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195POLÍTIQUES TERRITORIALS: MEDI AMBIENT

 A.35. CONSIDERACIONS AMB 
RELACIÓ A LA INFORMACIÓ 
AMBIENTAL

Durant l’any 2013 el Síndic ha rebut diverses 
queixes referides a la manca d’accés a la 
informació en matèria de medi ambient per 
part de persones jurídiques i de particulars. 
En l’Informe al Parlament 2011 ja es va incloure 
un epígraf dedicat als drets d’informació i 
de participació ciutadana en l’àmbit del 
medi ambient. 

Es tracta d’una problemàtica recurrent, en 
què els ciutadans que es dirigeixen al Síndic 
de Greuges manifesten la seva percepció 
que les administracions els vulneren el dret 
a rebre informació ambientalment rellevant, 
sigui perquè els afecta directament o 
perquè pot tenir conseqüències sobre una 
col·lectivitat o un interès sobre un grup 
determinat. 

 
L’Administració ha de 
fer més ús de noves 
tecnologies per 
contribuir a la ràpida 
difusió de la informació 
rellevant de què 
disposa

El dret d’accés a la informació recollit en la 
Llei 26/2006, de 18 de juliol, reguladora del 
dret d’accés a la informació, de participació 
pública i d’accés a la justícia en matèria de 
medi ambient, es concreta, entre d’altres, 
en el fet d’accedir a la informació ambiental 
en poder de les autoritats públiques o en el 
d’altres subjectes en nom seu, sense 
l’obligació de declarar-hi un interès 
determinat. També, es concreta en el dret 
dels ciutadans a ser assistits en la recerca 
d’informació i de rebre-la dins dels terminis 
que estableix la normativa: un mes, amb 
caràcter general, o dos mesos si el volum i 
la complexitat de la informació fan que 
sigui impossible complir el termini indicat. 
I, així mateix, el dret a conèixer els motius 
pels quals no se’ls facilita la informació o 
no se’ls facilita en la forma o format 
sol·licitats.

Tal com es va recollir en el Codi de bones 
pràctiques administratives aprovat pel 
Síndic, l’ús dels mitjans electrònics en la 
tramitació del procediment simplifica 
l’accés i el coneixement de l’estat de la 
tramitació de l’expedient per la persona 
interessada, però no pot implicar un 
relaxament de l’Administració pel que fa a 
l’obligació d’actuar respectant les garanties 
i els requisits previstos en cada procediment. 
Així, amb relació a una sol·licitud 
d’informació ambiental referida a un 
projecte de restauració i revaloració en 
àrees rurals, objecte de subvenció FEDER, 
l’Administració mai no va denegar al 
peticionari l’accés a la informació, però va 
obligar l’entitat sol·licitant d’aquesta 
informació a desplaçar-se a quilòmetres de 
distància de la seva residència. Tanmateix, 
el peticionari no va qüestionar la decisió de 
l’Administració.

Precisament, la Llei 26/2006, de 18 de juliol, 
enumera com a obligació de les autoritats 
públiques fomentar l’ús de les tecnologies 
de la informació i de les telecomunicacions 
per facilitar l’accés de la informació. Per 
tant, no sembla una bona pràctica 
administrativa el fet d’obligar el peticionari 
d’informació ambiental a desplaçar-se a 
una distància considerable quan hi ha 
solucions, com ara les que ofereixen les 
noves tecnologies, per posar al seu abast 
aquesta informació. 

 

Les bones pràctiques 
administratives faciliten 
l’exercici del dret d’accés 
a la informació en 
matèria ambiental

 
Amb relació a l’ús de les noves tecnologies, 
i en l’àmbit de la difusió per part de les 
autoritats públiques de la informació 
ambiental, la llei esmentada determina 
unes obligacions específiques, entre les 
quals destaca el fet que les autoritats 
públiques adoptin les mesures oportunes 
per assegurar la progressiva difusió de la 
informació ambiental i la seva posada a 
disposició del públic de la forma més ràpida 
i sistemàtica possible. 



196 ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS

Queixes 07733/2012 i 07734/2012  

 
L’Associació Col·lectiu Bosc Verd va formular una queixa perquè considerava que un anunci 
d’informació pública publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, relatiu a un 
canvi substancial d’una autorització ambiental, no era prou indicatiu de la subjecció de l’ex-
pedient al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

Un cop analitzada la informació facilitada per l’Administració, el Síndic va suggerir al 
Departament de Territori i Sostenibilitat la conveniència d’aprovar i fer públics uns criteris o 
pautes per a la publicació dels anuncis d’informació pública que es facin en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya o en altres butlletins, per garantir una participació pública més 
alta a l’hora de formular al·legacions i observacions en supòsits que poden tenir incidència 
ambiental. L’Administració va acceptar el suggeriment efectuat pel Síndic. 

El Codi de bones pràctiques administratives 
elaborat pel Síndic determina que 
l’Administració ha de prendre les mesures 
necessàries per fer pública la màxima 
informació en poder seu, per promoure la 
transparència i procurar la participació 
informada de les persones en qüestions 
d’interès públic.

Amb motiu de l’anàlisi de la publicació d’un 
anunci d’informació pública en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 
relatiu a un canvi substancial d’una 
autorització ambiental, s’ha constatat que 
el títol no era prou indicatiu de la subjecció 
de l’expedient al tràmit d’avaluació 
d’impacte ambiental, malgrat que 
s’identificava l’autorització ambiental que 
emparava la sol·licitud.

Per aquest motiu, el Síndic ha suggerit al 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

que valori la conveniència d’aprovar i fer 
públics uns criteris o unes pautes per a la 
publicació dels anuncis d’informació 
pública que es facin en el DOGC o en altres 
diaris o butlletins perquè en el títol de 
l’anunci s’inclogui la menció “modificació 
substancial” quan es tracti d’un tràmit 
d’aquesta rellevància o la menció “avaluació 
d’impacte ambiental” quan sigui necessari 
efectuar-ne una de nova. Tot això amb 
l’objectiu de garantir una participació 
pública més alta a l’hora de formular 
al·legacions i observacions en supòsits que 
poden tenir una incidència ambiental 
rellevant. 

El Síndic de Greuges considera que, tot i que 
no hi ha una actuació irregular, l’adopció de 
bones pràctiques administratives és una 
forma de contribuir al ple exercici dels 
drets dels ciutadans a la participació pública 
en matèria de medi ambient.




