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AAE

AIA

Enfocat en

Estratègia, visions, conceptes

Construcció/operació

Nivell de decisió

Lleis, plans, programes

Projectes

Alternatives

Balanç global de l’emplaçament, Emplaçament
tecnologies, mesures fiscals,
específics, disseny,
estratègies
t tè i econòmiques,
ò i
construcció,
t
ió operació
ió
socials i físiques

Escala temporal

Llarg a mig termini

Curt a mig termini

Escala dels
Impactes

Global, estatal, regional

Local, municipis

Abast dels
Impactes

Desenvolupament sostenible,
però, els aspectes econòmics i
socials hi poden ser més
tangibles que els físics o
ecològics

Medi ambient, però
més enfocat als
aspectes físics i
ecològics
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L'avaluació ambiental estratègica s'integra en el procediment
administratiu d'aprovació del pla o programa, incorporant al mateix les
següents actuacions:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Elaboració d'un document inicial (Promotor)
Lliurament a l’òrgan
g ambiental competent
p
Celebració de consultes a administracions afectades i públic
interessat (òrgan ambiental)
Elaboració de un document de referència (òrgan ambiental)
Elaboració d'un informe de sostenibilitat ambiental (Promotor)
Celebració de consultes a administracions afectades i públic
interessat (òrgan ambiental)
Elaboració d'una memòria ambiental (òrgan ambiental+promotor)
Consideració de l'anterior
l anterior en l'aprovació
l aprovació del pla o programa
Publicitat de la informació sobre la decisió finalment presa
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Els objectius de la planificació
L'abast
L
abast i contingut de la planificació,
planificació de les propostes i
de les seves alternatives
El desenvolupament previsible del pla o programa
Els efectes ambientals previsibles
Els efectes previsibles sobre els elements estratègics
del territori, sobre la planificació sectorial implicada,
sobre la p
planificació territorial i sobre les normes
aplicables.
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Una vegada fetes les consultes a les administracions
públiques afectades i el públic interessat
interessat, ll’òrgan
òrgan
ambiental ha d’elaborar un document tot indicant
ll’abast
abast d l’informe
l informe de sostenibilitat ambiental:
z
z
z
z

criteris ambientals estratègics
indicadors dels objectius ambientals
principis de sostenibilitat aplicables en cada cas
contingut amb l'amplitud
contingut,
l amplitud i el nivell de detall necessaris
necessaris,
de la informació que s'ha de tenir en compte en l'informe
de sostenibilitat ambiental

Informe de sostenibilitat ambiental
(Promotor): contingut mínim
|

Ha de contenir:
z
z
z
z
z

Contingut, objectius principals del pla o programa i
relacions amb altres plans i programes connexos.
Situació actual del medi ambient i la seva probable
evolució
l ió en cas d
de no aplicar
li
ell pla
l o programa.
Característiques ambientals de les zones que puguin
veure's
veure
s afectades.
afectades
Qualsevol problema ambiental existent que sigui rellevant
per al pla o programa (Xarxa Natura2000
Natura2000, RAMSAR
RAMSAR, etc)
etc).
Els objectius de protecció ambiental fixats en els àmbits
internacional, comunitari, estatal o autonòmic que guardin
relació amb el pla o programa

Informe de sostenibilitat ambiental
(Promotor): contingut mínim
|

Ha de contenir:
z Els probables efectes significatius en el medi ambient (biodiversitat,
població salut humana
població,
humana, fauna,
fauna flora,
flora terra,
terra aigua,
aigua aire,
aire factors climàtics
climàtics,
béns materials, patrimoni cultural-històric, paisatge i interrelació entre
aquests factors).
z Mesures previstes per a prevenir
prevenir, reduir i contrarestar qualsevol efecte
negatiu en el medi ambient.
z Un resum de les raons de la selecció de les alternatives previstes i una
d
descripció
i ió d
de lla manera que es va realitzar
lit
l'l'avaluació,
l
ió iincloses
l
lles
dificultats a l'hora de recaptar la informació requerida.
z Un resum no tècnic de la informació facilitada en virtut dels paràgrafs
precedents.
d t
z Un informe sobre la viabilitat econòmica de les alternatives i de les
mesures dirigides a prevenir, reduir o pal·liar els efectes negatius del pla
o programa.

Memòria ambiental: òrgan
g
ambiental+promotor
|
|
|
|
|
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Finalitzada la fase de consultes, s'elaborarà una
memòria ambiental on es valorà:
La integració dels aspectes ambientals en la proposta
de pla o programa
L'informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat
El resultat de les consultes realitzades i com s'han
pres en consideració
id
ió
S'analitzarà la previsió dels impactes significatius de
ll'aplicació
aplicació del pla o programa
programa.
Les determinacions finals que s'hagin d'incorporar a la
proposta del pla o programa

