions seran renovades en 
els terminis previstos en la legislació sectorial aplicable 
i en tot cas, al cap de cinc anys, complint amb el que 
establix esta Llei per a les instal·lacions existents.»

Sis. Les categories 4.1 i 9.3 de l’annex 1 queden 
redactades de la manera següent:

«Categoria 4.1:
Instal·lacions químiques per a la fabricació de 

productes químics orgànics de base, en particular:
b) Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, 

aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats, 
èters, peròxids, resines epoxi;

Categoria 9.3:
Instal·lacions destinades a la cria intensiva d’aus 

de corral o de porcs que disposen de més de:
a) 40.000 places si es tracta de gallines pone-

dores o del nombre equivalent per a altres orientaci-
ons productives d’aus.

b) 2.000 places per a porcs d’engreix de més 
de 30 kg.

c) 2.500 places per a porcs d’engreix de més de 
20 kg.

750 places per a porques reproductores.
530 places per a porques en cicle tancat.

d) En el cas d’explotacions mixtes, on coexis-
tisquen animals dels apartats b) i c) d’esta categoria 
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9.3, el nombre d’animals per a determinar la inclusió 
de la instal·lació en este annex es determinarà 
d’acord amb les equivalències en Unitat Ramadera 
Major (UGM) dels distints tipus de bestiar porcí, 
recollides en l’annex I del Reial Decret 324/2000, de 
3 de març, pel qual s’establixen normes bàsiques 
d’ordenació de les explotacions porcines.»

Set. S’afig un nou annex 5:
«Annex 5: Participació del públic en la presa de 

decisions.

1. L’òrgan competent de la comunitat autò-
noma informarà el públic en aquelles fases inicials 
del procediment, sempre prèvies a la presa d’una 
decisió o, com a molt tard, quan siga raonablement 
possible facilitar la informació sobre els punts 
següents:

a) La sol·licitud de l’Autorització Ambiental 
Integrada o, si és el cas, de la renovació o modifica-
ció del contingut d’esta, de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 4 de l’article 16.

b) Si és el cas, el fet que la resolució de la sol-
licitud està subjecta a una avaluació d’impacte 
ambiental, nacional o transfronterera, o a consultes 
entre els Estats membres de conformitat amb el que 
preveu l’article 27.

c) La identificació dels òrgans competents per 
a resoldre, d’aquells dels quals puga obtindre’s 
informació pertinent i d’aquells als quals puguen 
remetre’s observacions o formular-se preguntes, 
amb indicació expressa del termini de què es dis-
posa per a això.

d) La naturalesa jurídica de la resolució de la 
sol·licitud o, si és el cas, de la proposta de resolu-
ció.

e) Si és el cas, els detalls relatius a la renovació 
o modificació de l’Autorització Ambiental Integrada.

f) Les dates i el lloc o llocs en què es facilitarà la 
informació pertinent, així com els mitjans emprats 
per a això.

g) Les modalitats de participació del públic i de 
consulta al públic definides d’acord amb l’apartat 5.

2. Els òrgans competents de les comunitats 
autònomes asseguraran que, dins d’uns terminis 
adequats, es posen a disposició de les persones 
interessades les dades següents:

a) De conformitat amb la legislació nacional, 
els principals informes i dictàmens remesos a l’auto-
ritat o autoritats competents en el moment en què 
haja d’informar-se les persones interessades d’acord 
amb el que preveu l’apartat 1.

b) De conformitat amb el que disposa la legis-
lació reguladora dels drets d’accés a la informació i 
de participació pública en matèria de medi ambient, 
tota informació diferent de la mencionada en el punt 
1 que siga pertinent per a la resoldre la sol·licitud, 
d’acord amb el que disposa l’article 8, i que només 
puga obtindre’s una vegada expirat el període d’in-
formació a les persones interessades regulat en 
l’apartat 1.

3. Les persones interessades tindran dret a 
posar de manifest a l’òrgan competent totes les 
observacions i opinions que considere oportunes 
abans que es resolga la sol·licitud.

4. Els resultats de les consultes celebrades 
d’acord amb el present annex hauran de ser tinguts 
en compte degudament per l’òrgan competent a 
l’hora de resoldre la sol·licitud.

5. L’òrgan competent de la comunitat autò-
noma per a atorgar l’autorització ambiental inte-
grada determinarà les modalitats d’informació al 
públic i de consulta a les persones interessades. En 
tot cas, s’establiran terminis raonables per a les dis-
tintes fases que concedisquen temps suficient per a 
informar el públic i perquè les persones interessa-
des es preparen i participen efectivament en el pro-
cés de presa de decisions sobre medi ambient 
d’acord amb el que disposa el present annex.»

Disposició final tercera. Títol Competencial.

Esta Llei té caràcter de legislació bàsica a l’empara del 
que disposa l’article 149.1.23a de la Constitució. S’excep-
tuen de l’anterior els articles següents:

1. L’article 19 i les disposicions addicionals tercera, 
quarta, quinta, sèptima i octava, que seran únicament 
aplicables a l’Administració General de l’Estat i als seus 
Organismes Públics.

2. L’article 15 i les disposicions addicionals primera i 
segona, que es dicten a l’empara de l’article149.1.14a de la 
Constitució.

3. Les disposicions dels articles 20 a 23, que pel que 
fa a recursos en via administrativa es dicten a l’empara de 
l’article 149.1.18a de la Constitució i pel que fa a recursos 
en via contenciosa administrativa a l’empara de l’article 
149.1.6a de la Constitució.

Disposició final quarta. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Per mitjà de la present Llei es desenvolupen determi-
nats drets i obligacions reconeguts en el Conveni 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, fet a Aarhus, Dinamarca, el 25 de juny de 1998; i 
s’adapta l’ordenament jurídic vigent a les disposicions 
contingudes en la Directiva 2003/4/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2003, relativa a 
l’accés del públic a la informació ambiental i en la Direc-
tiva 2003/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de maigde 2003, per la qual s’establixen mesures per a 
la participació del públic en l’elaboració de determinats 
plans i programes relacionats amb el medi ambient i per 
la qual es modifiquen, pel que fa a la participació del 
públic i l’accés a la justícia, les Directives 85/337/CEE i 
96/61/CE del Consell.

Disposició final quinta. Text refós d’avaluació d’impacte 
ambiental.

El Govern elaborarà i aprovarà en el termini d’un any a 
partir de l’entrada en vigor d’esta Llei un text refós en el qual 
es regularitze, aclarisca i harmonitze les disposicions legals 
vigents en matèria d’avaluació d’impacte ambiental.

Disposició final sexta. Desplegament reglamentari de 
l’article 16 en l’àmbit de l’Administració General de 
l’Estat.

El Govern, en el termini màxim d’un any des de l’en-
trada en vigor d’esta Llei, aprovarà un reglament que 
desplegue els continguts regulats en els articles 16, rela-
tius a la participació del públic en els procediments d’ela-
boració de normes que versen sobre les matèries a què es 
referix l’article 18 i que siguen competència de l’Adminis-
tració General de l’Estat.
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Disposició final sèptima. Autorització de desplegament.

El Govern, en l’àmbit de les seues competències, dic-
tarà totes les disposicions que siguen necessàries per a 
l’execució i el desplegament del que establix esta Llei.

Disposició final octava. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado», excepte el títol IV 
i la disposició addicional primera, que entraran en vigor 
tres mesos després de la dita publicació.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta Llei i que la facen complir.

Madrid, 18 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANNEX

Organitzacions no governamentals que integren 
el consell assessor de medi ambient

Amics de la Terra.
Ecologistes en Acció.
Greenpeace Espanya.
Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/Birdlife.
WWF/Associació de Defensa de la Naturalesa 

(ADENA). 

 13011 LLEI 28/2006, de 18 de juliol, d’Agències Esta-
tals per a la millora dels servicis públics. 
(«BOE» 171, de 19-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I. Necessitat i oportunitat de les Agències Estatals

Satisfer les necessitats i les demandes ciutadanes 
amb el nivell de qualitat que la societat exigix en estos 
moments és un compromís dels poders públics, i, per 
això, l’adequada i eficaç prestació d’aquells servicis 
públics la gestió dels quals correspon a l’Administració 
General de l’Estat requerix un nou enfocament organitza-
tiu i funcional dels organismes públics que tenen enco-
manats estos servicis.

L’objectiu general d’este nou marc d’actuació és que 
els ciutadans puguen veure de manera clara quins són els 
fins dels diferents organismes públics i els resultats de la 
gestió que s’ha encarregat a cada un d’estos, així com la 
manera com es responsabilitzen els seus gestors pel com-

pliment dels objectius que prèviament han sigut fixats de 
manera concreta i avaluable.

La Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funciona-
ment de l’Administració General de l’Estat va suposar una 
simplificació de la normativa de l’Administració General 
de l’Estat i també dels seus Organismes Públics, i els va 
dotar d’una regulació que en constituïx el règim bàsic. No 
obstant això, les rigideses que presenten els actuals 
models de gestió i l’escassa autonomia amb què compten 
els organismes públics, sobretot en la seua configuració 
d’organismes autònoms, dificulten en gran manera la 
consecució dels objectius abans indicats.

Per això, en els últims anys, s’han buscat solucions 
estructurals per a intentar resoldre problemes de gestió, 
fonamentalment de naturalesa pressupostària, economi-
cofinancera i de gestió de personal, que han donat lloc, en 
molts casos, a respostes organitzatives forçades des de la 
perspectiva dels objectius i les funcions de l’Organisme 
de què es tracte, però que comporten l’establiment d’un 
règim de funcionament més flexible i superador de les 
rigideses que el règim general presenta respecte de les 
matèries indicades. Això ha donat lloc a una proliferació 
d’ens que presenten un règim jurídic singular, bàsicament 
del dret privat i al marge de les configuracions generals 
dels organismes públics.

Només cal indicar, com a comprovació d’estes consi-
deracions, que d’un total de 138 Organismes Públics que 
hi ha en l’actualitat, 47 presenten la peculiaritat de dispo-
sar cada un del seu propi règim regulador, xifra conside-
rable si es té en compte que, inicialment, esta categoria va 
nàixer com a complementària de les categories generals 
–d’Organisme Autònom i d’Entitat Pública Empresarial–
per a regular una sèrie limitada d’ens que, per les seues 
peculiaritats i el major grau d’independència que presen-
ten respecte de l’Administració General de l’Estat, no 
encaixaven en les configuracions generals.

Per tant, es fa necessari incorporar a l’Administració 
General de l’Estat una fórmula organitzativa general, 
dotada d’un major nivell d’autonomia i de flexibilitat en la 
gestió, però que, al mateix temps, reforce els mecanismes 
de control d’eficàcia i promoga una cultura de responsa-
bilització per resultats.

La dita fórmula la constituïxen les Agències estatals, i 
la seua regulació, objecte d’esta Llei, permetrà implantar 
un model de gestió que equilibre adequadament els prin-
cipis d’autonomia, control i responsabilització per resul-
tats, així com establir un règim general prou operatiu per 
a donar cabuda a aquells Organismes per als quals la 
categoria d’Organisme Autònom és insuficient, sense 
haver d’acudir, com succeïx en l’actualitat, a solucions 
particulars per a cada cas.

En efecte, un aspecte capital que s’incorpora a la ges-
tió de servicis públics a través de les Agències estatals és 
l’aprofundiment en una nova cultura de gestió que ha de 
recolzar en el compliment d’objectius clars, mesurables i 
orientats cap a la millora en la prestació del servici, amb 
els consegüents avantatges per als usuaris i per als contri-
buents.

Uns d’estos avantatges és l’enfortiment dels mecanis-
mes de la responsabilització per objectius en la gestió 
pública: es tracta de configurar l’Agència Estatal com una 
organització dotada d’una capacitat de decisió sobre els 
recursos assignats i d’un nivell d’autonomia en el seu 
funcionament que són les premisses necessàries perquè 
se li puga exigir una responsabilitat efectiva sobre el com-
pliment dels objectius que té encomanats. En conseqüèn-
cia, resulta essencial que la creació d’una Agència com-
porte la prestació de servicis amb un alt nivell de qualitat, 
amb una cultura de gestió d’acord amb la dita finalitat i 
que siga fàcilment visible pels ciutadans.

Com a correlat del que s’ha dit, l’enfortiment d’un 
model com l’indicat ha de repercutir positivament sobre 
la manera de funcionament de l’Administració General de 


