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LLISTA DE COMPROVACIÓ DE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER A LA
DECISIÓ PRÈVIA (SCREENING) D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
A l’hora de plantejar-se si un projecte requereix passar per un procés
d’AIA, cal disposar de determinada informació. El tipus d’informació que podria
resultar útil per a aquesta tasca es relaciona més avall. En aquells casos en què l’òrgan
competent prengui formalment una decisió prèvia d’avaluació ambiental, és probable
que el promotor hagi de subministrar-li aquesta informació, parcialment o íntegrament.
La normativa autonòmica i d l’Estat han de fer constar els detalls de la informació que
es pot sol·licitar.
Informació que ha de contenir el Document Comprensiu que lliurarem a
l’administració (activitats de l’annex I)
1. Detalls de contacte del promotor
• .Nom de l’empresa.
• Adreça postal de la seu, el telèfon, el fax i detalls del correu electrònic de
l’empresa.
• Nom de la persona de contacte principal, adreça postal directa, telèfon, fax i
detalls del correu electrònic.
2. Característiques del projecte
• Breu descripció del projecte proposat: ha d'incloure tots els elements i les
accions que puguin ser generadors de impactes en la fase de construcció, la fase
d'explotació i la fase de desballestament o cessament de l'activitat. A fi de
determinar-ne el major nombre possible, cal desglossar de manera sistemàtica el
projecte en accions elementals per la seva capacitat de generar impactes. Se
n'obté un llistat, la localització geogràfica i temporal, i, tant com sigui possible,
la caracterització quantitativa (moviments de terra, volums abocats, restriccions
en les comunicacions, generació de sorolls, emissió de contaminants, ocupació
del sòl, generació de residus, etc.). Si el projecte planteja diferents alternatives,
cal seguir aquest procés en totes.
• Motius pels quals es proposa el projecte.
• Mapa on apareguin representats els límits d’intervenció del projecte, inclosos el
terrenys que s’ocupin només temporalment durant la construcció.
• Forma física de l’obra (traçat, edificis, altres estructures, materials de
construcció, etc.).
• Descripció dels processos principals, incloent-hi: dimensions, capacitat,
producció, entrades i sortides.
• Qualsevol tipus arranjaments d’accés o de canvis en el traçat viari actual.
• Programa de treball per a les fases de construcció, funcionament i posada en
marxa, i també de restauració i ús posterior, quan s’escaigui.
• Mètodes de construcció.
• Recursos utilitzats per a la construcció i el funcionament (primeres matèries,
aigua, energia, etc.).
• Relació existent amb altres projectes en curs/previstos.
• Informació relativa a les diferents alternatives possibles
• Consideració de mesures d’atenuació.
• Altres activitats potencialment necessàries a causa de la realització del projecte
(per ex.: EDARs, noves carreteres, extraccions, proveïment de nous recursos

hídrics, generació o transmissió d’energia, boom en la construcció d’habitatges i
en les necessitats d’eliminació de residus).
• Detalls d’altres autoritzacions i permisos necessaris per al projecte.
3. Emplaçament del projecte
• Mapes i fotografies que mostrin la ubicació del projecte en relació amb els trets
físics, naturals i humans de l’entorn.
• Usos actuals del sòl en l’àmbit afectat i a les rodalies, i també usos previstos en
el futur.
• Polítiques urbanístiques o d’usos del sòl.
• Àrees protegides o catalogades.
• Zones sensibles.
• Detalls dels emplaçaments alternatius que s’hagin tingut en compte.
Si l’activitat es troba dins d l’annex II, a més a més, s’haurà de lliurar l’informació
ambiental següent: (El document comprensiu + l’informació ambiental s’anomena
Document Ambiental)Æ veure la guia d’elaboració “Llista de comprovació de
l’anàlisi d’abast”
4. Característiques de l’impacte potencial: Descripció breu dels possibles impactes
del projecte, tenint en compte els factors següents:
• Impactes sobre les persones, la salut humana, la fauna i flora, els sòls, els usos
del sòl, els actius materials, la qualitat de l’aigua i la hidrologia, la qualitat de
l’aire, el clima, els sorolls i les vibracions, el paisatge i l’entorn visual, els
recursos del patrimoni històric i cultural, i les possibles interaccions entre ells;
• Naturalesa dels impactes (per ex.: directes, indirectes, secundaris, acumulatius, a
curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius);
• Abast de l’impacte (zona geogràfica, dimensions de la població/l’hàbitat/les
espècies afectats);
• Magnitud i complexitat de l’impacte,
• Probabilitat de l’impacte,
• Durada, freqüència i reversibilitat de l’impacte,
• Incorporació de mesures d’atenuació en el disseny del projecte per reduir, evitar
o contrarestar els impactes adversos significatius;
• Naturalesa transfronterera de l’impacte.
• Manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i
mesures protectores i correctores.

LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A LA DECISIÓ PRÈVIA D’AVALUACIÓ
AMBIENTAL
Instruccions
Aquesta llista de comprovació té com a finalitat ajudar els alumnes a decidir si el tràmit
d’AIA és pertinent, a partir de les característiques d’un projecte i del seu entorn.
Per començar, cal facilitar una breu descripció del projecte.
Tot seguit, fent ús de la informació disponible sobre el projecte, cal respondre
cadascuna de les preguntes que es formulen en la columna 2 de la manera següent:
•
•
•

Sí - si la resposta és afirmativa;
No - si la resposta és negativa,
? - si la resposta és ”no ho sé”.

Si no s’està segur d’allò que és rellevant, es poden fer servir les llistes més detallades
que figuren a la guia d’elaboració de l’abast per mirar de respondre les qüestions de
manera adient.
En primer lloc, cal descriure breument les característiques pertinents del projecte o del
seu entorn i seguidament analitzar si els efectes resultants potencials poden considerarse significatius. A continuació cal introduir la resposta en la columna 3 juntament amb
una nota on s’hi facin constar els motius. Caldrà fer servir la següent Llista de
comprovació de criteris d’avaluació de la significació per respondre la pregunta “Es
preveu que doni lloc a un efecte significatiu?”.
Preguntes que cal plantejar-se. Per obtenir
orientació addicional sobre els factors que
convé analitzar, veure les preguntes més
detallades que figuren en la guia
d’elaboració de l’abast.
Breu descripció del projecte:
1. La construcció, el funcionament o la
desinstal·lació del projecte impliquen
accions que ocasionin canvis físics a la
localitat (topografia, usos del sòl, alteracions
hidrogràfiques, etc.)?
2. En la construcció o durant el
funcionament del projecte s’empraran
recursos naturals, com ara sòl, aigua,
primeres matèries o energia, especialment de
tipus no renovable o escassos?

Sí / No / ?.
Es preveu que
Descriure breument. doni lloc a un
efecte
significatiu?
Sí / No / ? – Per
què?

3. El projecte implicarà l’ús,
l’emmagatzematge, el transport, la
manipulació o la producció de substàncies o
materials potencialment nocius per a la salut
humana o el medi ambient, o que despertin
alarma social en relació amb els riscs reals o
possibles per a la salut humana?
4. El projecte ocasionarà la producció de
residus sòlids durant les etapes de
construcció, funcionament o desinstal·lació?
5. El projecte donarà lloc a l’emissió de
contaminants o substàncies perilloses,
tòxiques o nocives a l’aire?

6. El projecte causarà sorolls i vibracions o
l’emissió de llum, d’energia tèrmica o de
radiacions electromagnètiques?

7. El projecte comportarà riscs de
contaminació del sòl o de l’aigua a causa de
les emissions de contaminants al sòl o a les
aigües superficials, a aigües subterrànies, a
aigües costaneres o al mar?
8. Hi haurà risc d’accidents durant la
construcció o el funcionament del projecte
potencialment nocius per a la salut humana o
el medi ambient?

9. El projecte ocasionarà canvis de tipus
social, per exemple: demogràfics, en les
formes de vida tradicionals o en l’ocupació?

10. Hi ha altres factors que calgui tenir en
compte, com ara el desenvolupament
emergent, susceptibles de produir efectes en
el medi ambient o impactes acumulatius
potencials amb altres activitats existents o
previstes a la localitat?
11. Hi ha zones, al mateix indret o a les
rodalies, que estiguin protegides per la
legislació internacional, nacional o local a
causa del seu valor ecològic, paisatgístic,
cultural o d’altra mena, i que es puguin veure
afectades pel projecte?

Preguntes que cal plantejar-se. Per obtenir
orientació addicional sobre els factors que
convé analitzar, veure les preguntes més
detallades que figuren en la guia
d’elaboració de l’abast.
12. Hi ha altres zones, al mateix indret o a
les rodalies, que siguin importants o
sensibles per raó de la seva ecologia, per ex.:
pantans, rierols o altres cursos d’aigua, zona
costanera, muntanyes, camps o boscos,
potencialment afectades pel projecte?
13. Hi ha zones, al mateix indret o a les
rodalies, que siguin utilitzades per espècies
de fauna o flora protegides, importants o
sensibles, per ex.: per a cria i reproducció,
nidificació, farratge, repòs, hivernació i
migració, potencialment afectades pel
projecte?
14. Hi ha cursos d’aigua interiors, litorals,
marins o subterranis al mateix indret o a les
rodalies, potencialment afectats pel projecte?

15. Hi ha zones o característiques d’alt valor
paisatgístic o escènic al mateix indret o a les
rodalies, potencialment afectades pel
projecte?

16. Hi ha vies o instal·lacions, al mateix
indret o a les rodalies, que siguin utilitzades
pel públic per accedir a instal·lacions
recreatives o d’altres tipus, potencialment
afectades pel projecte?
17. Hi ha itineraris de transport, al mateix
indret o a les rodalies, que siguin
susceptibles de congestió o que causin
problemes ambientals, i que estiguin
potencialment afectades pel projecte?
18. El projecte es troba en un emplaçament
on, amb tota probabilitat, resulti altament
visible per a un gran nombre de persones?

Sí / No / ?.
Es preveu que
Descriure breument. doni lloc a un
efecte
significatiu?
Sí / No / ? – Per
què?

Preguntes que cal plantejar-se. Per obtenir
orientació addicional sobre els factors que
convé analitzar, veure les preguntes més
detallades que figuren en la guia
d’elaboració de l’abast.
19. Hi ha zones o elements d’importància
històrica o cultural al mateix indret o a les
rodalies, susceptibles de veure’s afectades
pel projecte?
20. El projecte està emplaçat en una zona no
urbanitzada i provocarà una pèrdua de
terreny no edificat?

21. Hi ha usos del sòl, en l’indret o a les
rodalies, per ex.: habitatges, jardins, altres
propietats privades, indústries, comerços,
zones lúdiques, espais públics oberts, serveis
comunitaris, agricultura, silvicultura,
turisme, mineria o pedreres, que puguin
veure’s potencialment afectats pel projecte?
22. Hi ha cap pla futur que impliqui algun
canvi d’usos del sòl al mateix indret o a les
rodalies i que potencialment pugui veure’s
afectat pel projecte?

23. Hi ha zones, al mateix indret o a les
rodalies, densament poblades o edificades,
potencialment afectades pel projecte?
24. Hi ha zones, al mateix indret o a les
rodalies, que estiguin ocupades per usos del
sòl sensibles, per ex.: hospitals, escoles,
temples, instal·lacions comunitàries, i que
potencialment puguin quedar afectades pel
projecte?
25. Hi ha zones, al mateix indret o a les
rodalies, que continguin recursos importants,
d’alta qualitat o escassos, per ex.: aigües
subterrànies, aigües superficials, silvicultura,
agricultura, pesca, turisme, minerals, i que
potencialment puguin quedar afectades pel
projecte?

Sí / No / ?.
Es preveu que
Descriure breument. doni lloc a un
efecte
significatiu?
Sí / No / ? – Per
què?

Preguntes que cal plantejar-se. Per obtenir
orientació addicional sobre els factors que
convé analitzar, veure les preguntes més
detallades que figuren en la guia
d’elaboració de l’abast.

Sí / No / ?.
Es preveu que
Descriure breument. doni lloc a un
efecte
significatiu?
Sí / No / ? – Per
què?

26. Hi ha zones, al mateix indret o a les
rodalies, que ja estiguin contaminades o
pateixin danys ambientals, per ex.: en aquells
casos en què s’ultrapassin les normes vigents
en matèria de medi ambient, i que puguin
quedar potencialment afectades pel projecte?
27. L’emplaçament del projecte és
susceptible de patir terratrèmols,
enfonsaments, esllavissaments, corriments,
erosió, inundacions o condicions climàtiques
extremes o adverses, per ex.: inversions
tèrmiques, boires, vendavals, a causa dels
quals el projecte pogués ocasionar problemes
ambientals?
Resum de les característiques del projecte i de l’emplaçament que indiquen la
necessitat de fer una AIA

LLISTA DE COMPROVACIÓ DELS CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DE LA
SIGNIFICACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS
Instruccions per a la decisió prèvia d’avaluació ambiental
Aquesta llista de comprovació té l’objectiu d’ajudar els alumnes a decidir si es
requereix fer una AIA a partir de les característiques dels impactes potencials del
projecte. S’haurà d’utilitzar a l’hora de prendre la decisió prèvia d’avaluació ambiental
cas per cas, juntament amb la Llista de comprovació per a la decisió prèvia d’avaluació
ambiental.
La Llista de comprovació per a la decisió prèvia d’avaluació ambiental és un recull de
preguntes que ajuden a identificar les interaccions potencials entre un projecte i el seu
entorn, amb l’objectiu de contribuir a determinar el grau de rellevància d’aquestes
interaccions –o efectes–.
Els responsables de la presa de decisions sobre si cal o no fer una AIA sovint troben
dificultats a l’hora de definir allò que realment és “significatiu”. Una comprovació
senzilla i alhora útil consisteix a preguntar-se si l’efecte té la magnitud suficient com per
ésser tingut en compte i influir en la decisió d’autorització. En l’etapa inicial de la
decisió prèvia d’avaluació ambiental és probable que es disposi d’escassa informació on
fonamentar-se, però el llistat següent de preguntes potser d’ajut.
Aquestes preguntes que hi ha a continuació poden formular-se per a cada resposta
afirmativa obtinguda en les preguntes de la Llista de comprovació de la decisió prèvia
ambiental; es recomana anotar-se les conclusions i argumentacions que van sorgint
arran de les preguntes. Les preguntes estan enfocades de tal manera que una resposta
afirmativa, generalment, assenyalarà la necessitat del tràmit d’AIA, i una resposta
negativa indicarà que no es requereix.
Preguntes que cal plantejar-se

1. Es produirà un gran canvi en les condicions ambientals?
2. Les noves característiques estaran fora d’escala respecte del medi ambient existent?
3. L’efecte serà inusual a la zona o especialment complex?
4. L’efecte s’estendrà més enllà dels límits del projecte, en una zona àmplia?
5. Hi ha la possibilitat que es produeixi algun impacte transfronterer?
6. Afectarà molta gent?
7. Afectarà un cert nombre de receptors d’altres tipus (fauna i flora, empreses,
instal·lacions)?
8. Hi ha cap característica o recurs valuós o escàs que pugui resultar afectat?

9. Hi ha algun risc d’incompliment de la normativa sobre medi ambient?
10. Hi ha indrets, zones o figures de protecció que corrin el risc de veure’s afectats?
11. Les probabilitats que l’efecte es produeixi són elevades?
12. L’efecte es prolongarà durant molt de temps?
13. L’efecte serà permanent més que no pas temporal?
14. L’impacte serà continuat més que no pas intermitent?
15. Si és intermitent, serà freqüent més que no pas rar?
16. L’impacte serà irreversible?
17. L’efecte serà difícil d’evitar, reduir, reparar o rescabalar?

