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Introducció

El Conveni sobre l’accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i 
l’accés a la justícia en matèria de medi ambient, conegut també com a Conveni d’Århus, cons-
titueix l’eix central del nou règim internacional de drets de participació dels ciutadans. El Con-
veni, signat el juny de 1998 i en vigor a l’Estat espanyol des del 29 de març de 20051, plasma 
el Principi 10 de la Declaració de Rio2, aprovada l’any 1992, i pretén garantir l’exercici de tres 
drets diferenciats en relació amb els temes ambientals: l’accés a la informació, la participació 
pública i l’accés a la justícia. 

La Comunitat Europea (CE), que també ratifi cà aquest tractat el 17 de febrer de 2005, aplica i 
desenvolupa els tres pilars d’Århus de forma separada, mitjançant els instruments normatius 
següents:

 1)  En matèria d’accés a la informació ambiental: Directiva 2003/4/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 28 de gener de 2003, relativa a l’accés del públic a la informació 
ambiental i per la qual es deroga la Directiva 90/313/CE del Consell.3

 2)  En matèria de participació pública: Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de maig de 2003, per la qual s’estableixen 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 modifi quen en el que es refereix a la participació del públic i l’accés a la jus-
tícia, les Directives 85/337/CEE i 96/61/CE del Consell.4

Pel que fa al tercer pilar, actualment s’està elaborant una Proposta de Directiva sobre accés a 
la justícia en matèria ambiental. A més, també s’està desenvolupant una Proposta de Regla-
ment relatiu a l’aplicació a les institucions i als organismes comunitaris de les disposicions del 
Conveni d’Århus –en aquesta ocasió, de tots tres pilars conjuntament5.

A Espanya, en el moment d’editar aquesta publicació (juny de 2006), s’està tramitant  l’Avant-
projecte de Llei estatal per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació 
pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. L’objectiu d’aquesta futura llei és 
doble: respondre d’una banda als compromisos assumits amb la ratifi cació del Conveni 
d’Århus, i de l’altra transposar les directives esmentades a l’ordenament intern. 

A continuació s’examina breument el contingut del Conveni d’Århus i de les directives esmen-
tades. 

1. El conveni d’Århus

Aquest conveni regula tres drets separadament: l’accés a la informació, la participació del 
públic i l’accés a la justícia, pel que fa al medi ambient. 

1.  BOE de 16 de febrer de 2005.

2. Principi 10: “La millor manera de tractar les qüestions ambientals és amb la participació de tota la ciutadania interessa-
da, al nivell corresponent. En el pla nacional, tota persona hauria de tenir accés adequat a la informació sobre el medi 
ambient de què disposin les autoritats públiques, inclosa la informació sobre els materials i les activitats que suposen 
perill per a les seves comunitats, i també l’oportunitat de participar en els processos de presa de decisions. Els estats han 
de facilitar i fomentar la sensibilització i la participació del públic, posant la informació a l’abast de tothom. S’ha de pro-
porcionar accés efectiu als procediments judicials i administratius, d’entre els quals el rescabalament de danys i els recur-
sos pertinents.” 

3. DOCE L 41 de 14 de febrer de 2003, p. 26.

4. DOCE L 156 de 25 de juny de 2003, p. 17.

5. COM(2003) 622 final, de 24 d’octubre de 2003.
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1.1. Accés a la informació 

En relació amb l’accés a la informació, estableix dos tipus de mesures: 

 1. Que els Estats facilitin la informació que el públic els sol·liciti. 
 2. Que els Estats recullin i difonguin, a iniciativa pròpia, informacions sobre el medi ambient. 

El Conveni amplia el concepte d’informació sobre el medi ambient vigent a la CE i l’estén, 
d’una banda, a més elements del medi ambient com ara els organismes modifi cats genètica-
ment i la biodiversitat i, d’una altra, a l’estat de salut, la seguretat i les condicions de vida dels 
éssers humans, així com a l’estat dels emplaçaments culturals i de les construccions, si poden 
resultar alterats pels elements del medi ambient.

D’acord amb el Conveni, la responsabilitat de proporcionar informació no recau únicament 
sobre els òrgans de l’administració pública, sinó també sobre totes les persones físiques o 
jurídiques que, d’acord amb el dret intern, assumeixen funcions públiques o presten serveis 
públics sota l’autoritat de l’administració pública o d’altres òrgans competents (per exemple, 
empreses col·laboradores de l’administració). En determinats casos previstos en els articles 3 
i 4 del Conveni6, l’administració pot estar exempta d’haver de lliurar la informació. 

La informació es podrà demanar, amb petites limitacions, en qualsevol tipus de suport en què 
estigui disponible, i l’administració pública l’haurà de proporcionar en un termini d’un mes 
(prorrogable únicament de forma excepcional). No és necessari invocar un interès particular 
respecte de la informació que es sol·licita. 

1.2. Participació del públic

El Conveni preveu tres àmbits de participació pública: 

 a)  en decisions sobre activitats específi ques que estan llistades en el seu Annex I o que tin-
guin un “efecte important sobre el medi ambient”

 b) en plans, programes i polítiques 
 c) en l’elaboració de normes d’aplicació general. 

En tots tres supòsits, per tal de poder participar-hi, el públic ha de poder comptar prèviament 
amb la informació adequada. En relació amb les decisions sobre activitats específi ques, o amb 
l’elaboració de normes, s’ha de facilitar la participació en un moment del procediment en què 
el públic pugui exercir una infl uència real, i s’hauran de tenir degudament en compte les con-
tribucions del públic.

6. L’Administració pot denegar una sol·licitud d’informació:
a) si l’autoritat pública no té aquesta informació;
b) si la sol·licitud és abusiva o massa general;
c) si es demana informació sobre documents que són en fase d’elaboració (article 3).

També es pot denegar si la informació pogués tenir efectes desfavorables sobre:
a) el secret de les deliberacions;
b) les relacions internacionals, la defensa nacional o la seguretat pública;
c) el bon funcionament de la justícia;
d) el secret comercial o industrial;
e) els drets de la propietat intel·lectual;
f) la confidencialitat de les dades personals;
g)  els interessos d’un tercer que ha facilitat informació sense tenir-ne l’obligació i no consenteix que la informació sigui 

divulgada;
h)  el medi ambient sobre el qual tracten les informacions, com per exemple els llocs de reproducció d’espècies rares 

(article 4).
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1.3. Accés a la justícia 

Les disposicions relatives a l’accés a la justícia preveuen que els Estats garanteixin el recurs a 
un òrgan judicial per tal de protegir els drets reconeguts en el propi Conveni, així com en la 
normativa ambiental dels Estats. 

El Dret comunitari, pioner en algunes matèries com la regulació de l’accés a la informació mit-
jançant la Directiva 90/313/CEE del Consell, de 7 de juny de 1990, sobre llibertat d’accés a la 
informació en matèria de medi ambient,7 ha iniciat un procés d’adequació de la seva normativa 
als nous estàndards establerts pel Conveni d’Århus, que es refl ecteix principalment en dues 
noves directives, que resumim seguidament. 

2. La Directiva 2003/4/CE relativa a l’accés del públic a la informació 
ambiental i per la qual es deroga la Directiva 90/313/CEE 

Aquesta directiva, que com el seu títol indica substitueix el règim anterior vigent en matèria d’accés 
a la informació, recull les disposicions del Conveni d’Århus respecte a l’accés a la informació. 

Cal destacar, però, que presenta alguna diferència signifi cativa amb el Conveni, com és que la 
Directiva formula les seves disposicions en terme d’obligacions que els Estats tenen vers el 
ciutadà, mentre que el redactat d’Århus sovint preveu que els Estats procurin aconseguir de-
terminats objectius. L’altra particularitat de la Directiva és que desenvolupa, amb fi nalitats 
principalment clarifi cadores, determinades qüestions tractades en el Conveni, com per exem-
ple la noció d’informació ambiental, de la qual n’amplia els supòsits. 

La nova directiva (tot seguint el Conveni d’Århus) incrementa considerablement les obligacions 
de les autoritats públiques al requerir que aquestes facin també un recull i difusió activa de la 
informació, escurça el termini de resposta a les sol·licituds d’informació de dos mesos a un 
mes i amplia el concepte d’autoritat pública obligada a proporcionar informació ambiental.

La seva transposició als Estats membres de la Unió Europea s’hauria d’haver fet efectiva el 14 
de febrer de 2005.

3. La Directiva 2003/35/CE per la qual s’estableixen 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 modifi quen, en allò 
relatiu a la participació del públic, les Directives 85/337/CEE i 96/61/CE

Aquesta Directiva té un triple objectiu:

 a)  Incorporar les disposicions del Conveni d’Århus que garanteixen la participació del públic 
en l’elaboració de plans, programes i polítiques (art. 7 del Conveni) i que no estan cobertes 
per altres Directives (especialment per la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 de juny de 2002, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans 
i programes en el medi ambient)8.

 b)  Adaptar les disposicions existents sobre participació pública en Dret comunitari (en la 
Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a l’avaluació de les re-
percussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient i en la Direc-
tiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i control 

7. DOCE L 158 de 23 de juny de 1990, p. 56.

8. DOCE L 197 de 21 de juliol de 2001, p. 30.
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integrats de la contaminació)9 a les del Conveni, especialment en relació amb les activitats 
llistades en el seu Annex I.

 c)  introduir disposicions sobre accés a la justícia en els procediments regulats per aquestes 
dues darreres directives. 

El compliment de la Directiva 2003/35/CE amb el dret internacional no és del tot correcte, ja 
que la norma comunitària preveu que el “públic interessat” té dret a participar-hi, mentre que 
el Conveni es refereix únicament al “públic”. Aquesta Directiva hagués hagut de ser transposa-
da pels Estats membres el 25 de juny de 2005.

4. Proposta de Directiva sobre l’accés a la justícia en matèria de medi 
ambient10

Aquesta proposta de directiva, que pretén aplicar el tercer pilar del Conveni d’Århus, obligaria tots 
els Estats a garantir unes condicions mínimes que permetin als ciutadans i a les organitzacions de 
protecció ambiental presentar accions administratives i judicials en matèria de medi ambient. 

La proposta preveu que, per tal d’exercir aquests drets, el públic haurà de demostrar un interès 
sufi cient o la vulneració d’un dret (correspondrà als Estats determinar l’abast d’aquest “inte-
rès”). Si la part actora és una organització sense ànim de lucre –prèviament habilitada per 
l’Estat per presentar accions legals–, no caldrà que demostri un interès sufi cient ni la vulnera-
ció d’un dret. La proposta de Directiva no inclou l’accés a la justícia en procediments penals. 

Cal destacar que ni les disposicions en matèria d’accés a la justícia del Conveni d’Århus ni les 
de la proposta de Directiva no són més favorables a la participació que les que en aquests 
moments són vigents a l’Estat espanyol.

L’adaptació del dret estatal als nous requeriments del Conveni d’Århus i del dret comunitari no 
comportarà transformacions extremes en el règim vigent. En relació amb aquestes normes 
internacionals, el marc jurídic proporcionat per la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques, i per la Llei 38/1995 del dret d’accés a la informació, és força favorable 
als drets de participació. 

De totes maneres, caldrà introduir modifi cacions importants, no només en la reducció del ter-
mini per lliurar la informació al públic, sinó en altres aspectes, com la consideració que el fet 
que una informació sol·licitada estigui afectada per una causa de denegació no és motiu sufi -
cient per a la seva denegació, que sempre s’haurà de ponderar amb l’interès públic i interpre-
tar de forma restrictiva. També en relació amb el tràmit d’audiència regulat en la Llei 30/1992 
caldrà introduir canvis qualitatius que permetin que els interessats puguin participar abans que 
el procediment comenci.

Adriana Fabra
Departament de Dret i Economia Internacionals, Universitat de Barcelona

9. Vegeu, respectivament, DOCE L 175 de 5 de juliol de 1985,  p. 40, i DOCE L 257 de 10 d’octubre de 1996, p. 26.

10. COM (2003) 624 final, de 24 d’octubre de 2003.
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Conveni sobre l’accés a la informació, la participació del 
públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en 
matèria de medi ambient (Conveni d’Århus)
Fet a Århus, Dinamarca, el 25 de juny de 1998.

Les Parts en el present Conveni,

Recordant el primer principi de la Declaració d’Estocolm sobre el Medi Ambient Humà;

Recordant, també, el principi 10 de la Declaració de Rio de Janeiro sobre el Medi Ambient i 
Desenvolupament;

Recordant, a més, les resolucions de l’Assemblea General 37/7, de 28 d’octubre de 1982, 
relativa a la Carta Mundial de la Natura, i 45/94, de 14 de desembre de 1990, relativa a la ne-
cessitat de garantir un medi ambient sa per al benestar de les persones;

Recordant, també, la Carta Europea sobre el Medi Ambient i la Salut adoptada a la Prime-
ra Conferència Europea sobre el Medi Ambient i la Salut que es va celebrar sota els auspi-
cis de l’Organització Mundial de la Salut a Frankfurt-am-Main, Alemanya, el 8 de desembre 
de 1989;

Afi rmant la necessitat de protegir, preservar i millorar l’estat del medi ambient i de garantir un 
desenvolupament sostenible i ecològicament idoni;

Reconeixent que una protecció adequada del medi ambient és essencial per al benestar humà, 
així com per al gaudi dels drets fonamentals, en particular el dret a la vida;

Reconeixent, també, que tota persona té el dret de viure en un medi ambient que li permeti 
garantir la seva salut i el seu benestar, i el deure, tant individualment com en associació amb 
d’altres, de protegir i millorar el medi ambient en interès de les generacions presents i futures;

Considerant que, per estar en condicions de fer valer aquest dret i de complir amb aquest 
deure, els ciutadans han de tenir accés a la informació, estar facultats per participar en la pre-
sa de decisions i tenir accés a la justícia en matèria ambiental, i reconeixent respecte a això 
que els ciutadans poden necessitar assistència per exercir els seus drets;

Reconeixent que, en l’àmbit del medi ambient, un accés millor a la informació i una major par-
ticipació del públic en la presa de decisions permeten prendre millors decisions i aplicar-les 
més efi caçment, contribueixen a sensibilitzar el públic respecte dels problemes ambientals, li 
donen la possibilitat d’expressar les seves preocupacions i ajuden les autoritats públiques a 
tenir-les en compte com cal;

Pretenent, d’aquesta manera, afavorir el respecte del principi de l’obligació de retre comptes i 
la transparència del procés de presa de decisions i garantir un suport més ampli del públic a 
les decisions adoptades sobre el medi ambient;

Reconeixent que és desitjable que la transparència regni en totes les branques de l’Adminis-
tració pública i convidant els òrgans legislatius a aplicar en els seus treballs els principis del 
present Conveni;

Reconeixent, també, que el públic ha d’estar assabentat dels procediments de participació 
pública i convidant els òrgans legislatius a aplicar en els seus treballs els principis del present 
Conveni; 
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Reconeixent, a més, l’important paper que els ciutadans, les organitzacions no governamen-
tals i el sector privat poden exercir en la protecció del medi ambient;

Desitjoses de promoure l’educació ecològica a fi  de fer comprendre millor el que són el medi 
ambient i el desenvolupament sostenible, i d’animar el públic en general a estar atent a les 
decisions que incideixen en el medi ambient i en el desenvolupament sostenible i a participar 
en aquestes decisions;

Observat, referent a això, que és important recórrer als mitjans de comunicació, així com als 
mitjans de comunicació electrònics i a d’altres que apareixeran en el futur;

Reconeixent que és important que en la presa de decisions els governs tinguin plenament 
en compte consideracions relacionades amb el medi ambient i que, per tant, les autoritats 
públiques han de disposar d’informacions exactes, detallades i actualitzades sobre el medi 
ambient;

Conscients que les autoritats públiques tenen en el seu poder informacions relatives al medi 
ambient en l’interès general;

Desitjant que el públic, incloent-hi les organitzacions, tinguin accés a mecanismes judicials 
efi caços perquè els interessos legítims estiguin protegits i perquè es respecti la llei;

Observant que és important informar com cal els consumidors sobre els productes perquè 
puguin prendre opcions ecològiques amb ple coneixement de causa;

Conscients de la inquietud del públic respecte de la disseminació voluntària d’organismes 
modifi cats genèticament en el medi ambient i la necessitat d’augmentar la transparència i 
d’enfortir la participació del públic en la presa de decisions en aquest àmbit;

Convençudes que l’aplicació del present Conveni contribuirà a enfortir la democràcia a la regió 
de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (CEPE);

Conscients del paper exercit referent a això per la CEPE, i recordant en particular les directrius 
de la CEPE per a l’accés a la informació sobre el medi ambient i la participació del públic en la 
presa de decisions en matèria ambiental, aprovades a la declaració ministerial adoptada a 
la tercera conferència ministerial sobre el tema «Un medi ambient per a Europa», celebrada 
a Sofi a, Bulgària, el 25 d’octubre de 1995;

Tenint en compte les disposicions pertinents del Conveni sobre l’avaluació de l’impacte en el 
medi ambient en un context transfronterer, adoptat a Espoo, Finlàndia, el 25 de febrer de 1991, 
així com el Conveni sobre els efectes transfronterers dels accidents industrials i el Conveni 
sobre la protecció i utilització dels cursos d’aigua transfronterers i dels llacs internacionals, 
adoptats tots dos a Hèlsinki el 17 de març de 1992, i altres convenis regionals;

Conscients que l’adopció del present Conveni contribuirà a l’enfortiment del procés «Un medi 
ambient per a Europa» i a l’èxit de la quarta Conferència Ministerial que se celebrarà a Århus, 
Dinamarca, el juny de 1998,

Han convingut el següent:

Article 1. Objectiu

A fi  de contribuir a protegir el dret de cada persona, de les generacions presents i futures, de 
viure en un medi ambient que permeti garantir la seva salut i el seu benestar, cada Part ha de 
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garantir els drets d’accés a la informació sobre el medi ambient, la participació del públic en la 
presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria ambiental de conformitat amb les disposi-
cions del present Conveni.

Article 2. Defi nicions

A l’efecte del present Conveni:

 1.  Per «Part» s’entén, llevat que el text indiqui una altra cosa, una Part Contractant en el 
present Conveni.

 2. Per «autoritat pública» s’entén:

  a) l’Administració pública a nivell nacional o regional o a qualsevol altre nivell;
  b)  les persones físiques o jurídiques que exerceixen, en virtut del dret intern, funcions 

administratives públiques, en particular tasques, activitats o serveis específi cs relacio-
nats amb el medi ambient;

  c)  qualsevol altra persona física o jurídica que assumeixi responsabilitats o funcions pú-
bliques o presti serveis públics relacionats amb el medi ambient sota l’autoritat d’un 
òrgan o d’una persona compresa dins de les categories esmentades a les lletres a) i b) 
precedents;

  d)  les institucions de qualsevol organització d’integració econòmica regional a què fa re-
ferència l’article 17 que sigui Part en el present Conveni.

Aquesta defi nició no inclou els òrgans o institucions que actuen en exercici de poders judicials 
o legislatius.

 3.  Per «informació(ons) sobre el medi ambient» s’entén tota informació disponible en forma 
escrita, visual, oral o electrònica o en qualsevol altre suport material i que es refereixi a:

  a)  l’estat dels elements del medi ambient com ara l’aire, l’atmosfera, l’aigua, el sòl, les 
terres, els paisatges i els paratges naturals, la diversitat biològica i els seus compo-
nents, incloent-hi els organismes genèticament modifi cats, i la interacció entre aquests 
elements;

  b)  factors com ara les substàncies, l’energia, el soroll i les radiacions i les activitats o me-
sures, en particular les mesures administratives, els acords relatius al medi ambient, les 
polítiques, lleis, plans i programes que tinguin o puguin tenir efectes sobre els elements 
del medi ambient a què fa referència l’apartat 1 anterior sobre l’anàlisi de costos-bene-
fi cis i altres anàlisis i hipòtesis econòmiques utilitzades en la presa de decisions en 
matèria ambiental;

  c)  l’estat de la salut, la seguretat i les condicions de vida dels éssers humans, així com 
l’estat dels emplaçaments culturals i de les construccions en la mesura que siguin o 
puguin ser alterats per l’estat dels elements del medi ambient o, a través d’aquests 
elements, pels factors, activitats o mesures a què fa referència la lletra b) anterior.

 4.  Per «públic» s’entén una o diverses persones físiques o jurídiques i, d’acord amb la legis-
lació o el costum del país, les associacions, organitzacions o grups constituïts per aques-
tes persones.

 5.  Per «públic interessat» s’entén el públic que resulta o pot resultar afectat per les decisions 
adoptades en matèria ambiental o que té un interès a invocar en la presa de decisions. A 
l’efecte d’aquesta defi nició, es considera que tenen tal interès les organitzacions no go-
vernamentals que treballen a favor de la protecció del medi ambient i que compleixen els 
requisits exigits pel dret intern.



12

Article 3. Disposicions generals

 1.  Cada Part ha d’adoptar les mesures legals, reglamentàries o d’un altre tipus necessàries, 
en particular les mesures encaminades a garantir la compatibilitat de les disposicions que 
donen efecte a les disposicions del present Conveni relatives a la formació, la participació 
del públic i l’accés a la justícia, així com les mesures d’execució adients, amb la fi nalitat 
d’establir i mantenir un marc precís, transparent i coherent a l’efecte d’aplicar les disposi-
cions del present Conveni.

 2.  Cada Part ha de procurar que els funcionaris i les autoritats ajudin el públic i li donin con-
sells per permetre-li tenir accés a la informació, participar més fàcilment en la presa de 
decisions i recórrer a la justícia en matèria ambiental.

 3.  Cada Part ha d’afavorir l’educació ecològica del públic i conscienciar-lo respecte dels 
problemes ambientals per tal que sàpiga com procedir per tenir accés a la informació, 
participar en la presa de decisions i recórrer a la justícia en matèria ambiental.

 4.  Cada  Part ha de concedir el reconeixement i el suport requerits a les associacions, orga-
nitzacions o grups que tinguin per objecte la protecció del medi ambient i ha de procurar 
que el seu sistema jurídic nacional sigui compatible amb aquesta obligació.

 5.  Les disposicions del present Conveni no han de menyscabar el dret de les Parts a seguir 
aplicant o a adoptar, en lloc de les mesures previstes pel present Conveni, mesures que 
garanteixen un accés més ampli a la informació, una major participació del públic en la 
presa de decisions i un accés més ampli a la justícia en matèria ambiental.

 6.  El present Conveni no obliga a deixar sense aplicació els drets existents en matèria d’ac-
cés a la informació, participació del públic en la presa de decisions i accés a la justícia en 
matèria ambiental.

 7.  Cada Part ha de procurar que s’apliquin els principis esmentats en el present Conveni en 
la presa de decisions internacionals en matèria de medi ambient, així com en el marc de 
les organitzacions internacionals quan es tracti del medi ambient.

 8.  Cada Part ha de vetllar perquè les persones que exerceixen els seus drets de conformitat 
amb les disposicions del present Conveni no es vegin de cap manera penalitzades, per-
seguides ni sotmeses a mesures vexatòries pels seus actes. Aquesta disposició no afecta 
en cap manera el poder dels tribunals nacionals d’imposar costes d’una quantia raonable 
al terme d’un procediment judicial.

 9.  Dins dels límits de l’àmbit d’aplicació de les disposicions pertinents del present Conveni, 
el públic té accés a la informació, té la possibilitat de participar en la presa de decisions i 
té accés a la justícia en matèria ambiental sense discriminació fundada en la nacionalitat, 
la ciutadania o el domicili i, en el cas d’una persona jurídica, sense discriminació pel lloc 
en què té la seva seu ofi cial o un centre efectiu d’activitats.

Article 4. Accés a la informació sobre el medi ambient

 1.  Cada Part ha de procurar que, sens perjudici del que s’expressa als apartats següents 
d’aquest article, les autoritats públiques posin a disposició del públic, en el marc de la 
seva legislació nacional, les informacions sobre el medi ambient que els sol·licitin, en par-
ticular, si aquesta petició es fa i sens perjudici del que es disposa a la lletra b) de més avall, 
còpies dels documents en què les informacions es trobin efectivament consignades, inde-
pendentment que aquests documents incloguin o no altres informacions:
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  a) sense que el públic hagi d’invocar un interès particular;
  b) en la forma sol·licitada, tret que:
   i)   sigui raonable per a l’autoritat pública comunicar les informacions de què es tracta 

en una altra forma; en aquest cas s’han d’indicar les raons d’aquesta opció, o
   ii) la informació ja estigui disponible públicament d’una altra forma.

 2.  Les informacions sobre el medi ambient a què es refereix l’apartat 1 anterior s’han de posar a 
disposició del públic tan aviat com sigui possible i, al més tard, en el termini d’un mes a comptar 
des de la data en què s’ha presentat la sol·licitud, tret que el volum i la complexitat de les dades 
sol·licitades justifi quin una pròrroga d’aquest termini fi ns a un màxim de dos mesos a partir de la 
sol·licitud. Cal informar el sol·licitant de tota pròrroga del termini i dels motius que la justifi quen.

 3.  Es pot denegar una sol·licitud d’informació sobre el medi ambient si:

  a) l’autoritat pública a la qual se li sol·licita no disposa de les informacions sol·licitades;
  b) la sol·licitud és clarament abusiva o està formulada en termes massa generals, o
  c)   la sol·licitud es refereix a documents que s’estan elaborant o concerneix a comunica-

cions internes de les autoritats públiques, sempre que aquesta excepció estigui previs-
ta en el dret intern o en el costum, tenint en compte l’interès que la divulgació de les 
informacions sol·licitades tingui per al públic.

 4.  Es pot denegar una sol·licitud d’informació sobre el medi ambient en cas que la divulgació 
d’aquesta informació pugui tenir efectes desfavorables sobre:

  a)  el secret de les deliberacions de les autoritats públiques, quan aquest secret estigui 
previst en el dret intern;

  b) les relacions internacionals, la defensa nacional o la seguretat pública;
  c)   la bona marxa de la justícia, la possibilitat que tota persona pugui ser jutjada equitati-

vament o la capacitat d’una autoritat pública per efectuar una investigació de tipus 
penal o disciplinari;

  d)  el secret comercial o industrial quan aquest secret estigui protegit per la llei amb la fi na-
litat de defensar un interès econòmic legítim. En aquest marc s’han de divulgar les infor-
macions sobre emissions que siguin pertinents per a la protecció del medi ambient;

  e) els drets de propietat intel·lectual;
  f)   el caràcter confi dencial de les dades i dels expedients personals respecte d’una persona fí-

sica si aquesta persona no ha consentit en la divulgació d’aquestes informacions al públic, 
quan el caràcter confi dencial d’aquesta mena d’informació estigui previst en el dret intern;

  g)  els interessos d’un tercer que hagi facilitat les informacions sol·licitades sense estar-hi 
obligat per la llei o sense que la llei l’hi pugui obligar i que no consenti en la divulgació 
d’aquestes informacions, o

  h)   el medi ambient a què es refereixen les informacions, com ara els llocs de reproducció 
d’espècies rares.

Els motius de denegació esmentats abans s’han d’interpretar de manera restrictiva tenint en 
compte l’interès que la divulgació de les informacions sol·licitades tindria per al públic i segons 
que aquestes informacions tinguin o no relació amb les emissions al medi ambient.

 5.  Si una autoritat pública no disposa de les informacions sobre el medi ambient sol·licitades, 
ha d’informar el més aviat possible el sol·licitant sobre l’autoritat a la qual es pot adreçar, 
segons el seu coneixement, per obtenir les informacions de què es tracti o ha de transme-
tre la sol·licitud a aquesta autoritat i informar-ne el sol·licitant.

 6.  Cada Part ha de procurar, si la informació exempta de divulgació segons l’apartat 3, lletra 
c), i l’apartat 4 d’aquest article es pot dissociar sense menyscabar la seva confi dencialitat, 
que les autoritats públiques facilitin la resta de la informació ambiental sol·licitada.
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 7.  La denegació d’una sol·licitud d’informació s’ha de notifi car per escrit si la sol·licitud s’ha 
fet per escrit o si el seu autor sol·licita una resposta escrita. A la notifi cació de denegació 
l’autoritat pública hi ha d’exposar els motius de la denegació i informar el sol·licitant del 
recurs de què disposa en virtut de l’article 9. La denegació de la sol·licitud s’ha de notifi car 
al més aviat possible i en el termini d’un mes com a màxim, tret que la complexitat de les 
informacions sol·licitades justifi qui una pròrroga d’aquest termini fi ns a un màxim de dos 
mesos a partir de la sol·licitud. Cal informar el sol·licitant de tota pròrroga del termini i dels 
motius que la justifi quen.

 8.  Cada Part pot autoritzar les autoritats públiques que facilitin informacions a percebre un 
dret per aquest servei, però aquest dret no ha d’excedir una quantia raonable.

Les autoritats públiques que tinguin la intenció d’imposar el pagament d’un dret per les 
informacions que faciliten han de comunicar als sol·licitants d’informació les tarifes dels 
drets que s’han de pagar i indicar els casos en què les autoritats poden renunciar a la 
percepció d’aquests drets i els casos en què la comunicació d’informacions està subjecta 
al seu pagament avançat.

Article 5. Recollida i difusió d’informacions sobre el medi ambient

 1. Cada Part ha de procurar:

  a)  que les autoritats públiques tinguin i portin al dia les informacions sobre el medi ambi-
ent que siguin útils per dur a terme les seves funcions;

  b)  que s’estableixin mecanismes obligatoris perquè les autoritats públiques estiguin infor-
mades com cal de les activitats proposades i en curs que puguin afectar de manera 
signifi cativa el medi ambient;

  c)  que en cas d’amenaça imminent per a la salut o el medi ambient, tant imputable a ac-
tivitats humanes com deguda a causes naturals, es difonguin immediatament i sense 
demora entre els possibles afectats totes les informacions que puguin permetre al pú-
blic prendre mesures per prevenir o limitar els danys eventuals i que es trobin en poder 
d’una autoritat pública.

 2.  Cada Part ha de procurar que, en el marc de la legislació nacional, les autoritats públiques 
posin a disposició del públic, de manera transparent, les informacions sobre el medi am-
bient i que aquestes informacions siguin efectivament accessibles, en particular:

  a)  proporcionant al públic informacions sufi cients sobre el tipus i l’abast de les informa-
cions sobre el medi ambient que es trobin en mans de les autoritats públiques com-
petents, sobre les principals condicions en què estiguin disponibles i siguin 
accessibles aquestes informacions, i sobre el procediment que s’hagi de seguir per 
obtenir-les;

  b) adoptant i mantenint mesures pràctiques, per exemple:
   i) elaborant llistes, registres o fi txers accessibles al públic,
   ii)  obligant els funcionaris a prestar el seu suport al públic que tracti de tenir accés a 

informacions en virtut del present Conveni,
   iii) designant punts de contacte, i
  c)  donant accés gratuïtament a les informacions sobre el medi ambient que fi gurin a les 

llistes, registres o fi txers esmentats a la lletra b), incís i), anterior.

 3.  Cada part ha de vetllar perquè les informacions sobre el medi ambient vagin estant dispo-
nibles progressivament en bases de dades electròniques fàcilment accessibles per al pú-
blic per mitjà de les xarxes públiques de telecomunicacions. En particular, haurien de ser 
accessibles d’aquesta forma les informacions següents:
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  a)  els informes sobre l’estat del medi ambient a què es fa referència en l’apartat 4 de més 
avall;

  b) els textos de les lleis sobre el medi ambient o relatives a aquest;
  c)  si escau, les polítiques, plans i programes sobre el medi ambient o relacionats amb ell, 

així com els acords relatius al medi ambient, i
  d)  altres informacions, en la mesura que la possibilitat d’obtenir-les d’aquesta forma faci-

liti l’aplicació de la legislació nacional que tingui per objecte aplicar el present Conveni, 
sempre que aquestes informacions ja estiguin disponibles en forma electrònica.

 4.  Cada Part ha de publicar i difondre a intervals regulars no superiors a tres o quatre anys un 
informe nacional sobre l’estat del medi ambient, en el qual ha de fi gurar informació sobre la 
qualitat del medi ambient i sobre les pressions a les quals es troba sotmès el medi ambient.

 5.  Cada Part ha d’adoptar mesures, en el marc de la seva legislació, amb la fi nalitat de difon-
dre, en particular:

  a)  els textos legals i els documents orientatius, com ara els documents sobre estratègies, po-
lítiques, programes i plans d’acció relatius al medi ambient, i els informes sobre la situació 
en què es troba la seva aplicació, elaborats als distints nivells de l’Administració pública;

  b) els tractats, convenis i acords internacionals relatius a qüestions ambientals, i
  c)  si escau, els altres documents internacionals sobre qüestions relatives al medi ambient.

 6.  Cada Part ha d’animar els explotadors les activitats dels quals tinguin un impacte impor-
tant sobre el medi ambient a informar periòdicament el públic de l’impacte sobre el medi 
ambient de les seves activitats i dels seus productes, si escau, en el marc de programes 
voluntaris d’etiquetatge ecològic o d’ecoauditories o per altres mitjans.

 7. Cada Part:

  a)  ha de fer públics els fets i les anàlisis de fets que consideri pertinents i importants per 
elaborar les propostes relatives a les mesures essencials que s’hagin d’adoptar en 
matèria de medi ambient;

  b)   ha de publicar o ha de fer accessibles d’una altra manera els documents disponibles 
que expliquin com tracta amb el públic les matèries objecte del present Conveni, i

  c)  ha de comunicar adequadament informacions sobre la manera en què l’Administració, 
a tots els nivells, du a terme les funcions públiques o presta serveis públics relatius al 
medi ambient.

 8.  Cada Part ha d’elaborar mecanismes amb la fi nalitat de procurar que el públic disposi de 
prou informacions sobre els productes, de manera que els consumidors puguin prendre 
opcions ecològiques amb ple coneixement de causa.

 9.  Cada Part ha d’adoptar mesures per establir progressivament, tenint en compte, si escau, 
els procediments internacionals, un sistema coherent d’abast nacional consistent a inven-
tariar o registrar les dades relatives a la contaminació en una base de dades informatitza-
da, estructurada i accessible al públic, després de recollir aquestes dades per mitjà de 
models de declaració normalitzats. Aquest sistema ha de poder contemplar les aportaci-
ons, descàrregues i transferències en els diferents mitjans i en els llocs de tractament i 
d’eliminació, in situ o en un altre emplaçament, d’una sèrie determinada de substàncies i 
de productes resultants d’una sèrie determinada d’activitats, en particular l’aigua, l’ener-
gia i els recursos usats per a aquestes activitats.

 10.  Res del que es disposa en aquest article menyscaba el dret de les Parts a negar-se a di-
vulgar determinades informacions relatives al medi ambient de conformitat amb l’article 4, 
apartats 3 i 4.
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Article 6. Participació del públic en les decisions relatives a activitats específi ques

 1. Cada Part:

  a)  ha d’aplicar les disposicions d’aquest article quan es tracti d’autoritzar o no activitats 
proposades de les enumerades a l’annex I;

  b)  ha d’aplicar, també, les disposicions d’aquest article, de conformitat amb el seu dret 
intern, quan es tracti d’adoptar una decisió respecte d’activitats proposades no enu-
merades a l’annex I que puguin tenir un efecte important sobre el medi ambient. Les 
Parts han de determinar en cada cas si l’activitat proposada entra en l’àmbit d’aques-
tes disposicions, i

  c)  pot decidir cas per cas, si el dret intern ho preveu, no aplicar les disposicions d’aquest 
article a les activitats proposades que responguin a les necessitats de la defensa nacio-
nal si la Part considera que aquesta aplicació va en contra d’aquestes necessitats.

 2.  Quan s’iniciï un procés de presa de decisions respecte del medi ambient, cal informar-ne 
el públic interessat com calgui, de manera efi caç i en el moment adequat, per mitjà de 
comunicació pública o individualment, segons els casos, al començament del procés. Les 
informacions s’han de referir en particular a:

  a)  l’activitat proposada, incloent-hi la sol·licitud corresponent respecte de la qual s’adop-
tarà una decisió;

  b) la naturalesa de les decisions o del projecte de decisió que es podrien adoptar;
  c) l’autoritat pública encarregada de prendre la decisió;
  d)  el procediment previst, incloent-hi, en els casos en què aquestes informacions es 

puguin facilitar:
   i) la data en què començarà el procediment,
   ii) les possibilitats que s’ofereixen al públic de participar-hi,
   iii) la data i el lloc de tota audiència pública prevista,
   iv)  l’autoritat pública a la qual cal adreçar-se per obtenir informacions pertinents i davant 

la qual s’hagin dipositat aquestes informacions perquè el públic les pugui examinar,
   v)  l’autoritat pública o qualsevol altre organisme públic competent al qual es puguin 

adreçar observacions o preguntes i el termini previst per a la comunicació d’obser-
vacions o preguntes,

   vi)  la indicació de les informacions sobre el medi ambient relatives a l’activitat propo-
sada que estiguin disponibles;

  e)  el fet que l’activitat sigui objecte d’un procediment d’avaluació de l’impacte nacional o 
transfronterer sobre el medi ambient.

 3.  Per a les diferents fases del procediment de participació del públic s’han d’establir termi-
nis raonables que deixin prou temps per informar el públic de conformitat amb l’apartat 2 
de més amunt i perquè el públic es prepari i participi efectivament en les tasques al llarg 
de tot el procés de presa de decisions en matèria ambiental.

 4.  Cada Part ha d’adoptar mesures perquè la participació del públic comenci a l’inici del 
procediment, és a dir, quan totes les opcions i solucions siguin encara possibles i quan el 
públic pugui exercir una infl uència real.

 5.  Cada Part, si escau, ha d’animar qualsevol que es proposi presentar una sol·licitud d’autorització 
a identifi car el públic afectat, a informar-lo de l’objecte de la sol·licitud que es proposa presentar 
i a entaular-hi un debat sobre aquesta qüestió abans de presentar la seva sol·licitud.

 6.  Cada Part ha d’exigir a les autoritats públiques competents que obrin de manera que el 
públic interessat pugui consultar quan ho demani i quan el dret intern ho exigeixi, de ma-



17

nera gratuïta, així que estiguin disponibles, totes les informacions que tinguin interès per 
a la presa de decisions a què es refereix aquest article que es puguin obtenir en el moment 
del procediment de participació del públic, sens perjudici del dret de les Parts a negar-se 
a divulgar determinades informacions d’acord amb l’article 4, apartats 3 i 4. Les informa-
cions pertinents han de comprendre com a mínim i sens perjudici del que es disposa a 
l’article 4:

  a)  una descripció de l’emplaçament i de les característiques físiques i tècniques de 
l’activitat proposada, incloent-hi una estimació dels residus i de les emissions 
previstos;

  b)   una descripció dels efectes importants de l’activitat proposada sobre el medi ambient;
  c)  una descripció de les mesures previstes per prevenir o reduir aquests efectes, en par-

ticular les emissions;
  d) un resum no tècnic del que precedeix;
  e)  una sinopsi de les principals solucions alternatives estudiades per l’autor de la sol-

licitud d’autorització, i
  f)  de conformitat amb la legislació nacional, els principals informes i dictàmens dirigits a 

l’autoritat pública en el moment en què el públic interessat hagi de ser informat de 
conformitat amb l’apartat 2 de més amunt.

 7.  El procediment de participació del públic ha de preveure la possibilitat que el públic sot-
meti per escrit i, si convé, en una audiència o una investigació pública en la qual intervingui 
el sol·licitant, totes les observacions, informacions, anàlisis o opinions que consideri per-
tinents respecte de l’activitat proposada.

 8.  Cada Part ha de vetllar perquè, en el moment d’adoptar la decisió, es tinguin en compte 
com cal els resultats del procediment de participació del públic.

 9.  Cada Part ha de vetllar, també, perquè, una vegada adoptada la decisió per l’autoritat 
pública, el públic en sigui ràpidament informat seguint el procediment adequat. Cada Part 
ha de comunicar al públic el text de la decisió acompanyat dels motius i consideracions 
en què es basa la dita decisió.

 10.  Cada Part ha de vetllar perquè, quan una autoritat pública reexamini o actualitzi les con-
dicions en què s’exerceix una activitat esmentada a l’apartat 1, les disposicions dels apar-
tats 2 a 9 d’aquest article s’apliquin mutatis mutandi i tal com cal.

 11.  Cada Part ha d’aplicar, dins del seu dret intern i en la mesura en què sigui possible i ade-
quat, les disposicions d’aquest article quan es tracti de decidir si escau autoritzar la dis-
seminació voluntària en el medi ambient d’organismes modifi cats genèticament.

Article 7. Participació del públic en els plans, programes i polítiques relatius al medi 
ambient

Cada Part ha d’adoptar disposicions pràctiques o altres disposicions necessàries perquè el 
públic participi en l’elaboració dels plans i programes relatius al medi ambient en un marc 
transparent i equitatiu, després d’haver-li facilitat les informacions necessàries. En aquest marc 
s’aplica l’article 6, apartats 3, 4 i 8. El públic que pugui participar-hi serà designat per l’autoritat 
pública competent, tenint en compte els objectius del present Conveni. En la mesura en què 
escaigui, cada Part s’ha d’esforçar per oferir al públic la possibilitat de participar en l’elabora-
ció de les polítiques relatives al medi ambient.
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Article 8. Participació del públic durant la fase d’elaboració de disposicions reglamen-
tàries o d’instruments normatius jurídicament obligatoris d’aplicació general

Cada Part s’ha d’esforçar per promoure una participació efectiva del públic en una fase apro-
piada, i quan les opcions encara estiguin obertes, durant la fase d’elaboració per autoritats 
públiques de disposicions reglamentàries o d’altres normes jurídicament obligatòries d’aplica-
ció general que puguin tenir un efecte important sobre el medi ambient.

A aquest efecte, convé adoptar les disposicions següents:

  a) fi xar un termini sufi cient per permetre una participació efectiva;
  b) publicar un projecte de regles o posar aquest a disposició del públic per altres mitjans, i
  c)  donar al públic la possibilitat de formular observacions, sia directament, sia per medi-

ació d’òrgans consultius representatius.

Els resultats de la participació del públic s’han de tenir en compte en tot allò que sigui possible.

Article 9. Accés a la justícia

 1.  Cada Part ha de vetllar, en el marc de la seva legislació nacional, perquè tota persona que 
estimi que la seva sol·licitud d’informació en aplicació de l’article 4 no ha estat atesa, ha 
estat rebutjada il·lícitament, en tot o en part, no ha obtingut una resposta sufi cient, o que, 
tret d’això, aquesta no ha rebut el tractament previst a les disposicions del dit article, tin-
gui la possibilitat de presentar un recurs davant un òrgan judicial o davant un altre òrgan 
independent i imparcial establert per la llei.

En el cas que una Part estableixi tal recurs davant un òrgan judicial, ha de vetllar per-
què la persona interessada també tingui accés a un procediment ràpid establert per la 
llei que sigui gratuït o poc onerós, amb vista al reexamen de la sol·licitud per part 
d’una autoritat pública o al seu examen per part d’un òrgan independent i imparcial 
diferent d’un òrgan judicial.

Les decisions fi nals adoptades en virtut d’aquest apartat 1 són obligatòries per a l’autori-
tat pública que tingui les informacions. Els motius que les justifi quen s’han d’indicar per 
escrit, si més no quan es denegui l’accés a la informació en virtut d’aquest apartat.

 2.  Cada Part ha de vetllar, en el marc de la seva legislació nacional, perquè els membres del 
públic interessat:

  a) que tinguin un interès sufi cient o, si escau,
  b)  que invoquin la lesió d’un dret, quan el Codi de procediment administratiu d’una Part 

imposi tal condició, puguin interposar un recurs davant un òrgan judicial o un altre 
òrgan independent i imparcial establert per la llei per impugnar la legalitat, pel que fa 
al fons i quant al procediment, de qualsevol decisió, o qualsevol acció o omissió que 
entri en l’àmbit de les disposicions de l’article 6 i, si el dret intern ho preveu i sens 
perjudici del que es disposa a l’apartat 3 de més avall, d’altres disposicions perti-
nents del present Conveni.

Allò que constitueix interès sufi cient i lesió d’un dret es determina d’acord amb les disposici-
ons del dret intern i conformement amb l’objectiu de concedir al públic interessat un ampli 
accés a la justícia en el marc del present Conveni. A aquest efecte, l’interès de tota organitza-
ció no governamental que compleixi les condicions previstes a l’article 2, apartat 5, es consi-
dera sufi cient en el sentit de la lletra a). Igualment, es considera que aquestes organitzacions 
tenen drets que podrien ser lesionats en el sentit de la lletra b) anterior.
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Les disposicions d’aquest apartat 2 no exclouen la possibilitat de presentar un recurs prelimi-
nar davant una autoritat administrativa ni eximeixen de l’obligació d’esgotar les vies de recurs 
administratiu abans d’entaular un procediment judicial quan el dret intern imposi tal obligació.

 3.  A més, sens perjudici dels procediments de recurs als quals es refereixen els apartats 1 i 
2 precedents, cada Part ha de vetllar perquè els membres del públic que reuneixin els 
eventuals criteris previstos pel seu dret intern puguin entaular procediments administra-
tius o judicials per impugnar les accions o omissions de particulars o d’autoritats públi-
ques que vulnerin les disposicions del dret ambiental nacional.

 4.  A més, sens perjudici del que es disposa a l’apartat 1, els procediments als quals es refe-
reixen els apartats 1, 2 i 3 precedents han d’oferir recursos sufi cients i efectius, en particu-
lar una ordre de reparació, si escau, i han de ser objectius, equitatius i ràpids sense que el 
seu cost sigui prohibitiu. Les decisions adoptades en virtut d’aquest article s’han de pro-
nunciar o consignar per escrit. Les decisions dels tribunals i, en la mesura del que sigui 
possible, les d’altres òrgans han de ser accessibles al públic.

 5.  Perquè les disposicions d’aquest article siguin encara més efi caces, cada Part ha de vet-
llar perquè s’informi el públic de la possibilitat que se li concedeixi d’iniciar procediments 
de recurs administratiu o judicial, i ha de contemplar l’establiment de mecanismes d’as-
sistència adequats encaminats a eliminar o reduir els obstacles fi nancers o d’una altra 
mena que obstaculitzin l’accés a la justícia.

Article 10. Reunió de les Parts

 1.  La primera reunió de les Parts es convocarà el més tard un any després de la data d’en-
trada en vigor del present Conveni. A continuació, les Parts celebraran una reunió ordinà-
ria, almenys un cop cada dos anys, tret que decideixen una altra cosa o si una d’elles ho 
sol·licita per escrit; aquesta sol·licitud, però, ha de tenir el suport d’un terç, com a mínim, 
de les Parts dins dels sis mesos següents a haver estat comunicada a la totalitat de les 
Parts pel secretari executiu de la Comissió Econòmica per a Europa.

 2.  A les seves reunions, les Parts han de seguir permanentment l’aplicació del present Con-
veni sobre la base dels informes comunicats regularment per les Parts i, tenint aquest 
objectiu present:

  a)  han d’examinar, amb vista a perfeccionar-los, les polítiques que apliquin i els sis-
temes jurídics i metodològics que segueixin per garantir l’accés a la informació, 
la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria 
ambiental;

  b)  s’han d’intercanviar els ensenyaments que extreguin de la concertació i aplicació 
d’acords bilaterals i multilaterals o d’altres acords que tinguin relació amb l’objecte del 
present Conveni, en els quals siguin Parts una o diverses d’elles;

  c)  han de sol·licitar, si escau, els serveis dels òrgans competents de la CEPE, així com 
d’altres organismes internacionals o de comitès específi cs competents, per a totes les 
qüestions que calgui tenir en compte per assolir els objectius del present Conveni;

  d)  han de crear òrgans subsidiaris si ho consideren necessari;
  e)  han d’elaborar, si escau, protocols al present Conveni;
  f)  han d’examinar i adoptar proposicions d’esmena al present Conveni de conformitat 

amb les disposicions de l’article 14;
  g)  han d’estudiar i emprendre qualsevol altra acció que pugui resultar necessària a l’efec-

te del present Conveni;
  h)  a la seva primera reunió, han d’estudiar i adoptar per consens el reglament de règim 

interior de les seves reunions i de les reunions dels òrgans subsidiaris;
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  i)  a la seva primera reunió, han d’examinar els ensenyaments que extreguin de l’aplicació 
de les disposicions de l’article 5, apartat 9, i han d’estudiar les mesures necessàries per 
perfeccionar el sistema previst en aquest apartat, tenint en compte els procediments 
aplicables, els fets nous esdevinguts a escala internacional, en particular l’elaboració 
d’un instrument adequat respecte de l’establiment de registres o inventaris de les descàr-
regues o transferències de contaminants que es podrien annexar al present Conveni.

 3.  En cas necessari, la reunió de les Parts pot estudiar la possibilitat d’adoptar per consens 
disposicions d’ordre fi nancer.

 4.  Les Nacions Unides, els seus organismes especialitzats i l’Organisme Internacional d’Ener-
gia Atòmica, així com tot Estat o organització d’integració econòmica regional que estigui 
facultat en virtut de l’article 17 per signar el Conveni però que no en sigui Part, i tota orga-
nització internacional que tingui competències en esferes que tinguin relació amb el pre-
sent Conveni, tenen dret a participar en qualitat d’observadors a les reunions de les Parts.

 5.  Tota organització no governamental que tingui competències en esferes que tinguin rela-
ció amb el present Conveni i que faci saber al Secretari Executiu de la Comissió Econòmi-
ca per a Europa que desitja estar representada en una reunió de les Parts, té dret a 
participar-hi en qualitat d’observador, tret que almenys un terç de les Parts hi objectin.

 6.  Als efectes dels apartats 4 i 5 precedents, el reglament de règim interior esmentat a l’apartat 
2, lletra h), regularà les modalitats pràctiques d’admissió i les altres condicions pertinents.

Article 11. Dret de vot

 1.  Tret del que es disposa a l’apartat 2 d’aquest article, cada Part en el present Conveni dis-
posa d’un vot.

 2.  A les esferes de la seva competència, les organitzacions d’integració econòmica regional 
disposen, per exercir el seu dret de vot, d’un nombre de vots igual al nombre dels seus 
Estats membres que siguin Parts en el present Conveni. Aquestes organitzacions no exer-
ceixen el seu dret de vot si els seus Estats membres exerceixen el seu, i a la inversa.

Article 12. Secretaria

El Secretari Executiu de la Comissió Econòmica per a Europa exercirà les funcions de secreta-
ria següents:

  a) convocar i preparar les reunions de les Parts;
  b)  transmetre a les Parts els informes i altres informacions rebudes en aplicació de les 

disposicions del present Conveni, i
  c) dur a terme altres funcions que les Parts puguin assignar-li.

Article 13. Annexos

Els annexos del present Conveni en formen part integrant.

Article 14. Esmenes al Conveni

 1. Tota Part pot proposar esmenes al present Conveni.
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 2.  El text de tota proposta d’esmena al present Conveni s’ha de sotmetre per escrit al Secre-
tari Executiu de la Comissió Econòmica per a Europa, el qual ho ha de comunicar a totes 
les Parts almenys noranta dies abans de la reunió de les Parts en el curs de la qual es 
proposi l’adopció de l’esmena.

 3.  Les Parts no han d’estalviar esforços per arribar a un acord per consens sobre qualsevol 
esmena que es proposi introduir en el present Conveni. Si tots els esforços en aquest 
sentit resulten vans i no s’arriba a cap acord, l’esmena s’ha d’adoptar en última instància 
mitjançant la votació per una majoria de tres quarts de les Parts presents i votants.

 4.  Les esmenes al present Conveni adoptades d’acord amb l’apartat 3 anterior han de ser 
sotmeses pel dipositari a totes les Parts als efectes de ratifi cació, aprovació o acceptació. 
Les esmenes al present Conveni que no es refereixin a un annex entraran en vigor respec-
te de les Parts que les hagin ratifi cat, aprovat o acceptat el norantè dia següent a la recep-
ció pel dipositari de la notifi cació de la seva ratifi cació, aprovació o acceptació per almenys 
tres quarts d’aquestes Parts. Posteriorment, entraran en vigor respecte de qualsevol altra 
Part el norantè dia següent al dipòsit per aquesta Part del seu instrument de ratifi cació, 
aprovació o acceptació de les esmenes.

 5.  Tota Part que no estigui en condicions d’aprovar una esmena a un annex del present Con-
veni ho ha de notifi car per escrit al dipositari dins dels 12 mesos següents a la data de 
comunicació de la seva adopció. El dipositari ha d’informar sense demora totes les Parts 
de la recepció d’aquesta notifi cació. Una Part pot, en qualsevol moment, substituir la seva 
notifi cació anterior per una acceptació i, després del dipòsit d’un instrument d’acceptació 
davant del dipositari, les esmenes al dit annex entraran en vigor respecte d’aquesta Part.

 6.  Quan expiri un termini de 12 mesos a comptar des de la data de la seva comunicació pel 
dipositari prevista a l’apartat 4 de més amunt, tota esmena a un annex entrarà en vigor 
respecte de les Parts que no hagin cursat una notifi cació al dipositari d’acord amb les 
disposicions de l’apartat 5 anterior en la mesura en què no més d’un terç de les Parts hagi 
cursat la dita notifi cació.

 7.  A l’efecte d’aquest article, per «Parts presents i votants» s’entén les Parts presents a la 
reunió que emetin un vot afi rmatiu o negatiu.

Article 15. Examen del compliment de les disposicions

La reunió de les Parts ha d’adoptar per consens mecanismes facultatius de caràcter no con-
fl ictiu, no judicial i consultiu per examinar el compliment de les disposicions del present 
Conveni. Aquests mecanismes permeten una participació adequada del públic i poden pre-
veure la possibilitat d’examinar comunicacions de membres del públic respecte de qüestions 
que tinguin relació amb el present Conveni.

Article 16. Resolució de controvèrsies

 1.  Si sorgeix una controvèrsia entre dues o més Parts respecte de la interpretació o de l’apli-
cació del present Conveni, aquestes Parts s’han d’esforçar a resoldre-la per mitjà de la ne-
gociació o per qualsevol altre mitjà de solució de controvèrsies que considerin acceptable.

 2.  Quan signi, ratifi qui, accepti, aprovi o s’adhereixi al present Conveni, o en qualsevol altre mo-
ment posterior, una Part pot declarar per escrit al dipositari que, pel que fa a les controvèrsies 
que no s’han resolt d’acord amb l’apartat 1, accepta com a obligatori un o els dos mitjans de 
solució següents en les seves relacions amb qualsevol Part que accepti la mateixa obligació:



22

  a) el sotmetiment de la controvèrsia a la Cort Internacional de Justícia;
  b) l’arbitratge, d’acord amb el procediment defi nit a l’annex II.

 3.  Si les parts en la controvèrsia han acceptat els dos mitjans de solució de controvèrsies 
esmentats a l’apartat 2 anterior, la controvèrsia només es pot sotmetre a la Cort Internaci-
onal de Justícia, tret que les parts acordin una altra cosa.

Article 17. Signatura

El present Conveni estarà obert a la signatura dels Estats membres de la Comissió Econòmica per 
a Europa, així com dels Estats que gaudeixen d’un estatut consultiu davant de la Comissió Econò-
mica per a Europa, en virtut dels apartats 8 i 11 de la resolució 36 (IV) del Consell Econòmic i So-
cial, de  28  de  març de 1947, i de les organitzacions d’integració econòmica regional constituïdes 
per Estats sobirans, membres de la Comissió Econòmica per a Europa, que els hagin transferit 
competències en les matèries de què tracta el present Conveni, incloent-hi la competència per 
concertar tractats sobre aquestes matèries a Århus (Dinamarca), el 25 de juny de 1998, i posterior-
ment a la Seu de les Nacions Unides a Nova York, fi ns al 21 de desembre de 1998.

Article 18. Dipositari

El Secretari General de les Nacions Unides durà a terme les funcions de dipositari del present 
Conveni.

Article 19. Ratifi cació, acceptació, aprovació i adhesió

 1.  El present Conveni està subjecte a la ratifi cació, acceptació o aprovació dels Estats i de 
les organitzacions d’integració econòmica regional que el signen.

 2.  El present Conveni estarà obert a l’adhesió dels Estats i organitzacions d’integració eco-
nòmica regional esmentats a l’article 17 a partir del 22 de desembre de 1998.

 3.  Tot Estat no esmentat a l’apartat 2 que sigui membre de les Nacions Unides pot adherir-se 
al Conveni amb l’aprovació de la reunió de les Parts.

 4.  Tota organització esmentada a l’article 17 que arribi a ser Part en el present Conveni sen-
se que cap dels seus Estats membres en sigui Part hi queda vinculada per totes les obli-
gacions provinents del Conveni. Quan un o diversos Estats membres de tal organització 
siguin Parts en el present Conveni, aquesta organització i els seus Estats membres han 
d’acordar les seves responsabilitats respectives en l’execució de les obligacions que els 
imposa el Conveni. En aquest cas, l’organització i els Estats membres no estan facultats 
per exercir concurrentment els drets provinents del present Conveni.

 5.  Als seus instruments de ratifi cació, acceptació, aprovació o adhesió, les organitzacions d’inte-
gració econòmica regional esmentades a l’article 17 han de declarar l’abast de la seva compe-
tència respecte de les matèries regulades pel present Conveni. A més, aquestes organitzacions 
han d’informar el dipositari de tota modifi cació important a l’abast de les seves competències.

Article 20. Entrada en vigor

 1.  El present Conveni entrarà en vigor el norantè dia següent a la data del dipòsit del setzè 
instrument de ratifi cació, acceptació, aprovació o adhesió.
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 2.  A l’efecte de l’apartat 1 d’aquest article, l’instrument dipositat per una organització d’inte-
gració econòmica regional no se suma als dipositats pels Estats membres d’aquesta or-
ganització.

 3.  Respecte de cada Estat o organització a què es refereix l’article 17 que ratifi qui, accepti o 
aprovi el present Conveni o s’hi adhereixi després del dipòsit del setzè instrument de rati-
fi cació, acceptació, aprovació o adhesió, el Conveni entrarà en vigor el norantè dia se-
güent a la data de dipòsit per aquest Estat o aquella organització del seu instrument de 
ratifi cació, acceptació, aprovació o adhesió.

Article 21. Denúncia

En qualsevol moment posterior a l’expiració d’un termini de tres anys a partir de la data en què 
el present Conveni entri en vigor respecte d’una Part, aquesta podrà denunciar el Conveni 
mitjançant una notifi cació escrita dirigida al dipositari. Aquesta denúncia tindrà efecte el noran-
tè dia següent a la data de rebut de la seva notifi cació pel dipositari.

Article 22. Textos autèntics

L’original del present Conveni, els textos en anglès, francès i rus del qual són igualment autèn-
tics, es dipositarà en poder del Secretari General de les Nacions Unides.

PER DONAR-NE FE, els infrascrits, degudament autoritzats per a això, signen el present Conveni.

FET a Århus (Dinamarca), el vint-i-cinc de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

Annex I

Llista d’activitats a les quals es refereix l’article 6, apartat 2, lletra a)

 1. Sector de l’energia:

  – refi neries de petroli i de gas,

  – instal·lacions de gasifi cació i liqüefacció,

  –  centrals tèrmiques i altres instal·lacions de combustió amb un aportament tèrmic de, 
com a mínim, 50 megawatts,

  – forns de coc,

  –  centrals nuclears i altres reactors nuclears, incloent-hi el desmantellament o la retirada 
del servei d’aquestes centrals o reactors1 (a excepció de les instal·lacions d’investiga-
ció per a la producció i la transformació de matèries fi ssibles i fèrtils, la potència màxi-
ma de les quals no excedeixi 1 kilowatt de càrrega tèrmica contínua),

  – instal·lacions per al retractament de combustibles nuclears irradiats,

1.  Les centrals nuclears i altres reactors nuclears deixen de ser instal·lacions nuclears quan tots els combustibles nuclears i tots 
els altres elements contaminats han estat retirats defi nitivament de l’emplaçament de les instal·lacions.
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  – instal·lacions destinades:
   • a la producció o a l’enriquiment de combustibles nuclears,
   • al tractament de combustibles nuclears irradiats o de rebuigs radioactius,
   • a l’eliminació defi nitiva de combustibles nuclears irradiats,
   • exclusivament a l’eliminació defi nitiva de rebuigs radioactius,
   •  exclusivament a l’emmagatzematge (previst per a més de deu anys) de combustibles 

nuclears irradiats o de rebuigs radioactius en un lloc diferent del lloc de producció.

 2. Producció i transformació de metalls:

  –  instal·lacions de torrefacció o sinterització de mineral metàl·lic (en particular, mineral sulfurat),

  –  instal·lacions per a la producció de ferro fos o d’acer (fusió primària o secundària), incloent-
hi els equipaments per a la fosa contínua d’una capacitat de més de 2,5 tones per hora,

  –  instal·lacions destinades a la transformació de metalls ferrosos:
   i)  per forjat mitjançant martells l’energia de cop dels quals excedeixi els 50 kilojoules 

per martell i quan la potència calorífi ca aplicada sigui superior a 20 megawatts,
   iii)  aplicació de capes de protecció de metall en fusió amb una capacitat de tracta-

ment superior a dues tones d’acer brut a l’hora,

  – foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció superior a 20 tones al dia,

  – instal·lacions:
   i)  destinades a la producció de metalls bruts no ferrosos a partir de minerals, de concentrats 

o de matèries primeres secundàries per procediments metal·lúrgics químics o electrolítics,
   ii)  destinades a la fusió, incloent-hi l’aliatge, de metalls no ferrosos, incloent-hi els 

productes de recuperació (afi nament, emmotllament en foneria), amb una capaci-
tat de fusió superior a 4 tones al dia per al plom i el cadmi, o de 20 tones al dia per 
a tots els altres metalls,

  –  instal·lacions de tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques en les quals 
s’utilitzi un procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes de tracta-
ment sigui superior a 30 metres cúbics.

 3. Indústria mineral:

  –  instal·lacions destinades a la producció de clínquer (ciment) en forns rotatoris amb una 
capacitat de producció superior a 500 tones al dia, o de calçs en forns rotatoris amb 
una capa citat de producció superior a 50 tones al dia, o en altres tipus de forns amb 
una capacitat de producció superior a 50 tones al dia,

  –  les centrals nuclears i altres reactors nuclears deixen de ser instal·lacions nuclears 
quan tots els combustibles nuclears i tots els altres elements contaminats han estat 
retirats defi nitivament de l’emplaçament de les instal·lacions,

  –  instal·lacions destinades a la producció d’amiant i a la fabricació de productes a base 
d’amiant; instal·lacions destinades a la fabricació de vidre, incloent-hi les destinades a 
la producció de fi bres de vidre amb una capacitat de fusió superior a 20 tones al dia,

  –  instal·lacions destinades a la fusió de matèries minerals, incloent-hi les destinades a la 
producció de fi bres minerals, amb una capacitat de fusió superior a 20 tones al dia,

  –  instal·lacions destinades a la fabricació de productes ceràmics per cocció, en particu-
lar teules, totxanes, pedres refractàries, rajoles, gres o porcellana, amb una capacitat 
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de producció superior a 75 tones al dia, o una capacitat de forn de més de 4 metres 
cúbics i de més de 300 quilograms/metre cúbic per forn.

 4.  Indústria química: per producció, en el sentit de les categories d’activitats enumerades en 
aquest apartat, s’entén la producció en quantitats industrials, per transformació química, 
de les substàncies o grups de substàncies esmentats a les lletres a) a g) següents:

  a)  instal·lacions químiques destinades a la fabricació de productes químics orgànics de 
base, tals com:

   i) hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics),
   ii)  hidrocarburs oxigenats, entre ells els alcohols, aldehids, cetones, àcids carboxí-

lics, èsters, acetats, èters, peròxids i resines epòxides,
   iii) hidrocarburs sulfurats,
   iv)  hidrocarburs nitrogenats, entre ells les amines, amides, compostos nitrosos, ni-

trats o nitrats, nitrils, cianats i isocianats,
   v) hidrocarburs fosforats,
   vi) hidrocarburs halogenats,
   vii) compostos organometàl·lics,
   viii) matèries plàstiques de base (polímers, fi bres sintètiques, fi bres de base de cel·lulosa),
   ix) cautxús sintètics,
   x) colorants i pigments,
   xi) tensioactius i agents de superfície,

  b)  instal·lacions químiques destinades a la fabricació de productes químics inorgànics de 
base, com ara:

   i)  gasos, en particular amoníac, clor i clorur d’hidrogen, fl uor o fl uorur d’hidrogen, 
òxids de carboni, compostos ensofrats, òxids de nitrogen, hidrogen, diòxid de 
sofre, diclorur de carbonil,

   ii)  àcids, en particular, àcid cròmic, àcid fl uorhídric, àcid fosfòric, àcid nítric, àcid 
clorhídric, àcid sulfúric, òleum, àcids sulfurats,

   iii) bases, entre elles, hidròxid d’amoni, hidròxid de potassi, hidròxid de sodi,
   iv)  sals, entre elles, clorur d’amoni, clorat de potassi, carbonat de potassi, carbonat 

de sodi, perborat, nitrat de plata,
   v)  no metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics, com ara carbur de cal-

ci, silici, carbur de silici;

  c)  instal·lacions químiques destinades a la fabricació d’adobs a base de fòsfor, de nitro-
gen o de potassi (adobs simples o compostos);

  d)  instal·lacions químiques destinades a la fabricació de productes de base fi tosanitaris i 
de biocides;

  e)  instal·lacions en què s’utilitzi un procediment químic biològic per a la fabricació de 
productes farmacèutics de base;

  f)  instal·lacions químiques destinades a la fabricació d’explosius;

  g)  instal·lacions químiques en les quals s’utilitzi un tractament químic o biològic per pro-
duir additius proteics per als aliments dels animals, ferments i altres substàncies 
proteiques.

 5. Gestió de residus:

  –  instal·lacions per a la incineració, aprofi tament, tractament químic i abocament de re-
sidus perillosos,
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  –  instal·lacions per a la incineració d’escombraries urbanes, amb una capacitat superior 
a 3 tones a l’hora,

  –  instal·lacions per a l’eliminació de residus no perillosos, amb una capacitat de més de 
50 tones al dia,

  –  abocadors que rebin més de 10 tones al dia o amb una capacitat total de més de 
25.000 tones, excloent-ne els abocadors de residus inerts.

 6.  Instal·lacions de tractament d’aigües residuals amb una capacitat superior a un equivalent 
de població de 150.000 persones.

 7. Instal·lacions industrials destinades a:

  a) la fabricació de pasta de paper a partir de fusta o d’altres matèries fi broses;
  b) la fabricació de paper i de cartró, amb una capacitat de producció superior a 20 tones al dia;

 8. a)  Construcció de vies per al trànsit ferroviari de llarga distància, així com d’aeroports2 dotats 
d’una pista principal d’enlairament i d’aterratge amb una longitud mínima de 2.100 metres;

  b) construcció d’autopistes i de vies ràpides;3

  c)  construcció d’una nova carretera de quatre carrils o més, o realineació o eixample 
d’una carretera existent de dos carrils per fer-ne una de quatre carrils o més, quan la 
nova carretera o secció de carretera realineada o eixamplada tingui una longitud inin-
terrompuda de 10 quilòmetres com a mínim.

 9. a)  Vies navegables i ports de navegació interior que permetin l’accés de vaixells de més 
de 1.350 tones;

  b)  ports comercials, molls de càrrega i descàrrega units a terra i avantports (excloent-ne 
els molls per a transbordadors) accessibles a vaixells de més de 1.350 tones.

 10.  Dispositius de captació o de recàrrega artifi cial d’aigües subterrànies quan el volum anual 
de les aigües captades o recarregades sigui igual o superior a 10 milions de metres cúbics.

11. a)  Obres destinades al transvasament de recursos hídrics entre conques fl uvials quan 
aquesta operació tingui per objecte prevenir una eventual escassetat d’aigua i el volum 
anual de les aigües transvasades excedeixi els 100 milions de metres cúbics;

  b)  en tots els altres casos, les obres destinades al transvasament de recursos hídrics en-
tre conques fl uvials quan el cabal anual mitjà, al llarg de diversos anys, de la conca 
d’origen excedeixi els 2.000 milions de metres cúbics i quan el volum de les aigües 
transvasades excedeixi el 5% d’aquest cabal.

En tots dos casos queden exclosos els transvasaments d’aigua potable conduïda per canalit-
zacions.

 12.  Extracció de petroli i de gas natural amb fi nalitats comercials quan les quantitats extretes 
excedeixin les 500 tones de petroli i els 500.000 metres cúbics de gas al dia.

 13.  Preses i altres instal·lacions destinades a retenir les aigües o emmagatzemar-les de ma-
nera permanent, quan el nou volum d’aigua o el volum suplementari d’aigua retinguda o 
emmagatzemada excedeixi els 10 milions de metres cúbics.

2. A l’efecte del present Conveni, la noció de «aeroport» correspon a la defi nició donada al Conveni de Chicago sobre la 
creació de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (annex 14).

3. A l’efecte del present Conveni, per «via ràpida» s’entén una carretera que correspongui a la definició donada a l’Acord 
Europeu de 15 de novembre de 1975 sobre les grans carreteres de trànsit internacional.
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 14.  Canalitzacions per al transport de gas, de petroli o de productes químics, amb un diàme-
tre superior a 800 mil·límetres i d’una longitud superior a 40 quilòmetres.

 15. Instal·lacions destinades a la cria intensiva d’aus o de porcs que disposin de més de:

  a) 40.000 places per a aus;
  b) 20.000 places per a porcs de producció (de més de 30 quilograms), o
  c) 750 places per a llavores.

 16.  Pedreres i explotacions mineres a cel obert, quan la superfície del jaciment excedeixi les 
25 hectàrees o, en el cas de les torberes, les 150 hectàrees.

 17.  Construcció d’esteses aèries per al transport d’energia elèctrica amb una tensió de 220 
kilovolts o més i una longitud superior a 15 quilòmetres.

 18.  Instal·lacions d’emmagatzematge de petroli, de productes petroquímics o de productes 
químics, amb una capacitat de 200.000 tones o més.

 19. Altres activitats:

  –  instal·lacions destinades al pretractament (operacions de rentatge, blanquejament, 
mercerització) o la tintura de fi bres o de tèxtils la capacitat de tractament de les quals 
sigui superior a 10 tones al dia,

  –  instal·lacions destinades a l’adob de pells, quan la capacitat de tractament sigui supe-
rior a 12 tones de productes acabats al dia:

   a)  escorxadors amb una capacitat de producció de peces en canal superior a 50 
tones al dia;

   b)  tractament i transformació destinats a la fabricació de productes alimentaris a partir de:
   i)  matèries primeres animals (excloent-ne la llet), amb una capacitat de producció 

de productes acabats superior a 75 tones al dia,
   ii)  matèries primeres vegetals, amb una capacitat de producció de productes aca-

bats superior a 300 tones al dia (valor mitjà trimestral);
   c)  tractament i transformació de la llet, quan la quantitat de llet rebuda sigui superior a 

200 tones al dia (valor mitjà anual);

  –  instal·lacions destinades a l’eliminació o al reciclatge de peces en canal i de despulles 
d’animals amb una capacitat de tractament superior a 10 tones al dia,

  –  instal·lacions destinades al tractament de superfície de matèries, objectes o productes, 
i en els quals s’utilitzin dissolvents orgànics, en particular per a les operacions d’aprest, 
impressió, revestiment, desgreixatge, impermeabilització, encolatge, pintura, neteja o 
impregnació, amb una capacitat de consum de dissolvent de més de 150 quilograms 
l’hora o de més de 200 tones l’any,

  –  instal·lacions destinades a la fabricació de carbó (carbó cuit dur) o d’electrografi t per 
combustió o grafi tització.

 20.  Tota activitat no esmentada als apartats 1 a 19 precedents quan estigui prevista la partici-
pació del públic respecte d’ella en el marc d’un procediment d’avaluació de l’impacte 
sobre el medi ambient d’acord amb la legislació nacional.

 21.  Les disposicions de l’article 6, apartat 1, lletra a), del present Conveni no s’aplicaran a cap 
de les activitats esmentades anteriorment que s’emprenguin exclusivament o essencial-
ment per investigar, elaborar o experimentar nous mètodes o nous productes i que no 
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hagin de durar més de dos anys, tret que puguin tenir un efecte perjudicial important so-
bre el medi ambient o la salut.

 22.  Tota modifi cació o ampliació de les activitats que respongui per si mateixa als criteris o 
llindars expressats en aquest annex es regirà per l’article 6, apartat 1, lletra a), del present 
Conveni. Qualsevol altra modifi cació o ampliació de les activitats es regirà per l’article 6, 
apartat 1, lletra b), del present Conveni.

Annex II

Arbitratge

 1.  En cas que una controvèrsia sigui sotmesa a arbitratge en virtut de l’article 16, apartat 2, 
del present Conveni, una o més de les Parts en aquesta han de notifi car a la Secretaria 
l’objecte de l’arbitratge i han d’indicar, en particular, els articles del present Conveni la 
interpretació o aplicació dels quals es discuteixen. La Secretaria ha de transmetre les in-
formacions rebudes a totes les Parts en el present Conveni.

 2.  El tribunal arbitral estarà compost per tres membres. La Part o Parts demandants i l’altra 
o altres Parts en la controvèrsia han de designar un àrbitre i els dos àrbitres així designats 
han de designar de comú acord el tercer àrbitre, el qual presidirà el tribunal arbitral. Aquest 
últim no pot ser nacional de cap de les Parts en la controvèrsia, no pot tenir la seva resi-
dència habitual en el territori d’una d’aquestes Parts, no pot estar al servei de cap d’elles 
ni pot haver-se ocupat ja de l’assumpte per qualsevol altre concepte.

 3.  Si dins dels dos mesos següents al nomenament del segon àrbitre no s’ha designat el 
president del tribunal arbitral, el Secretari Executiu de la Comissió Econòmica per a Euro-
pa ha de procedir, a petició d’una de les Parts en la controvèrsia, a designar-lo en un nou 
termini de dos mesos.

 4.  Si en un termini de dos mesos, a comptar des de la recepció de la demanda, una de les 
Parts en la controvèrsia no procedeix al nomenament d’un àrbitre, l’altra Part en pot infor-
mar el Secretari Executiu de la Comissió Econòmica per a Europa, el qual ha de designar 
al president del tribunal arbitral en un nou termini de dos mesos. Una vegada designat, el 
president del tribunal arbitral ha de demanar a la Part que no hagi nomenat àrbitre que ho 
faci en un termini de dos meses. Si no ho fa en aquest termini, el president n’ha d’informar 
el Secretari Executiu de la Comissió Econòmica per a Europa, el qual ha de procedir a 
efectuar aquest nomenament en un nou termini de dos mesos.

 5.  El tribunal dictarà el laude de conformitat amb el dret internacional i les disposicions del 
present Conveni.

 6.  Tot tribunal arbitral constituït en aplicació de les disposicions del present annex establirà 
el seu propi procediment.

 7.  Les decisions del tribunal arbitral, tant sobre les qüestions de procediment com sobre les 
qüestions de fons, s’han d’adoptar per majoria dels seus membres.

 8. El tribunal pot adoptar totes les mesures requerides per determinar els fets.

 9.  Les parts en la controvèrsia han de facilitar la feina al tribunal arbitral i, en particular, per 
tots els mitjans de què disposin:
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  a) han de proporcionar-li tots els documents, facilitats o informacions pertinents;
  b) li han de permetre, si cal, citar i escoltar testimonis o perits.

 10.  Les parts i els àrbitres han de protegir el secret de tota informació que rebin a títol confi -
dencial durant el procediment d’arbitratge.

 11.  El tribunal arbitral, a petició d’una de les Parts, pot recomanar l’adopció de mesures 
cautelars.

 12.  Si una de les Parts en la controvèrsia no compareix davant el tribunal arbitral o no defensa 
la seva causa, l’altra Part pot demanar al tribunal que continuï el procediment i dicti el 
laude defi nitiu. El fet que una Part no comparegui o no defensi la seva causa no constitu-
eix cap obstacle per a la marxa del procediment.

 13.  El tribunal arbitral pot conèixer de les demandes de reconvenció directament relacionades 
amb l’objecte de la controvèrsia i resoldre-les.

 14.  Tret que el tribunal arbitral decideixi una altra cosa quant a les circumstàncies particulars 
de l’assumpte, les despeses del tribunal, incloent-hi la remuneració dels seus membres, 
corren a parts iguals a càrrec de les Parts en la controvèrsia. El tribunal ha de dur un re-
gistre de totes les seves despeses i ha de presentar un estat fi nal a les Parts.

 15.  Tota Part en el present Conveni que, pel que fa a l’objecte d’una controvèrsia, tingui un 
interès de caràcter jurídic que pugui resultar afectat per la decisió dictada en l’assumpte, 
pot intervenir en el procediment amb l’acord del tribunal.

 16.  El tribunal arbitral ha de dictar el laude dins dels cinc mesos següents a la data en què ha 
quedat constituït, tret que consideri necessari prorrogar aquest termini durant un període 
que no pot excedir els cinc mesos.

 17.  El laude del tribunal arbitral ha d’anar acompanyat d’una exposició de motius. El laude és 
defi nitiu i vinculant per a totes les parts en la controvèrsia.

   El tribunal arbitral ha de comunicar el laude a les Parts en la controvèrsia i a la Secretaria. 
Aquesta ha de transmetre les informacions rebudes a totes les parts en el present Conveni.

 18.  Tota controvèrsia entre les Parts respecte de la interpretació i execució del laude ha de ser 
sotmesa per una d’elles al tribunal arbitral que l’hagi dictat o, si no s’hi pot recórrer, a un 
altre tribunal constituït a l’efecte de la mateixa manera que el primer.
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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 per 
la qual es deroga la Directiva 90/313/CEE del Consell

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea,

Atès el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, i en particular l’apartat 1 del seu article 175,

Atesa la proposta de la Comissió1,

Atès el dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu2,

Atès el dictamen del Comitè de les Regions3,

De conformitat amb el procediment establert en l’article 251 del Tractat4, atès el text conjunt 
aprovat pel Comitè de Conciliació el 8 de novembre de 2002,

Considerant el següent:

 1.  Un major accés del públic a la informació ambiental i la difusió d’aquesta informació con-
tribueix a una major conscienciació en matèria de medi ambient, a un intercanvi lliure de 
punts de vista, a una participació més efectiva del públic en la presa de decisions ambi-
entals i, en defi nitiva, a la millora del medi ambient.

 2.  La Directiva 90/313/CEE del Consell, de 7 de juny de 1990, sobre llibertat d’accés a la 
informació en matèria de medi ambient5 va iniciar un canvi en la manera en la qual les 
autoritats públiques aborden a qüestió de l’obertura i de la transparència, establint mesu-
res per a l’exercici del dret d’accés del públic a la informació ambiental que convé desen-
volupar i prosseguir. La present Directiva amplia el nivell actual d’accés establert en virtut 
de la Directiva 90/313/CEE.

 3.  L’article 8 de l’esmentada Directiva disposa que els Estats Membres han de presentar a la 
Comissió un informe sobre l’experiència adquirida, del qual se’n servirà la Comissió per 
elaborar un informe dirigit al Parlament Europeu i al Consell que anirà acompanyat de les 
propostes de revisió que consideri adequades.

 4.  L’informe presentat en virtut del que es disposa en l’article 8 de l’esmentada Directiva 
descriu els  problemes sorgits en l’aplicació pràctica de la Directiva.

 5.  La Comunitat Europea va fi rmar, el 25 de juny de 1998, el Conveni de la Comissió Econò-
mica per a Europa de les Nacions Unides sobre accés a la informació, participació del 
públic a la presa de decisions i accés a la justícia en matèria de medi ambient («el Conve-
ni d’Århus»). Les disposicions de la legislació comunitària han de ser coherents amb l’es-
mentat Conveni per a la seva celebració per la Comunitat Europea.

1. DO C 337 I de 28.11.2000, pàg. 156 i DO C 240 I de 28.8.2001, p. 289.

2. DO C 116 de 20.4.2001, p. 43.

3. DO C 148 de 18.5.2001, p. 9.

4. Dictamen del Parlament Europeu, de 14 de març de 2001 (DO C 343 de 5.12.2001, p. 165), Posició Comuna del Consell, 
de 28 de gener de 2002 (DO C 113 I de 14.5.2002, p. 1) i Decisió del Parlament Europeu, de 30 de maig de 2002 (no pu-
blicada encara al Diari Oficial). Decisió del Consell de 16 de desembre de 2002 i Decisió del Parlament Europeu de 18 de 
desembre de 2002.

5. DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.
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 6.  En virtut d’una major transparència, convé substituir la Directiva 90/313/CEE en comptes de mo-
difi car-la, de manera que les parts interessades disposin d’un text legislatiu únic, clar i coherent.

 7.  Les disparitats entre les disposicions legals vigents als Estats Membres sobre l’accés a la 
informació ambiental que obri en poder de les autoritats públiques poden crear desigual-
tats dins de la Comunitat pel que es refereix a l’accés a aquesta informació o a les condi-
cions de la competència.

 8.  És necessari garantir que tota persona física o jurídica tingui dret d’accés a la informació 
ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o d’altres entitats en el seu 
nom, sense que l’esmentada persona es vegi obligada a declarar un interès determinat.

 9.  Cal, així mateix, que les autoritats públiques difonguin i posin a disposició del públic en 
general, de la forma més àmplia possible, la informació ambiental, especialment per mitjà 
de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. Cal tenir en compte l’evolució 
futura d’aquestes tecnologies als  informes i revisions de la present Directiva.

 10.  La defi nició d’informació ambiental ha d’aclarir-se per incloure-hi dades, en qualsevol for-
ma, sobre l’estat del medi ambient, sobre els factors, mesures o activitats que afectin o 
puguin afectar el medi ambient o que estiguin destinats a protegir-lo, sobre anàlisis de la 
relació cost-benefi ci i altres anàlisis econòmiques utilitzades en el marc de les esmentades 
mesures i activitats, i també informació sobre l’estat de la salut i la seguretat humanes, 
inclosa la contaminació de la cadena alimentària, sobre les condicions de la vida humana, 
els emplaçaments culturals i les construccions en la mesura que es vegin o puguin veure’s 
afectades per qualsevol dels esmentats extrems.

 11.  A fi  de tenir en compte el principi establert en l’article 6 del Tractat, que les exigències de 
la protecció del medi ambient han d’integrar-se en la defi nició i la realització de les políti-
ques i activitats de la Comunitat, cal ampliar la defi nició d’autoritats públiques per inclou-
re-hi el govern i les altres administracions públiques nacionals, regionals i locals, tinguin o 
no responsabilitats concretes en matèria de medi ambient. Cal que la defi nició s’ampliï 
igualment perquè inclogui altres persones o entitats que realitzin funcions públiques ad-
ministratives en relació amb el medi ambient d’acord amb el dret nacional, així com altres 
persones o entitats que actuïn sota el seu control i exerceixin responsabilitats o funcions 
públiques en relació amb el medi ambient.

 12.  La informació ambiental que físicament tinguin altres entitats en nom de les autoritats 
públiques també ha d’incloure’s en l’àmbit d’aplicació de la present Directiva. 

 13.  La informació ambiental ha de posar-se a disposició dels sol·licitants com més aviat millor 
i en un termini raonable, i tenint en compte qualsevol calendari especifi cat pel sol·licitant.

 14.  Les autoritats públiques han de facilitar la informació ambiental en la forma o format indi-
cat pel sol·licitant, excepte si resulta accessible al públic en una altra forma o format, o si 
resulta raonable fer que sigui accessible en una altra forma o format. A més, ha de ser 
possible poder exigir a les autoritats públiques que facin tots els esforços raonables per 
conservar la informació ambiental en el seu poder o en el d’una altra entitat, en el seu 
nom, en formes o formats fàcilment reproduïbles i accessibles per mitjans electrònics.

 15.  Els Estats Membres han de fi xar les modalitats pràctiques de posada a disposició efectiva 
de la informació. Aquestes modalitats garantiran un accés fàcil i efectiu a la informació i la 
seva progressiva posada a disposició del públic mitjançant xarxes públiques de teleco-
municacions, incloent-hi llistes públicament accessibles de les autoritats públiques i re-
gistres o llistes d’informació ambiental que estiguin en poder de les autoritats públiques o 
d’altres entitats en el seu nom.
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 16.  El dret a la informació signifi ca que la divulgació de la informació ha de ser la norma 
general i que s’ha de permetre que les autoritats públiques deneguin una sol·licitud d’in-
formació ambiental en casos concrets clarament defi nits. Els motius de denegació han 
d’interpretar-se de manera restrictiva, de tal manera que l’interès públic atès per la divul-
gació de la informació ha de ponderar-se amb l’interès atès per la denegació de la divul-
gació. Les raons de la denegació han de comunicar-se al sol·licitant en el termini establert 
a la present Directiva.

 17.  Les autoritats públiques han de permetre l’accés a parts de la informació ambiental sol-
licitada quan sigui possible separar informació inclosa en l’àmbit de les excepcions de la 
resta de la informació sol·licitada.

 18.  Les autoritats públiques han de poder cobrar per facilitar informació ambiental, però 
la quantitat cobrada ha de ser raonable. Això implica que, com a regla general, la 
quantitat cobrada no ha de superar els costos reals de la producció del material en 
qüestió. Cal que els supòsits en els quals s’exigeixi el pagament d’un avançament si-
guin limitats. En aquells casos en què les autoritats públiques divulguin informació 
ambiental a títol comercial, i sempre que això sigui necessari per assegurar la continu-
ïtat de les tasques de recopilació i publicació de l’esmentada informació, es conside-
rarà raonable l’aplicació d’una contraprestació econòmica conforme als preus de 
mercat; en aquests supòsits podrà exigir-se el pagament d’un avenç. S’ha de publicar 
i posar a disposició dels sol·licitants una llista de contraprestacions econòmiques, 
juntament amb informació sobre les circumstàncies en les quals pugui exigir-se o dis-
pensar-se el pagament.

 19.  Els sol·licitants han de poder interposar un recurs administratiu o judicial contra els actes 
o omissions d’una autoritat pública en relació amb la seva sol·licitud.

20.  Les autoritats públiques han d’intentar garantir que la informació ambiental sigui com-
prensible, precisa i susceptible de comparació quan aquesta sigui recollida per les esmen-
tades autoritats o en el seu nom. Cal que el procediment emprat en la recollida de dades 
es doni a conèixer, a petició de l’interessat, ja que constitueix un factor important a l’hora 
d’avaluar la qualitat de la informació facilitada.

 21.  A fi  de conscienciar encara més el públic sobre les qüestions ambientals i de millorar la 
protecció del medi ambient, cal que les autoritats públiques, si procedeix, posin a dispo-
sició i difonguin informació sobre el medi ambient en l’àmbit de les seves funcions, en 
particular per mitjà de la tecnologia de telecomunicació informàtica i/o electrònica, sem-
pre que estigui disponible.

 22.  La present Directiva ha d’avaluar-se cada quatre anys, a comptar des de la seva entrada 
en vigor, davant de l’experiència i després de la presentació dels informes pertinents per 
part dels Estats membres, i ser susceptible de revisió sobre l’esmentada base. La Comis-
sió ha de presentar un informe d’avaluació al Parlament Europeu i al Consell.

 23.  Com que els objectius de la present Directiva no poden ser assolits de manera sufi cient 
pels Estats membres i, per tant, poden aconseguir-se millor a nivell comunitari, la Co-
munitat pot adoptar mesures, d’acord amb el principi de subsidiarietat consagrat en 
l’article 5 del Tractat. De conformitat amb el principi de proporcionalitat enunciat en 
l’esmentat article, la present Directiva no ultrapassa el que és necessari per assolir els 
esmentats objectius.

24.  Allò que es disposa a la present Directiva no afectarà el dret dels Estats membres de man-
tenir o introduir mesures que prevegin un accés a la informació més ampli que el que 
exigeix la present Directiva.
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Han adoptat la present directiva:

Article 1. Objectius

Els objectius de la present Directiva són:

  a)  garantir el dret d’accés a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats 
públiques o d’altres entitats en el seu nom, i establir les normes i condicions bàsiques, 
així com modalitats pràctiques, del seu exercici, i

  b)  garantir que, d’ofi ci, la informació ambiental es difongui i es posi a disposició del públic 
gradualment a fi  d’aconseguir una difusió i posada a disposició del públic tan àmplia i 
sistemàtica com sigui possible de l’esmentada informació. Per a aquesta fi nalitat, hau-
rà de fomentar-se, en particular, l’ús de la tecnologia de telecomunicacions i/o electrò-
nica, sempre que se’n pugui disposar.

Article 2. Defi nicions

A l’efecte de la present Directiva, s’entendrà per:

 1.  Informació ambiental: tota informació en forma escrita, visual, sonora, electrònica o en 
qualsevol altra forma material sobre:

  a)  la situació d’elements del medi ambient, com l’aire i l’atmosfera, l’aigua, el sòl, la terra, 
els paisatges i espais naturals, inclosos els aiguamolls i les zones marines i costaneres, 
la diversitat biològica i els seus components, inclosos els organismes modifi cats genè-
ticament, i la interacció entre aquests  elements;

  b)  factors com substàncies, energia, soroll, radiacions o residus, inclosos els residus ra-
dioactius, emissions, abocaments i altres alliberaments al medi ambient, que afectin o 
puguin afectar els elements del medi ambient esmentats en la lletra a);

  c)  mesures (incloses les mesures administratives) com polítiques, normes, plans, progra-
mes, acords en matèria de medi ambient i activitats que afectin o puguin afectar els 
elements i factors esmentats en les lletres a) i b), així com les activitats o les mesures 
destinades a protegir aquests elements;

  d) informes sobre l’execució de la legislació ambiental; 
  e)  anàlisi de la relació cost-benefi ci i altres anàlisis i supòsits de caràcter econòmic utilit-

zats en el marc de les mesures i activitats citades en la lletra c); i 
  f)  l’estat de la salut i seguretat de les persones, inclosa, en el seu cas, la contaminació de la ca-

dena alimentària, condicions de vida humana, emplaçaments culturals i construccions, quan 
es vegin o puguin veure’s afectats per l’estat dels elements del medi ambient citats en la lletra 
a) o a través d’aquests elements, per qualsevol dels extrems esmentats a les lletres b) i c).

 2.  Autoritats públiques:

  a)  el Govern o qualsevol altra administració pública nacional, regional o local, inclosos els 
òrgans públics consultius;

  b)  les persones físiques o jurídiques que exerceixen, en virtut del dret intern, funcions 
administratives públiques, en particular tasques, activitats o serveis específi cs relacio-
nats amb el medi ambient; i

  c)  qualsevol altra persona física o jurídica que assumeixi responsabilitats o funcions públi-
ques o presti serveis públics relacionats amb el medi ambient sota l’autoritat d’una enti-
tat o d’una persona compresa dins de les categories esmentades en les lletres a) o b).

Els Estats membres podran disposar que aquesta defi nició no inclogui les entitats o institu-
cions en la mesura que actuïn en qualitat d’òrgan jurisdiccional o legislatiu. Els Estats membres 
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podran excloure de l’esmentada defi nició aquestes entitats o institucions si la seva ordenació 
constitucional en la data d’adopció de la present Directiva no preveu un procediment de recurs 
en el sentit del que es disposa en l’article 6.

 3.  Informació que estigui en poder de les autoritats públiques: informació ambiental que les 
esmentades autoritats tinguin i hagi estat rebuda o elaborada per elles.

 4.  Informació posseïda en nom de les autoritats públiques: informació sobre el medi ambient que 
estigui físicament en poder d’una persona jurídica o física en nom d’una autoritat pública.

 5. Sol·licitant: tota persona física o jurídica que sol·liciti informació ambiental.

 6.  Públic: una o diverses persones físiques o jurídiques i, d’acord amb la legislació o el cos-
tum del país, les associacions, organitzacions o grups constituïts per aquestes persones.

Article 3. Accés a la informació ambiental prèvia sol·licitud

 1.  Els Estats Membres faran el que calgui perquè les autoritats públiques estiguin obligades, d’acord 
amb el que es disposa en la present Directiva, a posar la informació ambiental que estigui en el 
seu poder o en el d’altres entitats en el seu nom a disposició de qualsevol sol·licitant, a petició 
d’aquest, i sense que l’esmentat sol·licitant estigui obligat a declarar un interès determinat.

 2.  A reserva de l’article 4, i tenint en compte qualsevol calendari especifi cat pel sol·licitant, la 
informació ambiental es facilitarà al sol·licitant: 

  a)  tan aviat com sigui possible, i com a molt tard, el mes següent a la recepció de la sol-
licitud per part de l’autoritat pública prevista a l’apartat 1, o bé

  b)  en el termini de dos mesos a partir de la recepció de la sol·licitud per part de l’autoritat 
pública, si a causa del volum i la complexitat de la informació resulta impossible acom-
plir el termini d’un mes indicat en la lletra a). En aquest supòsit, caldrà informar el sol-
licitant com més aviat millor, i en qualsevol cas abans que fi nalitzi el termini esmentat 
d’un mes, de la seva ampliació, així com de les raons que la justifi quen.

 3.  Quan una sol·licitud estigui formulada de manera massa general, l’autoritat pública dema-
narà el sol·licitant al més aviat possible abans, i com a molt tard en el termini indicat en la 
lletra a) de l’apartat 2, que la concreti, i l’ajudarà a fer-ho, per exemple donant-li informació 
sobre l’ús dels registres públics als quals es refereix la lletra c) de l’apartat 5. Les autoritats 
públiques podran, en cas de considerar-ho apropiat, rebutjar la sol·licitud emparant-se en 
la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 4.

 4.  Quan el sol·licitant demani disposar d’informació ambiental en una forma o format precisos 
(fi ns i tot en forma de còpies), l’autoritat pública procedirà a satisfer la sol·licitud llevat que:

  a)  la informació ja estigui a disposició pública en una altra forma o format, en particular 
segons disposa l’article 7, al qual el sol·licitant pugui accedir fàcilment, 

  b)  resulti raonable que l’autoritat pública posi a disposició la informació en una altra forma 
o format i ho justifi qui adequadament.

A l’efecte del present apartat, les autoritats públiques realitzaran tots els esforços raonables 
per conservar la informació ambiental que estigui en el seu poder o en el d’altres entitats en el 
seu nom en formes o formats de fàcil reproducció i accés mitjançant telecomunicacions infor-
màtiques o per altres mitjans electrònics. Els motius de la negativa a facilitar la informació 
parcialment o totalment en la forma o format sol·licitats es comunicaran al sol·licitant en el 
termini previst en la lletra a) de l’apartat 2.
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 5. A l’efecte del present article, els Estats membres garantiran que:

  a)  s’exigeixi als funcionaris que donin assistència al públic quan tracti d’accedir a la infor-
mació;

  b)  les llistes d’autoritats públiques siguin accessibles públicament, i
  c)  es defi neixin les modalitats pràctiques necessàries per garantir l’exercici efectiu del 

dret d’accés a la informació ambiental, com ara:
   – la designació de responsables d’informació,
   – la creació i el manteniment de mitjans de consulta de la informació sol·licitada,
   –  registres o llistes de la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats 

públiques o punts d’informació, amb indicacions clares sobre on pot trobar-se l’es-
mentada informació.

Els Estats membres vetllaran perquè les autoritats públiques informin el públic de manera ade-
quada sobre els drets que els atorga la present Directiva i perquè facilitin, en la mesura que es 
consideri apropiada, informació, consell i assessorament a l’efecte.

Article 4. Excepcions

 1. Els Estats Membres podran denegar les sol·licituds d’informació ambiental si:

  a)  la informació sol·licitada a l’autoritat pública no està en poder d’aquesta o en el d’una 
altra entitat en el seu nom. En aquest cas, quan l’autoritat pública sàpiga que l’esmen-
tada informació està en poder d’una altra autoritat pública o en el d’una entitat en el 
seu nom, haurà de trametre la sol·licitud com abans millor a l’esmentada autoritat i in-
formar-ne el sol·licitant, o informar el sol·licitant sobre l’autoritat pública a la qual pot 
dirigir-se, segons el seu coneixement, per sol·licitar la informació de què es tracti,

  b)  la sol·licitud és manifestament desenraonada,
  c)  la sol·licitud està formulada de manera excessivament general, tenint en compte l’apar-

tat 3 de l’article 3,
  d)  la sol·licitud es refereix a material en procés d’elaboració o a documents o dades inacabades,
  e)  la sol·licitud es refereix a comunicacions internes, tenint en compte l’interès públic atès 

per la revelació.

Si la denegació de la sol·licitud es basa en el fet que es tracta de material en procés d’elabo-
ració, l’autoritat pública haurà d’esmentar l’autoritat que està preparant el material i informar 
sobre el temps previst per acabar l’elaboració de l’esmentat material.

 2.  Els Estats membres podran denegar les sol·licituds d’informació ambiental si la revelació 
de la informació pot afectar negativament:

  a)  la confi dencialitat dels procediments de les autoritats públiques, quan aquesta confi -
dencialitat estigui disposada per la llei;

  b) les relacions internacionals, la defensa nacional o la seguretat pública;
  c)  la bona marxa de la justícia, la possibilitat d’una persona de tenir un judici just o la capa-

citat d’una autoritat pública per realitzar una investigació de caire penal o disciplinària;
  d)  la confi dencialitat de dades de caràcter comercial i industrial quan l’esmentada confi -

dencialitat estigui prevista en la legislació nacional o comunitària a fi  de protegir inte-
ressos econòmics legítims, inclòs l’interès públic de mantenir la confi dencialitat 
estadística i el secret fi scal;

  e) els drets de propietat intel·lectual;
  f)  el caràcter confi dencial de les dades i dels expedients personals respecte d’una persona 

física si aquesta persona no ha consentit la revelació d’aquesta informació al públic, 
quan l’esmentat caràcter confi dencial està previst en el dret nacional o comunitari;
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  g)  els interessos o la protecció d’un tercer que hagi facilitat voluntàriament la informació 
sol·licitada sense estar-hi obligat per la llei o sense que la llei pugui obligar-lo, llevat si 
aquesta persona n’ha consentit la divulgació;

  h)  la protecció del medi ambient a què es refereix la informació, com per exemple la loca-
lització d’espècies rares.

Els motius de denegació esmentats als apartats 1 i 2 hauran d’interpretar-se de manera restric-
tiva tenint en compte per a cada cas concret l’interès públic atès per la divulgació. En cada cas 
concret, l’interès públic atès per la divulgació haurà de ponderar-se amb l’interès atès per la 
denegació de la divulgació. Els Estats membres no podran, en virtut de les lletres a), d), f), g) i 
h) del present apartat, disposar la denegació d’una sol·licitud relativa a informació sobre emis-
sions en el medi ambient. En aquest marc i a l’efecte de l’aplicació de la lletra f), els Estats 
membres vetllaran perquè es compleixin els requisits de la Directiva 95/46/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques 
respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades6.

 3.  Si un Estat membre preveu excepcions en la matèria podrà elaborar una llista públicament 
accessible de criteris que serveixi perquè l’autoritat interessada pugui decidir respecte del 
curs ulterior de la  sol·licitud.

 4.  La informació ambiental sol·licitada que obri en poder de les autoritats públiques o en el 
d’una altra entitat en el seu nom es posarà parcialment a disposició del sol·licitant quan 
sigui possible separar del text de la informació sol·licitada la informació a la qual es refe-
reixen les lletres d) i i) de l’apartat 1 o l’apartat 2.

 5.  La negativa a facilitar la totalitat o part de la informació demanada es notifi carà al sol-
licitant per escrit o electrònicament, si la sol·licitud s’ha fet per escrit o si el seu autor així 
ho sol·licita, en els terminis previstos en la lletra a) o, en el seu cas, en la lletra b) de l’apar-
tat 2 de l’article 3. La notifi cació indicarà els motius de la denegació i informarà sobre el 
procediment del recurs previst de conformitat amb l’article 6.

Article 5. Contraprestació econòmica

 1.  L’accés a qualsevol llista o registre públics creats i mantinguts tal com s’indica a l’apartat 
5 de l’article 3 i l’examen in situ de la informació sol·licitada seran gratuïts.

 2.  Les autoritats públiques podran aplicar contraprestacions econòmiques pel subministra-
ment d’informació ambiental, però el seu l’import haurà de ser raonable.

 3.  Quan s’apliquin contraprestacions econòmiques, les autoritats públiques publicaran i po-
saran a disposició dels sol·licitants d’informació la llista de les esmentades contrapresta-
cions, així com les circumstàncies en les quals es pot exigir o dispensar el pagament.

Article 6. Accés a la justícia

 1.  Els Estats membres garantiran que tota persona que consideri que la seva sol·licitud d’in-
formació ha estat ignorada, rebutjada sense fonament (parcialment o totalment), resposta 
de forma inadequada o tractada de manera no conforme amb les disposi cions dels arti-
cles 3, 4 o 5, tingui accés a un procediment en el qual els actes o omissions de l’autoritat 
pública corresponent puguin ser reconsiderats per aquesta o una altra autoritat pública o 

6. DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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recorreguts administrativament davant d’una entitat independent i imparcial creada per 
llei. Tots aquests procediments seran ràpids i gratuïts o poc costosos.

 2.  A més del procediment de recurs previst en l’apartat 1, els Estats membres garantiran que 
qualsevol sol·licitant tingui accés a un procediment de recurs davant d’un tribunal de jus-
tícia o una altra entitat independent i imparcial creada per la llei, en el qual els actes o 
omissions de l’autoritat pública corresponent es puguin recórrer i les decisions del qual 
puguin ser fermes. A més, els Estats membres podran disposar que els tercers perjudicats 
per la revelació d’informació també tinguin accés a un procediment de recurs.

 3.  Les decisions fermes adoptades en virtut de l’apartat 2 seran vinculants per a l’autoritat 
pública que tingui la informació. Els motius que les justifi quin s’indicaran per escrit, al-
menys quan es denegui l’accés a la informació en virtut d’aquest article.

Article 7. Difusió de la informació ambiental

 1.  Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per garantir que les autoritats 
públiques organitzin i actualitzin la informació sobre el medi ambient pertanyent a les se-
ves funcions que estigui en el seu poder o en el d’una altra entitat en el seu nom, amb 
vista a la seva difusió activa i sistemàtica en públic, particularment per mitjà de la tecno-
logia de telecomunicació informàtica i/o electrònica, sempre que se’n pugui disposar. No 
serà obligatori que la informació facilitada mitjançant tecnologies de telecomunicació in-
formàtica o electrònica inclogui les dades recollides abans de l’entrada en vigor de la 
present Directiva, llevat que existeixin ja en forma electrònica. Els Estats membres garan-
tiran que la informació ambiental es faci disponible gradualment en bases de dades elec-
tròniques de fàcil accés al públic a través de xarxes públiques de telecomunicacions.

 2.  La informació que s’hagi de facilitar i difondre serà actualitzada si escau, i inclourà com a mínim:

  a)  els textos de tractats, convenis i acords internacionals i els textos legislatius comuni-
taris, nacionals, regionals o locals sobre el medi ambient o relacionats amb aquest;

  b)  les polítiques, programes i plans relacionats amb el medi ambient;
  c)  els informes sobre els avenços registrats en matèria d’aplicació dels punts previstos en 

les lletres a) i b) quan aquests hagin estat elaborats en format electrònic o mantinguts 
en l’esmentat format per les autoritats públiques;

  d)  els informes sobre l’estat del medi ambient previstos a l’apartat 3;
  e)  les dades o resums de les dades derivades del seguiment de les activitats que afectin 

o puguin afectar el medi ambient;
  f)  les autoritzacions amb un efecte signifi catiu sobre el medi ambient i els acords en ma-

tèria de medi ambient o una referència al lloc on es pot sol·licitar o trobar la informació 
d’acord amb l’article 3;

  g)  els estudis sobre l’impacte ambiental i les avaluacions del risc relatius als elements am-
bientals esmentats en la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 2 o una referència al lloc on 
es pot sol·licitar o trobar la informació d’acord amb l’article 3.

 3.  Sense perjudici de qualsevol obligació específi ca d’informar derivada del Dret comunitari, 
els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per assegurar la publicació, a in-
tervals regulars que no superaran els quatre anys, d’informes nacionals i, segons el cas, 
regionals o locals, sobre l’estat del medi ambient; els esmentats informes inclouran dades 
sobre la qualitat del medi ambient i les pressions que pateixi.

 4.  Sense perjudici de qualsevol obligació específi ca d’informar derivada del Dret comunitari, 
els Estats membres adoptaran les mesures necessàries perquè, en cas d’amenaça immi-
nent per a la salut humana o el medi ambient provocada per activitats humanes o per 
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causes naturals, es difongui immediatament i sense demora tota la informació que estigui 
en poder de les autoritats públiques o d’altres entitats en el seu nom que permeti al públic 
que pugui resultar afectat l’adopció de mesures per prevenir o limitar els danys provocats 
per l’amenaça.

 5.  Les excepcions previstes als apartats 1 i 2 de l’Article 4 es podran aplicar en relació amb 
les obligacions previstes en el present article.

 6.  Els Estats membres podran acomplir el que es disposa en el present article creant enlla-
ços amb adreces d’Internet en les quals es pugui tenir accés a la informació.

Article 8. Qualitat de la informació ambiental

 1.  Els Estats membres vetllaran perquè, en la mesura que estigui al seu abast, tota informa-
ció recollida per ells o en el seu nom estigui actualitzada i sigui precisa i susceptible de 
comparació.

 2.  Prèvia petició, les autoritats públiques hauran de respondre les sol·licituds d’informació es-
mentada en la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 2, informant el sol·licitant sobre el lloc on es 
pot trobar informació, sempre i quan aquesta estigui disponible, sobre el mètode de mesu-
rament, inclòs el mètode d’anàlisi, de mostreig i de tractament previ de les mostres, utilitzat 
per a l’obtenció de la informació, o fent referència al procediment normalitzat emprat.

Article 9. Procediment de revisió

 1.  Al més tard el 14 de febrer del 2009, cada Estat membre presentarà un informe sobre l’expe-
riència adquirida en l’aplicació de la present Directiva. Els Estats membres comunicaran el 
seu informe a la Comissió al més tard el 14 d’agost del 2009. Al més tard el 14 de febrer del 
2004, la Comissió transmetrà als Estats membres un document d’orientació en el qual s’es-
pecifi qui clarament la manera com desitja que els Estats membres elaborin el seu informe.

 2.  En vista de l’experiència adquirida i tenint en compte els avenços en la tecnologia de te-
lecomunicació informàtica i/o electrònica, la Comissió elaborarà un informe dirigit al Par-
lament Europeu i al Consell, que anirà acompanyat de les propostes de revisió que 
consideri adequades.

Article 10. Incorporació al dret intern

Els Estats membres adoptaran les disposicions legals, reglamentàries i administratives neces-
sàries per donar compliment al que es disposa a la present Directiva al més tard el 14 de febrer 
del 2005. N’informaran immediatament la Comissió. Quan els Estats membres adoptin les es-
mentades disposicions, aquestes faran referència a la present Directiva o aniran acompanya-
des de l’esmentada referència en la seva publicació ofi cial. Els Estats membres establiran les 
modalitats de l’esmentada referència. 

Article 11. Derogació

Queda derogada la Directiva 90/313/CEE amb efecte a partir del 14 de febrer del 2005.

Totes les referències a la Directiva derogada s’entendran fetes a la present Directiva i s’inter-
pretaran de conformitat amb la taula de correspondències que fi gura en l’annex.
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Article 12. Entrada en vigor

La present Directiva entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Ofi cial de la Unió 
Europea.

Article 13. Destinataris

Els destinataris de la present Directiva són els Estats membres.

Fet a Brussel·les, el 28 de gener de 2003.

Pel Parlament Europeu
El president
P. COX

Pel Consell
El president
G. PAPANDREOU
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Annex

Taula de correspondències 

Directiva 90/313/CEE Present Directiva

Article 1 
Lletra a) de l’article 1
Lletra b) de l’article 1

Lletra a) de l’article 2 
Lletra b) de l’article 2
—
—
—
—

Punt 1 de l’article 2
Punt 2 de l’article 2
Punt 3 de l’article 2
Punt 4 de l’article 2
Punt 5 de l’article 2
Punt 6 de l’article 2

Apartat 1 de l’article 3 
Apartat 2 de l’article 3 
Apartat 3 de l’article 3 
Apartat 4 de l’article 3 
—
—
—

Apartats 1 i 5 de l’article 3
Apartats 2 i 4 de l’article 4
Lletres b), c), d) i i) de l’apartat 1 de l’article 4
Apartat 2 de l’article 3 i apartat 5 de l’article 4
Lletra a) de l’apartat 1 de l’article 4
Apartat 3 de l’article 3
Apartat 4 de l’article 3

Article 4 
—

Apartats 1 i 2 de l’article 6
Apartat 3 de l’article 6

Article 5 
—
—

Apartat 1 de l’article 5
Apartat 2 de l’article 5
Apartat 3 de l’article 5

Article 6 Lletra c) del punt 2 de l’article 2 i punt 1 de l’article 3

Article 7 
—
—
—

Apartats 1, 2 i 3 de l’article 7
Apartat 4 de l’article 7
Apartat 5 de l’article 7
Apartat 6 de l’article 7

— Article 8

Article 8 Article 9

Article 9 Article 10

Article 10 Article 13

— Article 11

— Article 12
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Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell
de 26 de maig de 2003 per la qual s’estableixen 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 modifi quen, 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

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea,

Vist el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, i en particular el seu article 175,

Vista la proposta de la Comissió1,

Vist el dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu2,

Vist el dictamen del Comitè de les Regions3,

De conformitat amb el procediment establert a l’article 251 del Tractat4, vist el text conjunt 
aprovat pel Comitè de Conciliació el 15 de gener de 2003,

Considerant el següent:

 1.  La legislació comunitària en l’àmbit del medi ambient pretén contribuir a la conservació, 
protecció i millora de la qualitat del medi ambient i a la protecció de la salut de les perso-
nes.

 2.  La legislació ambiental comunitària conté disposicions que permeten a les autoritats pú-
bliques i a altres organismes prendre decisions que poden tenir un efecte signifi catiu so-
bre el medi ambient, així com sobre la salut i el benestar de les persones.

 3.  La participació real del públic en l’adopció d’aquestes decisions li permet expressar opi-
nions i inquietuds que poden ser pertinents i que les autoritats decisòries poden tenir en 
compte. D’aquesta manera afavoreix la responsabilitat i la transparència del procés deci-
sori i contribueix a la presa de consciència per part dels ciutadans sobre els problemes 
am bientals i al suport públic de les decisions adoptades.

 4.  Per consegüent, cal fomentar la participació pública, incloent-hi la d’associacions, 
organitza cions i grups i, en particular, la d’organitzacions no governamentals que treballen 
a favor de la protecció del medi ambient, sense oblidar, entre altres coses, l’educació am-
biental del públic.

 5.  El 25 de juny de 1998, la Comunitat va signar el Conveni de la CEPE de l’ONU sobre l’ac-
cés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia 
en matèria de medi ambient (Conveni d’Århus). La legislació comunitària s’ha d’ajustar en 
conseqüència a aquest Conveni amb vista a ser ratifi cada per la Comunitat.

1. DO C 154 E de 29.5.2001, p. 123.

2. DO C 221 de 7.8.2001, p. 65.

3. DO C 357 de 14.12.2001, p. 58.

4. Dictamen del Parlament Europeu de 23 d’octubre de 2001 (DO C 112 E de 9.5.2002, p. 125); Posició Comuna del Con-
sell de 25 d’abril de 2002 (DO C 170 E de 16.7.2002, p. 22) i Decisió del Parlament Europeu de 5 de setembre de 2002 (no 
publicada encara al Diari Oficial); Decisió del Parlament Europeu de 30 de gener de 2003 i Decisió del Consell de 4 de 
març de 2003.
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 6.  Entre els objectius del Conveni d’Århus hi ha el de garantir els drets de la participació del 
públic en la presa de decisions en assumptes ambientals per contribuir a la protecció 
del dret de viure en un medi ambient adequat per a la salut i el benestar de les persones.

 7.  L’article 6 del Conveni d’Århus estableix disposicions en relació amb la participació del 
públic en les decisions sobre les activitats específi ques enumerades al seu annex I i) sobre 
les activitats no enumerades que puguin tenir un efecte signifi catiu sobre el medi ambient.

 8.  L’article 7 del Conveni d’Århus estableix disposicions en relació amb la participació del 
públic en els plans i programes relacionats amb el medi ambient.

 9.  Els apartats 2 i 4 de l’article 9 del Conveni d’Århus estableixen disposicions en relació amb 
la possibilitat d’entaular procediments judicials o d’una altra mena per impugnar la legali-
tat, pel que fa al fons o quant al procediment, de decisions, accions o omissions que 
caiguin dins de l’àmbit de les disposicions relatives a la participació del públic de l’article 
6 del Conveni.

10.  S’han d’adoptar disposicions en relació amb determinades directives sobre medi ambient 
que obliguen els Estats membres a elaborar plans i programes ambientals però que no 
contenen prou disposicions relacionades amb la participació del públic, per vetllar per la 
participació del públic en consonància amb les disposicions del Conveni d’Århus i, en 
particular, amb el seu article 7. Ja hi ha altres normes comunitàries en aquest àmbit que 
preveuen la participació del públic en l’elaboració de plans i programes i, en el futur, s’in-
corporaran des del principi a la legislació pertinent requisits en matèria de participació del 
públic de conformitat amb el Conveni d’Århus.

11.  La Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a l’avaluació de les 
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient5, i la Direc-
tiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control 
integrats de la contaminació6, s’han de modifi car per assegurar la seva plena compatibili-
tat amb les disposicions del Conveni d’Århus i, en particular, amb el seu article 6 i amb els 
apartats 2 i 4 del seu article 9.

12.  Com que l’objectiu de l’acció pretesa, a saber, contribuir a l’aplicació de les obligacions 
derivades del Conveni d’Århus, no pot ser assolit de manera sufi cient pels Estats mem-
bres i, per tant, a causa de la dimensió i dels efectes de l’acció, es pot aconseguir millor a 
escala comunitària, la Comunitat pot adoptar mesures, d’acord amb el principi de subsi-
diarietat consagrat a l’article 5 del Tractat. De conformitat amb el principi de proporciona-
litat esmentat en el dit article, la present Directiva no excedeix del que és necessari per 
aconseguir el dit objectiu.

Han adoptat la present directiva:

Article 1. Objectiu

L’objectiu de la present Directiva és contribuir a l’aplicació de les obligacions resultants del 
Conveni d’Århus, en particular:

  a)  disposant la participació del públic en l’elaboració de determinats plans i programes 
ambientals;

5. DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; Directiva modifi cada per la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).

6. DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
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  b)  millorant la participació del públic i incloent disposicions sobre accés a la justícia a les 
Directives 85/337/CEE i 96/61/CE del Consell.

Article 2. Participació del públic en els plans i programes

 1.  A l’efecte d’aquest article, per “públic” s’entén una o diverses persones físiques o jurídiques i, de 
conformitat amb el dret o la pràctica nacional, les seves associacions, organitzacions o grups.

 2.  Els Estats membres han de garantir que el públic tingui possibilitats reals de participar des 
del principi en la preparació i en la modifi cació o revisió dels plans o dels programes que 
calgui elaborar de conformitat amb les disposicions de l’annex I.

Amb aquesta fi nalitat, els Estats membres han de vetllar perquè:

  a)  s’informi el públic, mitjançant avisos públics o altres mitjans adequats, com ara els 
electrònics, quan se’n disposi, sobre qualssevulla propostes de plans o programes, o 
de modifi cació o revisió d’aquests, i perquè la informació pertinent sobre les dites pro-
postes es posi a disposició del públic, incloent-hi, entre d’altres, la informació sobre el 
dret a la participació en els processos decisoris i en relació amb l’autoritat competent 
a la qual es puguin presentar comentaris o formular preguntes;

  b)  el públic tingui dret a expressar observacions i opinions, quan estiguin obertes totes les 
possibilitats, abans que s’adoptin decisions sobre plans i programes;

  c)  en adoptar aquestes decisions, es tinguin en compte com cal els resultats de la parti-
cipació pública;

  d)  una vegada examinades les observacions i opinions expressades pel públic, l’autoritat 
competent faci esforços raonables per informar el públic de les decisions adoptades i 
dels motius i consideracions en els quals es basin les dites decisions, incloent-hi la 
informació sobre el procés de participació del públic.

 3.  Els Estats membres han de determinar el públic que té dret a participar a l’efecte de 
l’apartat 2, incloent-hi les organitzacions no governamentals pertinents que compleixin els 
requisits imposats pel dret nacional, com ara les que treballen a favor de la protecció del 
medi ambient.

Els Estats membres han de determinar les modalitats de participació del públic d’acord 
amb aquest article de manera que se li permeti preparar-se i participar efi caçment.

Cal establir calendaris raonables que permetin terminis sufi cients per a cada una de les 
diferents fases de participació del públic esmentades en aquest article.

 4.  El present article no s’aplicarà als plans i programes l’únic objecte dels quals sigui la de-
fensa nacional o que s’adoptin en casos d’emergència civils.

 5.  El present article no s’aplicarà als plans i programes enumerats a l’annex I per als que es 
posa en pràctica un procediment de participació del públic d’acord amb la Directiva 2001/42/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient7, o d’acord amb la Directiva 
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües8.

7. DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.

8. DO L 327 de 22.12.2002, p. 1; Directiva modificada per la decisió núm. 2455/2001/CE (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1).
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Article 3. Modifi cació de la Directiva 85/337/CEE

La Directiva 85/337/CEE queda modifi cada de la manera següent:

 1. A l’apartat 2 de l’article 1 s’afegeixen les defi nicions següents:

“el públic: una o diverses persones físiques o jurídiques i, de conformitat amb el dret o la 
pràctica nacional, les seves associacions, organitzacions o grups;

“el públic interessat: el públic afectat, o que pugui veure’s afectat, per procediments de 
presa de decisions ambientals contemplats a l’apartat 2 de l’article 2, o que hi tingui un 
interès; a l’efecte d’aquesta defi nició, es considera que tenen un interès les organitzacions 
no governamentals que treballin a favor de la protecció del medi ambient i que compleixin 
els requisits pertinents previstos per la legislació nacional.”

 2. L’apartat 4 de l’article 1 se substitueix pel text següent:

“4. Els Estats membres poden decidir, avaluant cas per cas si ho disposa així la legislació 
nacional, no aplicar la present Directiva als projectes que responguin a les necessitats de 
la defensa nacional si consideren que aquesta aplicació pot tenir repercussions negatives 
respecte de les dites necessitats.”

 3. Les lletres a) i b) de l’apartat 3 de l’article 2 se substitueixen pel text següent:
 

“a) han d’examinar la conveniència d’una altra forma d’avaluació;
“b) han de posar a disposició del públic afectat la informació recollida d’acord amb altres 
formes d’avaluació esmentades a la lletra a), la informació relativa a la decisió sobre la dita 
excepció i les raons per les quals ha estat concedida.”

 4. Els apartats 2 i 3 de l’article 6 se substitueixen pels apartats següents:

“2. Cal informar el públic, mitjançant avisos públics o altres mitjans apropiats, com ara els 
electrònics quan se’n disposi, dels assumptes següents des d’una fase inicial dels proce-
diments de presa de decisions ambientals contemplats a l’apartat 2 de l’article 2 i, al més 
tard, així que sigui raonablement possible facilitar la informació:

  a) la sol·licitud d’autorització del projecte;
  b)  la circumstància que el projecte està subjecte a un procediment d’avaluació de l’im-

pacte ambiental i, si arriba el cas, que és d’aplicació l’article 7;
  c)  dades sobre les autoritats competents responsables de prendre la decisió, de les quals es 

pugui obtenir informació pertinent, d’aquelles a les quals es puguin presentar observacions o 
formular preguntes, i dels terminis per a la transmissió de tals observacions o preguntes;

  d)  la naturalesa de les decisions possibles o, si escau, del projecte de decisió;
  e) una indicació de la disponibilitat de la informació recollida d’acord amb l’article 5;
  f)  una indicació de les dates i dels llocs en què es facilitarà la informació pertinent, així 

com els mitjans utilitzats per a això;
  g) les modalitats de participació pública defi nides d’acord amb l’apartat 5 d’aquest article.

3. Els Estats membres han de garantir que, dins d’uns terminis raonables, es posin a dis-
posició del públic interessat els elements següents:

  a) tota informació recollida en virtut de l’article 5;
  b)  de conformitat amb el dret nacional, els principals informes i dictàmens tramesos a 

l’autoritat o a les autoritats competents en el moment en què el públic interessat estigui 
informat de conformitat amb l’apartat 2 d’aquest article;
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  c)  de conformitat amb el que es disposa a 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 en 
matèria de medi ambient9, tota informació altra que la contemplada a l’apartat 2 
d’aquest article que sigui pertinent per a la decisió de conformitat amb l’article 8 i que 
només es pugui obtenir una vegada expirat el període d’informació al públic interessat 
de conformitat amb l’apartat 2 d’aquest article.

4. El públic interessat té la possibilitat real de participar des d’una fase inicial en els pro-
cediments de presa de decisions ambientals contemplats a l’apartat 2 de l’article 2 i, a 
aquest efecte, té dret a expressar observacions i opinions, quan estiguin obertes totes les 
opcions, a l’autoritat o a les autoritats competents abans que s’adopti una decisió sobre 
la sol·licitud d’autorització del projecte.

5. Les modalitats d’informació al públic (per exemple, mitjançant la col·locació de cartells 
en un radi determinat, o la publicació d’avisos a la premsa local) i de consulta al públic 
interessat (per exemple, mitjançant l’enviament de notifi cacions escrites o mitjançant una 
enquesta pública) seran determinades pels Estats membres.

6. Cal establir terminis raonables per a les distintes fases que concedeixin temps sufi cient per 
informar el públic i perquè el públic interessat es prepari i participi efectivament en el procés 
de presa de decisions sobre medi ambient d’acord amb el que es disposa en aquest article.”

 5. L’article 7 queda modifi cat de la manera següent:

  a) Els apartats 1 i 2 se substitueixen pel text següent:
“1. En cas que un Estat membre constati que un projecte pot tenir efectes signifi catius en 
el medi ambient en un altre Estat membre, o quan un Estat membre que pugui veure’s 
afectat signifi cativament ho sol·liciti, l’Estat membre en el territori del qual s’ha de dur a 
terme el projecte ha d’enviar a l’Estat membre afectat, el més aviat possible i no després 
d’informar els seus propis ciutadans, entre altres coses, el següent:

   a)  una descripció del projecte, juntament amb tota la informació disponible sobre els 
seus possibles efectes transfronterers;

   b) informació sobre l’índole de la decisió que es pugui prendre,

i ha de concedir a l’altre Estat membre un termini raonable perquè indiqui si desitja parti-
cipar en els procediments de presa de decisions ambientals contemplats a l’apartat 2 de 
l’article 2, i pot incloure la informació esmentada a l’apartat 2 d’aquest article.

2. Si un Estat membre que ha rebut informació d’acord amb l’apartat 1 indica que té la 
intenció de participar en els procediments de presa de decisions ambientals contemplats 
a l’apartat 2 de l’article 2, l’Estat membre en el territori del qual s’ha de dur a terme el 
projecte ha d’enviar, si encara no ho ha fet, a l’Estat membre afectat, la informació que 
estigui obligat a facilitar d’acord amb l’apartat 2 de l’article 6 i a posar-la a disposició seva 
d’acord amb les lletres a) i b) de l’apartat 3 de l’article 6.”

  b) L’apartat 5 se substitueix pel text següent:
“5. Els Estats membres interessats poden determinar les modalitats d’aplicació d’aquest 
article que han de permetre que el públic interessat de l’Estat membre afectat pugui par-
ticipar efectivament en els procediments de presa de decisions ambientals contemplats a 
l’apartat 2 de l’article 2 respecte del projecte.”

9. DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
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 6. L’article 9 es modifi ca de la manera següent:

  a) L’apartat 1 se substitueix pel text següent:
“1. Quan s’adopti una decisió de concedir o denegar una autorització, la o les autoritats 
competents n’han d’informar el públic i, de conformitat amb els procediments apropiats, 
han de posar a la seva disposició la informació següent:

   – el contingut de la decisió i les condicions que eventualment l’acompanyin,
   –  una vegada examinades les preocupacions i opinions expressades pel públic afec-

tat, els principals motius i consideracions en els quals es basa la dita decisió, inclo-
ent-hi la informació sobre el procés de participació del públic,

   –  una descripció, quan calgui, de les principals mesures per evitar, reduir i, si és pos-
sible, contrarestar, els principals efectes adversos.”

  b) L’apartat 2 se substitueix pel text següent:
“2. L’autoritat o les autoritats competents han d’informar tot Estat membre que hagi estat con-
sultat d’acord amb l’article 7 enviant-li la informació referida a l’apartat 1 d’aquest article.

Els Estats membres consultats han de garantir que aquesta informació es posa adequa-
dament a disposició del públic interessat en els seus propis territoris.”

 7. S’afegeix l’article següent:

“Article 10 bis

Els Estats membres han de garantir que, de conformitat amb el seu dret intern, els mem-
bres del públic interessat:

  a) que tinguin un interès sufi cient, o subsidiàriament;
  b)  que sostinguin el menyscabament d’un dret, quan la legislació en matèria de procedi-

ment administratiu d’un Estat membre ho imposi com a requisit previ, 

tinguin la possibilitat de presentar un recurs davant un tribunal de justícia o davant d’un 
altre òrgan independent i imparcial establert per la llei per impugnar la legalitat, quant al 
fons o quant al procediment, de decisions, accions o omissions que caiguin dins de l’àm-
bit de les disposicions relatives a la participació del públic de la present Directiva.

Els Estats membres han de determinar la fase en la qual es poden impugnar tals decisi-
ons, accions o omissions.

Els Estats membres han de determinar, de manera coherent amb l’objectiu de facilitar al pú-
blic interessat un ampli accés a la justícia, allò que constitueixi l’interès sufi cient i el menys-
cabament d’un dret. Cal considerar que tota organització no governamental que compleix els 
requisits contemplats a l’apartat 2 de l’article 1 té sempre prou interès a l’efecte de la lletra a) 
d’aquest article o acredita el menyscabament d’un dret a l’efecte de la lletra b).

Les disposicions d’aquest article no exclouen la possibilitat d’un procediment de recurs previ da-
vant d’una autoritat administrativa i no afecten el requisit d’esgotament dels recursos administra-
tius previs al recurs a la via judicial, quan el dit requisit existeixi d’acord amb la legislació nacional.

Tots i cadascun dels procediments de recurs esmentats anteriorment han de ser justos i 
equitatius, s’han de sotmetre al criteri de celeritat i no poden ser excessivament onerosos.

Per augmentar l’efi càcia del que es disposa en aquest article, els Estats membres han de 
garantir que es posi a disposició del públic la informació pràctica relativa als procediments 
de recurs, tant administratius com judicials.”
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 8. A l’annex I s’afegeix el punt següent:

“22. Qualsevol modifi cació o extensió d’un projecte consignat en aquest annex, quan la 
dita modifi cació o extensió compleix, per ella mateixa, els possibles llindars establerts en 
aquest annex.”

 9. Al fi nal del primer guió del punt 13 de l’annex II s’afegeix el següent:

“(modifi cació o extensió no recollides a l’annex I)”.

Article 4. Modifi cació de la Directiva 96/61/CE

La Directiva 96/61/CE queda modifi cada de la manera següent:

 1. L’article 2 queda modifi cat de la manera següent:

  a)  a la lletra b) del punt 10 s’afegeix la frase següent:
“A l’efecte d’aquesta defi nició, qualsevol modifi cació o extensió d’una explotació es con-
sidera substancial si la modifi cació o l’extensió compleix, per ella mateixa, els possibles 
llindars establerts a l’annex I.”

  c) S’afegeixen els punts següents:
“13) el públic: una o diverses persones físiques o jurídiques i, de conformitat amb el dret 
o la pràctica nacional, les seves associacions, organitzacions o grups;

14) el públic interessat: el públic afectat o que es pugui veure afectat per la presa d’una 
decisió sobre la concessió o actualització d’un permís o de les condicions d’un permís, 
o que tingui un interès en aquesta decisió. A l’efecte d’aquesta defi nició, es considera 
que tenen un interès les organitzacions no governamentals que treballin a favor de la 
protecció del medi ambient i que compleixin els requisits pertinents previstos per la legis-
lació nacional.”

 2. Al primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 6 s’afegeix el guió següent:

“– un breu resum de les principals alternatives estudiades pel sol·licitant, si n’hi ha.”

 3. L’article 15 queda modifi cat de la manera següent:

  a) L’apartat 1 se substitueix pel text següent:
“1. Els Estats membres han de garantir que el públic interessat tingui possibilitats reals de 
participar en una fase inicial del procediment:

   – per a la concessió d’un permís de noves instal·lacions,
   –  per a la concessió d’un permís relatiu a qualsevol canvi substancial en l’explotació 

d’una instal·lació,
   –  per a l’actualització d’un permís o de les condicions del permís d’una instal·lació 

d’acord amb el que es disposa al primer guió de l’apartat 2 de l’article 13.

A l’efecte de la dita participació s’ha d’aplicar el procediment establert a l’annex V.”

  b) S’afegeix l’apartat següent:
“5. Una vegada adoptada una decisió, l’autoritat competent n’ha d’informar el públic mitjan-
çant els procediments escaients i ha de posar a la seva disposició la informació següent:

   a)  el contingut de la decisió, incloent-hi una còpia del permís i de qualssevulla condi-
cions i actualitzacions posteriors, i
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   b)  una vegada examinades les preocupacions i opinions expressades pel públic afec-
tat, els principals motius i consideracions en els quals es basa la dita decisió, in-
cloent-hi la informació sobre el procés de participació del públic.”

 4. S’afegeix l’article següent:

“Article 15 bis. Accés a la justícia

Els Estats membres han de garantir que, de conformitat amb el seu dret intern, els mem-
bres del públic interessat:

  a) que tinguin un interès sufi cient, o subsidiàriament;
  b)  que sostinguin el menyscabament d’un dret, quan la legislació en matèria de procedi-

ment administratiu d’un Estat membre ho imposi com a requisit previ, 

tinguin la possibilitat de presentar un recurs davant un tribunal de justícia o davant un altre 
òrgan independent i imparcial establert per la llei per impugnar la legalitat, quant al fons o 
quant al procediment, de decisions, accions o omissions que caiguin dins de l’àmbit de 
les disposicions relatives a la participació del públic de la present Directiva.

Els Estats membres han de determinar la fase en què es poden impugnar aquestes deci-
sions, accions o omissions.

Els Estats membres han de determinar, de manera coherent amb l’objectiu de facilitar al pú-
blic interessat un ampli accés a la justícia, allò que constitueixi l’interès sufi cient i el menys-
cabament d’un dret. Es considera que tota organització no governamental que compleix els 
requisits contemplats a l’apartat 2 de l’article 1 té sempre l’interès sufi cient a l’efecte de la 
lletra a) d’aquest article o acredita el menyscabament d’un dret a l’efecte de la lletra b).

Les disposicions d’aquest article no exclouen la possibilitat d’un procediment de recurs previ da-
vant una autoritat administrativa, i no afecten el requisit d’esgotament dels recursos administratius 
previs al recurs a la via judicial, quan el dit requisit existeix d’acord amb la legislació nacional.

Tots i cadascun dels procediments de recurs esmentats anteriorment han de ser justos i equi-
tatius, s’han de sotmetre al criteri de celeritat i no poden ser excessivament onerosos.

Per augmentar l’efi càcia del que es disposa en aquest article, els Estats membres han de ga-
rantir que es posi a disposició del públic la informació pràctica relativa als procediments de 
recurs tant administratius com judicials.”

 5. L’article 17 queda modifi cat de la manera següent:

  a) L’apartat 1 se substitueix pel text següent:
“1. En cas que un Estat membre constati que l’explotació d’una instal·lació pot tenir efectes 
negatius signifi catius en el medi ambient en un altre Estat membre, o quan un Estat mem-
bre que pugui veure’s afectat signifi cativament ho sol·liciti, l’Estat membre en el territori del 
qual s’ha presentat la sol·licitud d’autorització d’acord amb l’article 4 o l’apartat 2 de l’arti-
cle 12 ha de trametre a l’altre Estat membre, alhora que als seus propis nacionals, qualse-
vol informació que hagi de facilitar o posar a disposició d’acord amb l’annex V. Aquestes 
dades serviran de base per a consultes que resultin necessàries en el marc de les relacions 
bilaterals entre ambdós Estats sobre una base de reciprocitat i igualtat de tracte.”

  b) S’afegeixen els apartats següents:
“3. Els resultats de qualssevulla consultes realitzades d’acord amb els apartats 1 i 2 han 
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de ser tinguts en consideració per l’autoritat competent a l’hora de prendre una decisió 
sobre la sol·licitud.

4. L’autoritat competent ha d’informar a tot Estat membre que hagi estat consultat d’acord 
amb l’apartat 1 de la decisió presa sobre la sol·licitud i li ha de trametre la informació es-
mentada a l’apartat 5 de l’article 15. L’Estat membre interessat ha de prendre les mesures 
necessàries per garantir que aquesta informació es posa adequadament a disposició del 
públic interessat en el seu propi territori.”

 6. S’afegeix un annex V que fi gura a l’annex II de la present Directiva.

Article 5. Informe i revisió

La Comissió ha de trametre, el més tard el 25 de juny de 2009, al Parlament Europeu i al Con-
sell un informe sobre l’aplicació i l’efi càcia d’aquesta Directiva. Amb l’objectiu de seguir inte-
grant els requisits de la protecció del medi ambient de conformitat amb l’article 6 del Tractat, i 
tenint en compte l’experiència adquirida en l’aplicació de la present Directiva en els Estats 
membres, el dit informe ha d’anar acompanyat de propostes de modifi cació de la present Di-
rectiva si és necessari. En particular, la Comissió ha d’estudiar la possibilitat d’ampliar l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Directiva a altres plans i programes relatius al medi ambient.

Article 6. Incorporació al dret intern

Els Estats membres han de posar en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administra-
tives necessàries per donar compliment al que es disposa en aquesta Directiva el més tard el 
25 de juny de 2005. N’han d’informar immediatament la Comissió.

Quan els Estats membres adoptin les dites disposicions, aquestes han de fer referència a 
aquesta Directiva o anar acompanyades de la dita referència en la seva publicació ofi cial. Els 
Estats membres han d’establir les modalitats de l’esmentada referència.

Article 7. Entrada en vigor

La present Directiva entrarà en vigor el dia en què es publiqui en el Diari Ofi cial de la Unió 
Europea.

Article 8. Destinataris

Els destinataris de la present Directiva són els Estats membres.

Fet a Brussel·les, el 26 de maig de 2003.

Pel Parlament Europeu
El President
P. COX       

Pel Consell
El President
G. DRYS
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Annex I

Disposicions relatives als plans i programes a què es fa referència en l’Article 2

  a)  Apartat 1 de l’article 7 de la Directiva 75/442/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1975, 
relativa als residus10.

  b)  Article 6 de la Directiva 91/157/CEE del Consell, de 18 de març de 1991, relativa a les 
piles i als acumuladors que continguin determinades matèries perilloses11.

  c)  Apartat 1 de l’article 5 de la Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 
1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats 
utilitzats a l’agricultura12.

  d)  Apartat 1 de l’article 6 de la Directiva 91/689/CEE del Consell, de 12 de desembre de 
1991, relativa als residus perillosos13.

  e)  Article 14 de la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de de-
sembre de 1994, relativa als envasos i residus d’envasos14.

  f)  Apartat 3 de l’article 8 de la Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 
1996, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient15.

Annex II

A la Directiva 96/61/CE s’hi afegeix l’annex següent:

“Annex V

Participació del públic en la presa de decisions

 1.  Cal informar el públic (mitjançant avisos públics o altres mitjans adients, com ara els elec-
trònics quan se’n disposi) dels assumptes següents en una fase inicial del procediment 
previ a la presa d’una decisió o, com a molt tard, així que sigui raonablement possible 
facilitar la informació:

  a)  la sol·licitud d’un permís o, si arriba el cas, de la proposta d’actualització d’un permís o 
de les condicions d’un permís de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 1 de 
l’article 15, incloent-hi la descripció dels elements enumerats a l’apartat 1 de l’article 6;

  b)  quan s’escaigui, la circumstància que una decisió està subjecta a una avaluació, naci-
onal o transfronterera, de l’impacte ambiental, o a consultes entre els Estats membres 
de conformitat amb l’article 17;

  c)  dades sobre les autoritats competents responsables de prendre la decisió, de les quals 
es pugui obtenir informació pertinent, a les quals es puguin presentar observacions o 

10. DO L 194 de 25.7.1975, p. 39; Directiva l’última modifi cació de la qual la constitueix la Decisió 96/350/CE de la 
Comissió (DO L 135 de 6.6.1996, p. 32).

11. DO L 78 de 26.3.1991, p. 38; Directiva l’última modificació de la qual la constitueix la Directiva 98/101/CE de 
la Comissió (DO L 1 de 5.1.1999, p. 1).

12. DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.

13. DO L 377 de 31.12.1991, p. 20; Directiva l’última modificació de la qual la constitueix la Directiva 94/31/CE (DO L 168 
de 2.7.1994, p. 28).

14. DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.

15. DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.
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formular preguntes, i detalls sobre el termini previst per a la presentació d’observaci-
ons o la formulació de preguntes;

  d)  la naturalesa de les decisions possibles o, si escau, del projecte de decisió;
  e)  si escau, els detalls d’una proposta d’actualització d’un permís o de les condicions 

d’un permís;
  f)  una indicació de les dates i els llocs en què es facilitarà la informació pertinent, així com 

els mitjans utilitzats per a això;
  g)  les modalitats de participació del públic i consulta al públic defi nides d’acord amb el 

punt 5.

 2.  Els Estats membres han de vetllar perquè, dins de terminis adequats, es posin a disposi-
ció del públic interessat els elements següents:

  a)  de conformitat amb la legislació nacional, els principals informes i dictàmens tramesos 
a l’autoritat o autoritats competents en el moment en què s’hagi d’informar el públic 
interessat d’acord amb el punt 1;

  b)  de conformitat amb el que es disposa a 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 en 
matèria de medi ambient16, tota informació altra que la referida al punt 1 que resulti 
pertinent per a la decisió de conformitat amb l’article 8 i que només es pugui obtenir 
una vegada hagi expirat el període d’informació al públic interessat d’acord amb el 
punt 1.

 3.   El públic interessat té dret a posar de manifest observacions i opinions a l’autoritat o a les 
autoritats competents abans que s’adopti una decisió.

 4.  Els resultats de les consultes celebrades d’acord amb aquest annex s’han de tenir en 
compte com cal a l’hora d’adoptar una decisió.

 5.  Les modalitats d’informació al públic (per exemple, mitjançant la col·locació de cartells en 
un radi determinat o la publicació d’avisos a la premsa local) i de consulta al públic inte-
ressat (per exemple, mitjançant l’enviament de notifi cacions escrites o mitjançant una 
enquesta pública) les han de determinar els Estats membres. S’han d’establir terminis 
raonables per a les diferents fases que concedeixin prou temps per informar el públic i 
perquè el públic interessat es prepari i participi efectivament en el procés de presa de 
decisions sobre medi ambient d’acord amb el que es disposa en aquest annex.

Declaració de la Comissió17

Pel que fa al Programa de Treball de la Comissió de 2003, la Comissió confi rma la seva intenció 
de presentar, en el primer trimestre de 2003, una proposta de directiva sobre l’aplicació de la 
Convenció d’Århus sobre l’accés a la justícia en assumptes ambientals.

16. DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.

17. No apareix al DOCE de 25.06.03.
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Publicacions del CADS

Amb l’objectiu de difondre el coneixement i la sensibilització sobre el desenvolupament soste-
nible, el CADS disposa d’un pla editorial que consta de diverses col·leccions: 

Monografi es del CADS 

Difusió d’informes periòdics i altres documents de rellevància, elaborats pel CADS.

•  Aportacions a l’Agenda 21 de Catalunya. El compromís de Catalunya per a un futur sosteni-
ble. Fase d’informació (febrer-juny 2001).

•  Informe sobre l'evolució de l’estat del medi ambient a Catalunya. 1 (Aire, Aigües continen-
tals i Residus).

•  Informe sobre l'evolució de l’estat del medi ambient a Catalunya. 2 (Litoral, Biodiversitat, Sòl 
i territori).

Papers de Sostenibilitat 

Difusió de documents de referència sobre desenvolupament sostenible.

•  Núm. 1. Governança sostenible. Aspectes institucionals i de procediment de la sostenibilitat 
a la Unió Europea. Fòrum Consultiu Europeu sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sos-
tenible.

•  Núm. 2. Governance for Sustainable Development. Barcelona Workshop, April 18-19, 
2002.

•  Núm. 3. Estratègia de la Unió Europea per a un Desenvolupament Sostenible.

•  Núm. 4. D’una Terra a un món. Recapitulació de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient 
i el Desenvolupament. 

•  Núm. 5. Strategies for Sustainable Development. Roles & Responsabilities along the Global-
local Axis. Barcelona Workshop. June 12-13, 2003.

•  Núm. 6. Principis directors per al desenvolupament territorial sostenible del continent euro-
peu. Consell d’Europa.

•  Núm. 7. Institutions for Sustainable Development. Institucions per al Desenvolupament Sos-
tenible. Barcelona Workshop. June 14-14, 2004.

•  Núm. 8. CONSELL D’EUROPA. Conveni Europeu del Paisatge. 

•  Núm. 9. Documents de la Conferència sobre el Conveni Europeu del Paisatge en ocasió de 
la seva entrada en vigor. Estrasburg, 17 de juny de 2004.

•  Núm. 10. Orientacions bàsiques per a la sostenibilitat del turisme europeu. Comunicació de 
la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les 
Regions.

•  Núm. 11. Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea. 
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Documents de recerca 

Síntesi d’alguns dels estudis encarregats pel CADS.

• Núm. 1. Els Consells nacionals per al desenvolupament sostenible. 

•  Núm. 2. La governança per al desenvolupament sostenible a Catalunya. Conceptes, reque-
riments institucionals i elements d’anàlisi. 

•  Núm. 3. L’avaluació ambiental estratègica. Aspectes introductoris. 

•  Núm. 4. Interrelació entre variables demogràfi ques i variables ambientals. Demografi a, po-
blament, mobilitat i modes de vida: Variables d’interès per al medi ambient i el desenvolupa-
ment sostenible. 

•  Núm. 5. Governance for Sustainable Development in Catalonia. Concepts, institutional re-
quirements and analytic elements. La gobernanza para el desarrollo sostenible. Conceptos, 
requerimientos institucionales y elementos de análisis. 

•  Núm. 6. PRATS i CATALÀ, Joan. Estratègies per al desenvolupament sostenible. Lliçons de l’expe-
riència internacional. Estrategias para el desarrollo sostenible. Lecciones de la experiencia 
internacional. Strategies for Sustainable Development. Lessons from the International Experience.

•  Núm. 7. MAYOR FARGUELL, Xavier; QUINTANA LOZANO, Vanesa; BELMONTE ZAMORA, 
Ricard. Aproximació a la petjada ecològica de Catalunya. Aproximación a la huella ecológica 
de Catalunya. An Approximation to the Ecological Footprint of Catalonia. 

•  Núm. 8. CAMPILLO i BESSES, Xavier; FONT i FERRER, Xavier. Avaluació de la sostenibilitat 
del turisme a l’Alt Pirineu i Aran. 

•  Núm. 9. LERGA FELIP, Maura. Resolució de confl ictes socials de component ambiental. 
Elements introductoris. 

Documents internacionals 

Textos rellevants en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible a escala interna-
cional. L’any 2001, el CADS va reprendre l’edició d’aquesta col·lecció, iniciada pel Departa-
ment de Medi Ambient de la Generalitat, en la qual s’havien publicat 7 volums. 

•  Núm. 8. Els reptes de l’aplicació de la Directiva sobre avaluació ambiental estratègica. Les 
regions europees davant de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. 

•  Núm. 9. CONSELL D’EUROPA. Conveni Europeu del Paisatge. 

•  Núm. 10. Els acords de Johannesburg. Declaració de Johannesburg sobre Desenvolupa-
ment Sostenible. Pla d’aplicació de les decisions de la Cimera Mundial sobre Desenvolupa-
ment Sostenible. Declaració de Gauteng. 

•  Núm. 11. Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà. 
Estocolm, juny de 1972.

•  Núm. 12. Medi Ambient 2010: el futur és a les nostres mans. Programa d’acció per al medi 
ambient a Europa a començaments del segle XXI. 
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•  Núm. 13. Canvi climàtic 2001. III Informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el 
Canvi Climàtic (IPCC). 

•  Núm. 14. Un món sostenible és possible. Fòrum global dels pobles. Declaració de la socie-
tat civil. Johannesburg, 24 d’agost – 3 de setembre de 2002. 

Informes especials

•  Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. (Text íntegre).

•  Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. Resum executiu. (Text en català, castellà i 
anglès).

•  Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. CD Rom amb el text íntegre i el resum executiu.

Memòria del CADS

Memòria institucional del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

•  Memòria 2001-2003

•  Memòria 2004-2005

Coedicions

•  Informe Planeta Viu (coeditat amb Unescocat i Angle Edicions).

Si teniu interès en alguna d’aquestes publicacions, 
podeu consultar-ne el text al nostre web: http://www.cat-sostenible.org

o bé podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:

Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS)

Avinguda Sarrià 30, 1r 3a
08029 Barcelona

Tel.  (+34) 93 363 38 67
Fax. (+34) 93 410 09 39

a/e: cads.presidencia@gencat.net
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