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Comunidades Autónomas e Cidades Autónomas da Espanha 

 

 



Ambiente: Competências 

 

• Competência do Estado: aprovação da legislação básica 
sobre a proteção do Ambiente 

 

• Competências  das Comunidades Autónomas:  

•    Possibilidade de estabelecer medidas adicionais de 
 proteção 

•   Desenvolvimento legislativo da legislação básica do 
 Estado 

•    Competências executivas (competências de 
 licenciamento e inspeção) 

 

 



O contexto 

 

 

• Estado descentralizado com prioridades que não sempre 
coincidem e com câmbios na direção política nas Comunidades 
Autónomas 

 

• Conferência Setorial do Ambiente: Órgão consultivo e de 
colaboração entre as Administrações do Estado e as 
Administrações das Comunidades Autónomas para a coordenação 
das suas políticas e atuações ambientais 
 

• Diretiva 2008/98/EC sobre resíduos (Diretiva Quadro Resíduos)                     
Lei 22/2011 de resíduos do Parlamento Espanhol  

 
      

• Diretiva 2010/75/EU sobre emissões industriais (antes IPPC)  

•      Modificação da Lei 16/2002 IPPC do Parlamento Espanhol 

•        Real Decreto 815/2013 de regulação das emissões industriais 
 e de desenvolvimento da Lei 16/2002 IPPC modificada 

 

 

 

 



REDIA 
Origem 

 

 
• 2008 Santiago de Compostela (Galiza): 

• Primeira reunião de REDIA e primeiro projeto: Projeto 
“Tablecloth”  

 
 

 
 
 
 
 

• 2010 Mérida (Estremadura): 
• Aprovação dos Estatutos 
 

 
   

 
 



As necessidades 

 

• Reforço das capacidades de inspeção ambiental 
 

• Traçar um caminho comum   
 

• Desenvolvimento de um trabalho técnico conjunto 
 

• Contar com uma voz comum para a interlocução 
 
 
 



O que é REDIA… 

 

 
• Objetivo: 

 
• Promover a cooperação e o intercâmbio de experiências entre as 

Comunidades Autónomas em matéria de inspeção ambiental 
 

• Estabelecer um fórum permanente para a participação e 
intercâmbio de informações na matéria 
 

• Coordenar a participação das Comunidades Autónomas em IMPEL 
(Rede Europeia de Inspeção Ambiental) 

 
      

• Foco em: 
• Inspeções da indústria (AAI) 

 

• Inspeções das transferências de resíduos 

 

• Como envolver as Comunidades Autónomas em projetos IMPEL 
 



O que é REDIA... Estrutura 

• Participantes:  
• Responsáveis da inspeção ambiental das Comunidades Autónomas ou 

Cidades Autónomas 
• Representante do Ministério competente em matéria do Ambiente 

(Governo de Espanha) 
• Participantes colaboradores 
 

• Plenário (1 reunião por ano, como mínimo):  
• Todos os membros 
• Participantes colaboradores, sem voto 

 
• Comitê Executivo: 

• Gestão ordinária de REDIA e execução dos acordos do Plenário 
• 5 participantes representantes de Comunidades Autónomas e 

Cidades Autónomas (Atualmente: Catalunha, Estremadura, Galiza, 
Rioja e Madrid. Presidenta: María Jesús Mallada (Rioja) 
 

 
• Secretaria (Ministério competente em matéria do Ambiente: 

• Assistência ao Plenário, ao Comitê Executivo e aos participantes 
 

 
 



PROJETOS 
Um plano para cada projeto 

Proposta de projeto 

(TDR – Termos de referência) 

Comitê Executivo 

Plenário 

Coordenador: Apresenta a 
proposta formal ao Comitê 
Executivo 

Aceitação da proposta 

Aprovação da proposta 

Termos de referência 

1. Âmbito 

2. Estrutura do Projeto 

3. Recursos 

4. Mecanismos de controle de qualidade 

5. Base legal 

6. Plano do Projeto 



PROJETOS  
Execução 

Projeto 
Execução 

Resultados 

Coordenador 

Equipa do Projeto 
(como mínimo 3 
participantes) 

Novas ferramentas, manuais de 
instruções, exemplos, modelos 

Plenário 

Publicação e distribuição 

Aprova os resultados  

Fim do projeto 

CIRCA (Communication & 
Information Centre Administrator)  

WEB 

Seguindo o Plano do Projeto 



PROJETOS 

• Para desenvolver um novo projeto, necessitamos: 
• Tempo, Esforço e às vezes Dinheiro 
• Uma forma de trabalhar baseada no consenso 

 
• RESULTADOS: úteis para todos os participantes 
 
 



 

• Primeiro projeto: Análise das inspeções ambientais nas Comunidades 
Autónomas de Espanha: Projeto Gamma 

 

• Segundo projeto: Curso sobre a planificação das inspeções  

 

• Projetos relacionados com a Diretiva 2010/75/EU sobre emissões 
industriais (DEI): Artigo 23 e outros artigo relevantes para a inspeção 
ambiental: 

 
• Primeiro estágio: Elaboração de um texto para a  transposição dos artigos 

da DEI relevantes para a inspeção ambiental. 1 projeto: 

• Modificação da Lei 16/2002 IPPC do Parlamento Espanhol 

• Real Decreto 815/2013 de regulação das emissões industriais e de 
desenvolvimento da Lei 16/2002 IPPC modificada: 

• Inspetores e inspetoras serão funcionários públicos e funcionárias 
públicas com a condição de agentes da autoridade 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS REDIA 



 

• Projetos relacionado com a Diretiva 2010/75/EU sobre emissões 
industriais (DEI): Artigo 23 e outros artigo relevantes para a inspeção 
ambiental: 

 
• Segundo estágio: Implementação das disposições da DEI sobre a inspeção 

das instalações industriais de acordo com o Artigo 23. 3 projetos: 

• 1. Desenvolvimento de um modelo para os planos e programas de inspeção 

• 2. Desenho de uma ferramenta para a apreciação sistemática dos riscos 
ambientais 

• 3. Desenvolvimento de um modelo para os informes de inspeção  

 

• Projeto de inspeções conjuntas entre Comunidades Autónomas 
(refinarias e setor do tratamento de superfície de metais)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS REDIA 
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• Projeto: Plano de inspeção do Movimento Transfronteiriço de Resíduos 
(MTR) (em curso) 

 

• Projeto para a graduação dos diferentes tipos de incumprimento das 
condições de licenciamento identificadas nas inspeções (em curso) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS REDIA 

10   VERTEDOIROS   

10.1   Admisión de residuos    

10.1 nº Desviacións Clasificación 

10.1 1 O procedemento de admisión de residuos non se corresponde co establecido na AAI. Moi relevante 

10.1 2 Admítense residuos con código LER non autorizado na AAI. Moi relevante 

10.1 3 
Non se cumpren os criterios de admisión en vertedoiro en relación a residuos non admisibles: líquidos, 
pneumáticos fóra de uso, etc. 

Moi relevante 

10.1 4 Non se realiza a caracterización básica dos residuos admitidos no vertedoiro. Moi relevante 

10.1 5 Non se realizan as probas de conformidade dos residuos admitidos no vertedoiro. Relevante 

10.1 6 VERTEDOIROS RCDs: Non se realizan as probas de conformidade dos residuos admitidos no vertedoiro. Pouco relevante 

10.1 7 Non se realiza a inspección in situ dos residuos adminitos no vertedoiro. Pouco relevante 

10.1 8 Non se dispón dunha área ou zona para o almacenamento de residuos non aceptables. Relevante 

10.1 9 
Non se rexistran telemáticamente  as notificacións previas e traslados de residuos (DCS, TNP, 
Transfronteirizos). 

Moi relevante 

10.1 10 Non se dispón do arquivo cronolóxico telemático. Moi relevante 

10.1 11 O arquivo cronolóxico telemático atópase incompleto. Relevante 

10.1 12 
Non se realiza correctamente na plataforma telemática as notificacións previas e traslados de residuos (DCS, 
TNP, Transfronteirizos). 

Relevante 

10.1 13 Non se remite a memoria de xestor de residuos. Moi relevante 



PROJETOS REDIA 



 

Projetos propostos: 
 

• Projeto de inspeções conjuntas entre Comunidades Autónomas 
(ampliação a diferentes setores industriais) 

 

• Projeto sobre os controles às Entidades Colaboradoras da 
Administração (ECA) e Organismos de Controle Autorizados (OCA) 

 

• Projeto para o desenvolvimento de um manual para a inspeção ambiental 
 

• Projeto para o estabelecimento de indicadores do desempenho das 
inspeções ambientais 

 

• Projeto sobre os sistemas de medição automáticos: verificação da 
conformidade com os requisitos de monitorização de emissões 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS REDIA 



 

 

 

 

 

 

     Muito obrigado ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


