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Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenació urbanística municipal

Aquestes Instruccions tècniques s’emmarquen en el procés d’implantació a Catalunya de la

Directiva 2001/42/CE, sobre avaluació ambiental de plans i programes, l’aplicació de la qual

gira entorn un document tècnic: l’Informe de sostenibilitat ambiental. Tenen com a objecte,

els plans d’ordenació urbanística municipal, peça central de tot el sistema de planejament

urbanístic.

Per tal de propiciar un dels objectius de fons de la Directiva (la integració dels requeriments

ambientals en tot el cicle de vida del pla: gestació, execució, desenvolupament, modificacions,

actualitzacions, etc), es parteix de la premissa que l’avaluació ambiental no ha de quedar

restringida a una simple validació final del pla, efectuada al marge del seu procés de

redacció per professionals desvinculats d’aquest.

Com a conseqüència, s’han adoptat aquests criteris:

a) L’avaluació ambiental ha de formar part de tot el procés de presa de decisions que

comporta la formulació d’un pla.

b) Per assolir-ho és necessari adoptar uns objectius i criteris ambientals adequats des de

l’inici dels treballs. Els objectius i criteris ambientals esdevenen el principal fil

conductor que dóna coherència a tot el procés de redacció-tramitació-

desenvolupament i també a aquestes Instruccions tècniques.

c) Conseqüentment, l’Informe de sostenibilitat ambiental ha de justificar l’adopció, a l’inici

dels treballs, d’aquests objectius i criteris ambientals, verificar-ne la integració correcta

en les decisions adoptades durant tot el procés de redacció i de tramitació, i validar  la

coherència del resultat final. També ha de comprovar que les determinacions per als

plans i projectes de desenvolupament i aplicació del POUM continguin mesures

ambientalment adients i siguin congruents amb els objectius i mesures esmentats.

d) Un altre element clau del procés d’avaluació, que cal integrar en l’Informe de

sostenibilitat ambiental, és el perfil ambiental del municipi en relació al

planejament, el qual ha de permetre la comparació entre la situació existent i la

derivada del nou pla.

e) En general, els requeriments mediambientals han d’integrar-se en el POUM com un

factor més, per bé que bàsic. Per tant, l’Informe de sostenibilitat ambiental no ha de

substituir ni duplicar els continguts ambientals dels altres documents del pla,

establerts per la legislació urbanística. Tampoc ha d’establir mesures addicionals a

incorporar a posteriori en els continguts del pla. Per contra, ha de justificar que
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Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenació urbanística municipal

durant l’elaboració del pla s’han introduït les mesures necessàries, de caràcter

preventiu, corrector i, si és el cas, compensatori.

f) L’avaluació ambiental d’alternatives possibles sobre el model territorial que ha

d’adoptar el pla i els elements fonamentals que l’estructuren esdevé sovint clau,

ja que l’opció elegida determinarà en gran mesura les repercussions ambientals del pla.

S’ha de fer, doncs, de forma independent quan el desenvolupament dels treballs del pla

hagi assolit el nivell suficient. Caldrà considerar els objectius i criteris ambientals

prèviament definits i restringir-se als aspectes generals dels models d’ordenació

plantejats. L’avaluació ambiental d’alternatives i, en aquest context la de l’elegida, ha

de ser expressament recollida en l’Informe de sostenibilitat ambiental del pla i,

previament, donar lloc a un Informe de sostenibilitat ambiental preliminar integrat en

l’avanç del pla.

A partir d’aquestes consideracions, les Instruccions tècniques s’han desenvolupat en tres parts

que es complementen mútuament:

a) La primera part “Guia per a l’elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental”

enumera i desplega sistemàticament els continguts d’aquest document amb indicacions

de caràcter metodològic i instrumental sobre cada un dels seus apartats. Aquesta

primera part es completa amb dos annexos. El primer recull les determinacions del

POUM i les possibles repercussions significatives sobre els diversos factors

ambientals. El segon, incorpora divuit indicadors que contribueixen a establir el perfil

ambiental del municipi, pel que fa al planejament, abans i després del pla.

b) La segona part, “Objectius ambientals i criteris d’aplicació” conté una relació de 24

objectius de referència relatius a tots els àmbits i components del medi ambient,

acompanyats de 115 criteris i mesures per a la seva implementació efectiva en els

POUM. Aquesta segona part es completa amb un annex que conté criteris i mesures

sobre les determinacions ambientals dels POUM adreçades als plans parcials

urbanístics i els plans de millora urbana que els han de desenvolupar.

c) La tercera part, “Avaluació del compliment dels objectius ambientals. Llistes de

verificació” desenvolupa un conjunt de llistes verificació que integren les mesures i els

indicadors plantejats en les parts anteriors, amb la finalitat d’esdevenir un ajut per a la

sistematització de l’avaluació dels plans d’ordenació urbanística municipal.

És important assenyalar, com es reitera en la resta del document, el caràcter no normatiu

d’aquestes Instruccions tècniques. La seva finalitat és instrumental i orientativa, per bé que
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marquen uns nivells de definició ambiental que el planejament hauria de tendir a assolir. D’altra

banda, és necessari que en cada pla els objectius, els indicadors i les llistes de verificació que

es formulen siguin interpretats, ponderats i aplicats d’acord amb la realitat ambiental del territori

objecte de l’ordenació urbanística i, si és el cas, amb les diagnosis ambientals i les agendes 21

locals existents. En definitiva, cal tenir en compte que els aspectes concrets que es plantegen

en els criteris i llistats de les parts segona i tercera no constitueixen, moltes vegades, un fi en si

mateixos, sinó que són instruments per abordar qüestions clau de l’avaluació com:

• Millora el pla l’eficiència energètica dels sistemes urbans? En quina mesura?

• Limita suficientment la incidència dels usos del sòl en el canvi climàtic?

• Minimitza la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica preexistent i la

derivada del pla?

• És congruent amb els recursos hídrics existents? Fomenta suficientment

l’estalvi d’aigua?

• Fomenta adequadament la sostenibilitat en la construcció?

• Manté la diversitat i la viabilitat ecològica dels hàbitats naturals? Conserva o

millora la connectivitat ecològica entre aquests hàbitats?

• Protegeix o millora els elements estructuradors i identitaris dels paisatges

locals?

Finalment, pot observar-se que les Instruccions tècniques es circumscriuen a aquells aspectes

estrictament ambientals de la sostenibilitat territorial i urbana relacionats amb el planejament

urbanístic. Lògicament, en la seva aplicació caldrà considerar molt especialment les

interrelacions amb els vessants social, econòmic, etc., de la sostenibilitat.

Barcelona, març de 2006
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PART PRIMERA:

GUIA PER A L’ELABORACIÓ DE L’INFORME

DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenac ió urbanís t ica municipal.

Guia per a l’elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental

Índex 8

Índex de la part primera

1. Introducció

2. Estructura de l’Informe de sostenibilitat ambiental

3. Desenvolupament del contingut de l’Informe de sostenibilitat ambiental

Annex 1.- Determinacions del POUM i repercussions significatives sobre els diversos factors

ambientals

Annex 2.- Perfil ambiental del municipi en relació al planejament, abans i després del POUM.

Alguns indicadors de referència
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1. Introducció

jess
Oval



Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenac ió urbanís t ica municipal.

Guia per a l’elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental

Introducció 10

1. Introducció

Aquesta Guia té com a objecte proporcionar elements operatius per a la formulació dels

informes ambientals dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM), de forma

complementària amb els altres instruments d’aquestes Instruccions tècniques.

L’estructura i el contingut que han estat adoptats per a l’Informe de sostenibilitat

ambiental del POUM (en endavant, ISA), descrits i desenvolupats als capítols

següents, són conseqüència de l’adaptació de l’Annex 1 de la Directiva 2001/42/CE a

les característiques concretes d’un pla urbanístic en l’ordenament jurídic vigent a

Catalunya i, concretament, a la figura del Pla d’ordenació urbanística municipal. Per

tant, atesa l’estricta i detallada configuració jurídica d’aquest pla, ha estat necessari

vincular molt estretament la seva avaluació ambiental a les tècniques d’ordenació que li

són pròpies: classificació i qualificació del sòl, sistemes, relació amb el planejament de

rang superior i el derivat, regulacions específiques, etc.

D’altra banda, és important remarcar que la configuració de l’ISA adopta un conjunt de

criteris i d’instruments, congruents amb la lletra i l’esperit de la Directiva, que han incidit

decisivament en l’enfocament d’aquest document i en el seu encaix global en el procés

de formulació d’un POUM. Tots aquests criteris i instruments tenen un tractament

acurat tant en la Guia com en el conjunt de les Instruccions tècniques. Entre ells, cal

destacar:

• L’ISA del POUM ha de ser el resultat d’una avaluació ambiental

continuada que possibiliti, des de l’inici dels treballs, una integració

adequada dels requeriments ambientals en tots els processos de presa

de decisions.

• En aquest context, l’avaluació ambiental de les alternatives possibles

sobre l’estructura general de l’ordenació i el model territorial del POUM,

en el moment que el desenvolupament dels treballs de redacció

permeti la seva formulació, esdevé clau, ja que de la decisió que es

prengui dependran en gran mesura les repercussions ambientals del

pla.
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• S’estableixen dos instruments d’avaluació fonamentals que caldrà

integrar en el procés de redacció del pla, en les avaluacions

consegüents i, per tant, en el contingut de l’ISA:

– Els objectius ambientals per a la redacció del pla que caldrà

adoptar en la fase inicial i per permetran la verificació de les

decisions successives, les alternatives generals d’ordenació, el

producte final i les seves modificacions posteriors

– El perfil ambiental del municipi en relació al planejament que

ha de permetre la comparació entre la situació prèvia i la

derivada del nou pla

• Els POUM formen part d’un sistema de planejament territorial i

urbanístic en què prevalen altres plans de rang jeràrquic superior

(plans territorial parcials, sectorials, directors territorials, directors

urbanístics,...) i amb altres plans de caràcter derivat (plans parcials, de

millora urbana, especials,...) sotmesos a les seves determinacions.

L’avaluació del POUM ha de formar part, doncs, d’un procés més ampli

d’avaluació en cascada: el POUM ha d’assumir els resultats de

l’avaluació i de les determinacions ambientals dels plans de rang

superior i, paral·lelament, establir mesures que facilitin la qualitat

ambiental i l’avaluació dels plans derivats tot evitant duplicitats pel que

fa aquesta darrera.

Les indicacions de la Guia no tenen caràcter normatiu, sens perjudici, lògicament, de la

necessitat de compliment d’aquells aspectes establerts per la legislació.

Així mateix, cal tenir en compte que, ateses les molt diverses característiques que

presentaran en la pràctica els territoris i els plans a avaluar, determinats continguts de

l’ISA i, per tant d’aquesta Guia, adquiriran més o menys pes específic segons el casos.

Cal, doncs, evitar aplicacions indiscriminades que tendeixin a convertir l’avaluació en la

simple complimentació d’un formulari.

D’altra banda, tot i que el contingut de l’ISA comporta uns determinats enfocaments

metodològics del procés d’avaluació dels plans, aquest queda obert a l’aplicació

addicional d’altres mètodes i instruments d’avaluació, a criteri dels professionals

encarregats de la seva elaboració.
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Cal afegir, finalment, que quan es tracti de modificacions puntuals de POUM (o de

plans generals no adaptats a l’actual legislació urbanística) caldrà adaptar el contingut

de l’ISA a les característiques concretes de cada modificació, amb aquelles

simplificacions que resultin justificades, per bé que caldrà considerar especialment els

impactes acumulatius amb altres modificacions anteriors, si és el cas.
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2. Estructura de l’Informe de

sostenibilitat ambiental
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2. Estructura de l’Informe de sostenibilitat ambiental

L’estructura o índex del contingut de l’ISA és aquesta:

1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del POUM

a) Descripció dels aspectes ambientalment rellevants de la situació actual del

territori objecte de planejament i del seu entorn, d’acord amb la documentació

informativa del pla. S’especificaran les dades definitòries del perfil ambiental

del municipi en relació al planejament. Així mateix, s’inclouran, entre altres, la

identificació i caracterització d’aquells àmbits que poden veure's afectats de

forma significativa per raó del seu especial interès o vulnerabilitat, l’existència

de riscs naturals o tecnològics, etc.

b) Objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit internacional, comunitari

europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla, inclosos els

relacionats amb les zones d’importància ambiental i els espais de protecció

especial designats d’acord amb la protecció ambiental. Directrius i obligacions

jurídiques que resultin d’aplicació, incloses les establertes per plans de rang

superior.

c) Relació amb altres plans i programes que afectin l’àmbit d’ordenació de

POUM.

d) Resultats de les consultes efectuades: aspectes addicionals a considerar.

e) Conclusions. Diagnosi i aspectes ambientals a considerar en el pla.

Conseqüentment, objectius i criteris ambientals adoptats per a la seva

redacció, d’acord amb els punts anteriors i amb els principis i directrius

establerts pels articles 3 i 9 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant, DL 1/2005). Aquests objectius i

criteris comprendran, entre altres, els aspectes següents:

– Sostenibilitat global del model d’ordenació: ocupació i consum de

sòl, mobilitat i eficiència energètica; estructura i identitat del sòl no

urbanitzat; fragmentació territorial; riscs naturals i tecnològics; etc.
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– Cicle de l’aigua.

– Ambient atmosfèric: contaminació per substàncies, especialment

aquelles vinculades al canvi climàtic; contaminació acústica,

lumínica, electromagnètica, etc.

– Gestió dels residus.

– Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació.

– Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural

en general.

– Qualitat del paisatge.

Els objectius ambientals hauran de ser formulats de forma jerarquitzada en

funció del seu grau d’importància relativa, amb l’objecte que restin diferenciats

amb claredat aquells més essencials. Quan resulti procedent, incorporaran

indicadors quantitatius (sobre consum, estalvi i reutilització de recursos, sòls

transformats o protegits, prevenció o correcció de la contaminació, etc.), per tal

de facilitar la posterior verificació del seu compliment per la nova ordenació

resultant del POUM.

2 .  Estructura general de l’ordenació adoptada. Descripció i avaluació

d’alternatives

a) Alternatives considerades. Resum de les característiques i dels motius de

selecció. Entre altres, caldrà considerar l'alternativa zero, és a dir la probable

evolució dels aspectes rellevants del medi en absència del nou pla.

b) Avaluació, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les

seves determinacions estructurals, d’acord, entre altres factors, amb els

principis, objectius i criteris ambientals a què fa referència el paràgraf 1e). Es

consideraran els possibles efectes acumulatius amb altres plans o programes

que afectin l’àmbit del POUM i, en cas de modificació puntual, amb les altres

modificacions anteriors.

c) Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada.
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3. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada

a) Descripció esquemàtica del contingut del pla amb expressió de les seves

determinacions estructurals i d’aquelles altres amb possibles repercussions

significatives sobre el medi ambient: classificació i qualificació del sòl,

sistemes, planejament derivat, ordenació d’usos i de l’edificació, etc.

b) Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les

demandes addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de sanejament,

residus i similars, com a conseqüència de l’ordenació plantejada.

c) Mesures adoptades per al foment de l’eficiència energètica, l’estalvi de

recursos i la millora del medi ambient en general, tant pel que fa a les

determinacions del pla d’aplicació directa com als plans i projectes derivats.

4. Determinació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient

a) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris,

acumulatius, sinèrgics, a curt o a llarg termini, permanents i temporals, positius

i negatius, etc.) sobre els distints components ambientals, els recursos naturals

en general i, particularment, els espais i els aspectes identificats d’acord amb

el punt 1. Determinació i avaluació de les àrees d’afectació significativa.

Es consideraran les mesures adoptades per prevenir, reduir i, en tant que sigui

possible, compensar, qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient

identificat en els paràgrafs anteriors, que pugui resultar de l'aplicació del POUM

i dels seus plans i projectes derivats.

Es consideraran també les interrelacions entre els diferents factors ambientals i

s’inclouran, si és el cas, els probables efectes acumulatius amb els plans i

programes descrits al paràgraf 1c).

b) L’avaluació de la incidència ambiental de la mobilitat generada pel POUM es

farà, d’acord amb l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i, en general,

amb les determinacions derivades de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la

mobilitat.
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5. Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius

ambientals establerts

a) D’acord amb l’expressat als punts 3 i 4, verificació i justificació detallades de la

congruència del pla amb els requeriments ambientals esmentats al punt 1,

particularment amb els objectius i criteris a què fa referència el paràgraf 1e), i

de la forma en què aquells requeriments i qualsevol altre aspecte ambiental

han estat tinguts en compte en la seva elaboració.

b) Com a conseqüència del paràgraf anterior, balanç ambiental del POUM,

considerant les jerarquies entre objectius establertes al paràgraf 1e), els

indicadors adoptats, el perfil ambiental del municipi abans i després del pla,

etc.

c) Conclusions generals de l’avaluació, amb l’especificació, si és el cas, de les

dificultats trobades a l’hora de recaptar la informació.

6. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes

a) Periodicitat i moment de les verificacions del compliment i la idoneïtat de les

mesures adoptades, que hauran de coincidir, com a mínim, amb les

actualitzacions de l’Agenda del POUM o del programa d’actuació urbanística

municipal.

b) Paràmetres que requeriran un seguiment i índexs proposats per a la seva

avaluació continuada, sobre dels principis, objectius i criteris ambientals a què

fa referència el paràgraf 1e).

c) Normes i altres determinacions ambientals per a la formulació i l’avaluació dels

plans i projectes que es desenvolupin en aplicació del pla.

d) Organisme o organismes responsables.

7. Síntesi

Resum, en termes fàcilment comprensibles, de la informació facilitada en els

epígrafs precedents. Contindrà la ressenya dels objectius i criteris ambientals

fixats, dels treballs d’integració ambiental realitzats al llarg de tot el procés de

planejament urbanístic i l’explicació justificada dels resultats i conclusions

obtinguts.
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Conseqüentment, els passos bàsics a seguir en el procés d’avaluació són aquests:

Determinació dels requeriments ambientals significatius, amb l’establiment del perfil

ambiental inicial del municipi, pel que fa al planejament, i la definició dels objectius i criteris

ambientals

Avaluació d’alternatives sobre l’estructura general de l’ordenació. Justificació de

l’alternativa adoptada

Descripció ambiental del Pla desenvolupat d’acord amb l’alternativa adoptada

Determinació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient

Avaluació global del Pla, comparació dels perfils ambientals del municipi, inicial i resultant, i

verificació del compliment dels objectius ambientals fixats

Mesures de seguiment i supervisió

Síntesi final

Les figures de les pàgines següents il·lustren també aquest procés.
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3. Desenvolupament del contingut de

l’Informe de sostenibilitat ambiental
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3. Desenvolupament del contingut de l’Informe de sostenibilitat

ambiental

1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del POUM

Aquest apartat inicial de l’Informe de sostenibilitat ambiental és essencial, no sols per fer

possible una avaluació solvent i completa de l’ordenació plantejada pel POUM, sinó també

per integrar des del primer moment els condicionants ambientals en el procés d’elaboració,

requisit indispensable per assolir un planejament ambientalment adequat. No requereix un

tractament detallista o enciclopèdic, sinó un diagnòstic ambiental del territori centrat en la

determinació d’aquells aspectes rellevants i significatius que haurà d’atendre el pla. Exigeix

unes conclusions precises i esglaonades segons la seva importància relativa. Cal adoptar,

així mateix, una aproximació pluriescalar que consideri també l’entorn supramunicipal.

Els diversos requeriments ambientals detectats han de donar lloc, finalment, a un conjunt

d’objectius i criteris que hauran de considerat tots aquells àmbits i dimensions

mediambientals en què el planejament pot repercutir, per tal d’orientar tot el procés de

presa de decisions que comporta la formulació del POUM i, alhora, esdevenir la base de la

seva avaluació final (vegeu el paràgraf 1e).

L’estructura d’aquest apartat, derivada en bona part de la Directiva 2001/42/CE, pot donar

lloc fàcilment a reiteracions; per exemple un espai natural que formi part de Natura 2000

pot aparèixer en els paràgrafs a), b), c) i d). Per aquest motiu, resultarà sovint convenient

utilitzar tècniques expositives que agilitin el redactat o, fins i tot, alterar en determinats

casos l’estructura d’aquesta part de l’ISA, unificant tractaments o agrupant alguns

paràgrafs, sense que això pugui significar deixar de banda cap dels aspectes assenyalats

més endavant.

Amb aquestes premisses, a continuació s’exposen algunes consideracions i

recomanacions sobre el contingut d’aquest apartat de l’ISA.

a) Descripció dels aspectes ambientalment rellevants de la situació actual del

territori objecte de planejament i del seu entorn, d’acord amb la documentació

informativa del pla. S’especificaran les dades definidores del perfil ambiental

del municipi en relació al planejament. Així mateix, s’inclouran, entre altres, la

identificació i caracterització d’aquells àmbits que poden veure's afectats de
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forma significativa per raó del seu especial interès o vulnerabilitat, l’existència

de riscs naturals o tecnològics, etc.

Es tracta d’un epígraf eminentment conclusiu, conseqüència directa de la

documentació informativa del POUM i, si és el cas, de diagnosis o auditories

municipals o d’Agendes 21 locals. Ha de comprendre l’àmbit objecte del POUM i

considerar també el seu entorn (com a mínim, els municipis limítrofs)

En general, ha de tenir un caràcter sintètic, definir els aspectes significatius del

perfil ambiental del municipi preexistent, en aquells aspectes que interaccionaran

amb el nou planejament, i determinar tots els valors, les potencialitats, les

vulnerabilitats, els riscs, els impactes, els dèficits, i altres aspectes de caràcter

ambiental (inclosos els referents als recursos naturals renovables i no renovables),

considerats com a rellevants, sobre els quals hi pugui incidir el POUM.

Tot i que la seva concreció pot experimentar variacions importants segons les

condicions pròpies de cada territori, hauria de comprendre com a mínim els

continguts que es relacionen al Quadre 1 definidors, pel que fa al planejament, del

perfil ambiental del municipi, els quals, en funció de les característiques,

específiques del territori hauran de ser ponderats, quantificats i delimitats o

localitzats territorialment, en la mesura possible. Aquest perfil urbanístic/ambiental

del municipi haurà de ser formulat de manera que permeti posteriorment (vegeu el

paràgraf 5b) la comparació amb el perfil anàleg resultant de l’ordenació plantejada

pel POUM, com a element bàsic de la seva avaluació ambiental.
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Com a conseqüència, es procedirà a l’avaluació global de la sostenibilitat del model

territorial previ al nou planejament i  s’exposaran de forma sintètica i ponderada els

aspectes rellevants a considerar en la redacció del POUM.

QUADRE 1

ELEMENTS DEFINIDORS DEL PERFIL AMBIENTAL DEL MUNICIPI EN RELACIÓ AL
PLANEJAMENT

• Ocupació i consum del sòl

– Formes d’ocupació i consum de sòl derivats de la seva classificació urbanística, dels sistemes generals, etc.
– Incidència del model d’ocupació del sòl sobre la mobilitat
– Eficiència energètica del model d’ocupació del sòl
– Problemàtica específica del medi ambient urbà
– Estructura i identitat del sòl no urbanitzat
– Àrees amb riscs naturals i tecnològics, etc. A més de les zones inundables (vegeu “Cicle de l’aigua”), caldrà

considerar especialment les afectades per risc d’incendis forestals i les zones urbanitzades contigües a
elles, així com aquelles àrees amb problemes d’allaus, d’inestabilitat geodinàmica greu, etc.

– Cohesió social. Principals problemàtiques derivades del model territorial existent: àrees amb processos de
segregació social, d’abandó, etc.

• Cicle de l’aigua

– Zones inundables delimitades en els plànols informatius del POUM
– Recursos hídrics. Balanç hídric i grau d’autosuficiència del municipi. Disponibilitat, consum, qualitats.

Infraestructures i sistemes de depuració, estalvi, reutilització, etc.
– Estat dels aqüífers. Aqüífers amb règims especials. Zones declarades vulnerables als nitrats.
– Estat dels espais fluvials

• Ambient atmosfèric

– Incidència del model urbà i de mobilitat en la contaminació per substàncies, especialment aquelles
vinculades al canvi climàtic. Factors clau. Àrees especialment vulnerables o amb problemàtiques de
contaminació.

– Contaminació acústica. Aspectes rellevants dels mapes de soroll o de capacitat acústica (si existeixen).
Determinació de les zones de sensibilitat acústica alta, d’acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, i de les
zones sotmeses a règims especials (si existeixen). Àmbits amb nivells acústics superiors als legalment
establerts.

– Contaminació lumínica. Avaluació global. Grau d’aplicació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i el seu
reglament. Àmbits d’actuació prioritària.

– Contaminació electromagnètica. Problemàtiques i impactes significatius de les instal·lacions de
radiocomunicació i de transport d’energia elèctrica. Dèficits d’ordenació.

• Gestió dels materials i dels residus. Avaluació general de la problemàtica de gestió dels residus en l’àmbit del
POUM. Dèficits a nivell urbanístic. Anàlisi del cas concret dels residus de la construcció. Activitats extractives.

• Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació. Avaluació general. Mesures existents a nivell local
per limitar els impactes ambientals, fomentar l’estalvi energètic i de recursos en general, promoure l’ús d’energies
alternatives, etc. Estimació dels dèficits principals.

• Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general

– Unitats ambientals
– Espais naturals protegits (vegeu els paràgrafs següents)
– Hàbitats d’especial interès o de baixa representació superficial (Cartografia d’hàbitats de Catalunya).

Hàbitats d’espècies d’interès prioritari (Cartografia d’espècies de protecció prioritària)
– Zones humides (Inventari de zones humides de Catalunya) i espais costaners
– Àmbits d’interès per a la connectivitat ecològica interna i amb l’exterior. Principals barreres ecològiques.

Processos de fragmentació. Punts crítics en la continuïtat territorial dels hàbitats.
– Patrimoni geològic i paleontològic (Inventari de geòtops o geozones de Catalunya, etc.)
– Altres

• Qualitat del paisatge

– Unitats de paisatge; objectius de qualitat fixats pels catàlegs i les directrius del paisatge.
– Àmbits de vulnerabilitat paisatgística.
– Àrees i elements d’especial interès. Béns culturals declarats i altres elements del patrimoni cultural.
– Impactes paisatgístics significatius.
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Normalment resultarà convenient adjuntar plànols de síntesi sobre escales

gràfiques grans que permetin una visió de conjunt, en el ben entès que la

documentació informativa del POUM ha de contenir la cartografia més general i a

escales més detallades (com a mínim 1:10.000). Entre aquests plànols de síntesi

poden figurar, els següents, agrupats o no de la mateixa manera:

• Àrees vulnerables per existència de riscs naturals (geològics, allaus,

inundabilitat, incendis forestals, etc.), tecnològics o per altres motius

(vulnerables als nitrats, erosionables, etc.). Impactes rellevants (àrees

denudades; zones afectades per contaminació de les aigües, dels sòls, de

l’aire, acústica, lumínica, electromagnètica, etc; aqüífers protegits;

fragmentacions i barreres, impactes paisatgístics, etc.).

• Àrees i elements d’interès ambiental i/o cultural objecte de protecció prèvia

d’acord amb la legislació ambiental (PEIN, Natura 2000, zones humides

inventariades, plans especials de protecció del medi natural i del paisatge;

béns culturals d’interès nacional, comarcal o local, arbres i arbredes

d’interès nacional, comarcal o local, etc.). Àrees i elements objecte de

protecció prèvia d’acord amb el planejament territorial i urbanístic.

• Altres àrees i elements susceptibles de protecció pels seus valors

ambientals i/o culturals (zones d’interès geològic i paleontològic; hàbitats

representatius, singulars, fràgils o d’espècies d’interès especial; àmbits

d’interès per a la connectivitat ecològica; cursos hídrics i zones de protecció

hidrològica i forestal; zones costaneres; espais agraris d’interès ambiental o

paisatgístic; elements i béns d’interès cultural o paisatgístic; xarxa viària

rural i camins ramaders; etc.

• Unitats ambientalment i/o paisatgísticament homogènies.

El perfil ambiental del municipi en relació al planejament, hauria de completar-se

amb un conjunt d’indicadors, d’estructura simple per raons d’operativitat, que

puguin ser també aplicats posteriorment a l’ordenació plantejada pel POUM i

esdevenir, per tant, mitjançant la comparació corresponent, un dels seus elements

d’avaluació (vegeu el paràgraf 5b). Cal tenir en compte que, d’acord amb el DL

1/2005, els POUM han de contenir la determinació dels indicadors de creixement,

població, recursos i desenvolupament econòmic i social del sistema urbà que hagin

d’ésser considerats per a decidir l’oportunitat i la conveniència de cada actuació,

d’acord amb els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del

territori. L’annex 2 exposa alguns indicadors recomanats. Cal assenyalar, però, que
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els tipus i la configuració dels indicadors poden variar en funció de les

característiques del municipi i de la informació disponible.

b) Objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit internacional,

comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla,

inclosos els relacionats amb les zones d’importància ambiental i els espais

de protecció especial designats d’acord amb la legislació ambiental.

Directrius i obligacions jurídiques que resultin d’aplicació, incloses les

establertes per plans de rang superior.

En general, la major part d’aquests objectius, directrius i obligacions jurídiques ja

hauran estat implícitament recollides en el paràgraf anterior, on s’hauran considerat

les disposicions de la legislació ambiental catalana i els seus instruments

d’aplicació, els quals normalment es troben adaptats a les directives comunitàries

que, a la seva vegada, són conseqüència de les estratègies i directives del

Parlament europeu i del Consell.

En qualsevol cas, caldrà seleccionar en cada cas aquelles directrius i disposicions

que, per les seves característiques o àmbit territorial d’aplicació, han de ser

assumides pel POUM i, d’acord amb això, completar la relació dels requeriments

ambientals que caldrà tenir en compte i establir-ne una jerarquització en funció del

seu grau d’importància.

Poden trobar-se alguns dels principals documents de referència a escala mundial,

europea i local a: http://www.gencat.net/mediamb/sosten/documents.htm

En el marc del Consell d’Europa (http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-

operation/Environment/), cal destacar especialment, l’Estratègia paneuropea per a

la conservació de la diversitat biològica i paisatgística (1995) i el Conveni Europeu

del Paisatge (2000).

També en l’àmbit europeu, esdevenen una referència obligada els principals

acords de les conferències europees de ciutats i viles sostenibles

(http://www.sustainable-cities.org/): la Carta d’Âalborg (1994), la Declaració de

Hannover (2000), etc.
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A nivell comunitari, els objectius i els àmbits d’actuació prioritària fixats pel VI

Programa d’acció comunitari en matèria de Medi Ambient (2002), L’Estratègia de la

Unió Europea per a un desenvolupament sostenible (2001), l’Estratègia Territorial

Europea (1999) i L’Estratègia per a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat

( 1998).  La major part  d’aquests documents es troben a:

http://www.europa.eu.int/pol/env/index_es.htm. Com a referència més recent

(2006), cal esmentar l’Estratègia temàtica sobre el medi ambient urbà

(http://europa.eu.int/comm/environment/urban/thematic_strategy.htm). Les

directives ambientals poden també baixar-se des de les pàgines sobre legislació

de: http://www.gencat.net/mediamb.

Cal assenyalar que el VI Programa d’acció comunitari en matèria de Medi Ambient

planteja, entre les seves línies estratègiques, la introducció de la dimensió

ambiental en les decisions sobre planificació i ús del sòl, identifica quatre

problemàtiques bàsiques entorn les quals es desenvolupen les diverses estratègies

i accions proposades: el canvi climàtic; la biodiversitat, el medi ambient i la salut; i

l’ús sostenible dels recursos naturals1 i la gestió dels residus

Anàlogament, l’Estratègia de la Unió Europea per a un desenvolupament

sostenible, desenvolupada posteriorment per diverses estratègies temàtiques,

adopta cinc objectius prioritaris a llarg termini, entre els quals es troben: limitar el

canvi climàtic i incrementar l’ús d’energies netes, una gestió més responsable dels

recursos naturals (un dels objectius marcats és protegir i recuperar els hàbitats i

sistemes naturals i aturar la pèrdua de biodiversitat abans del 2010) i millorar el

sistema de transports i l’ordenació territorial.

Aquests darrers documents comunitaris fixen uns objectius i unes prioritats de

caràcter general que han de ser considerats preferentment (Quadre 2) pel

planejament territorial i urbanístic, i en concret pels POUM, els quals, d’altra

banda, poden també orientar la ponderació i la jerarquització dels resultats assolits

en la part descrita al paràgraf 1a).

                                                  
1 L’ús sostenible dels recursos naturals significa que s’utilitzen de tal manera que no se supera la seva capacitat de
renovació ni la dels altres recursos naturals.
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QUADRE 2

ASPECTES PREFERENTS A CONSIDERAR PELS POUM EN EL MARC

DELS PROGRAMES I ESTRATÈGIES COMUNITARIS

• Limitar el canvi climàtic i fomentar les energies netes en aquells aspectes

en què incideix el POUM, inclosos els plans i projectes que se’n deriven.

En aquest context, promoure la mobilitat sostenible.

• Conservar la biodiversitat i impulsar-ne l’ús sostenible.

• En general, potenciar un ús sostenible dels recursos naturals i, en aquest

context, una gestió adequada dels residus.

A nivell estatal, els diferents programes i estratègies governamentals són a:

http://www.mma.es/conserv_nat/planes/index.htm.

No existeix una estratègia global de sostenibilitat per al conjunt del territori de

Catalunya, però sí programes de caràcter sectorial i una legislació ambiental

exhaustiva, així com diversos instruments de planificació ambiental aprovats i

d’altres de planejament territorial i urbanístic amb importants continguts

ambientals, la major part en procés de tramitació.

Tanmateix, com a objectiu general que ha d’orientar tots els plans urbanístics

figura el del desenvolupament urbanístic sostenible que té com a referències

legislatives bàsiques els articles 3 i 9 del DL 1/2005.

Per la seva banda, la legislació ambiental vigent a Catalunya pot consultar-se a:

http://www.gencat.net/mediamb. La major part de programes d’àmbit nacional i

d’instruments de planificació ambiental es troben també disponibles en aquest web

i en els de l’Agència Catalana de l’Aigua (http://www.gencat.net/mediamb/aca) i

l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net). Així mateix, el web del

DMAH conté altres aspectes que el POUM haurà d’incorporar, si afecten el seu

àmbit d’ordenació: les disposicions declaratòries dels diversos tipus d’espais

naturals protegits i les seves delimitacions, l’Inventari de zones humides Catalunya

(protegides d’acord amb l’art. 11 de la Llei 12/1985, d’espais naturals), les

relacions d’espècies protegides de la flora i de la fauna i  els inventaris  d’arbres i

arbredes declarats monumentals o d’interès comarcal o local, etc.
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En concret, en relació amb la planificació ambiental, són d’aplicació les

determinacions de plans territorials sectorials com el pla d’espais d’interès natural

(PEIN) i, en el futur, les del pla general de política forestal i el pla relatiu a la

connectivitat ecològica que prepara el DMAH. Així mateix, cal considerar, entre

altres, els programes de sanejament i de residus de l’Agència Catalana de l’Aigua i

de l’Agència de Residus de Catalunya.

Altres instruments de planificació ambiental, d’àmbit més restringit, que caldrà

considerar si és el cas, són:

•  Els plans especials i altres instruments d’ordenació d’espais naturals

protegits. Els plans de conservació d’espècies.

•  Els futurs plans d’ordenació dels recursos forestals.

•  La planificació hidrològica i dels espais fluvials de les diverses conques.

•  Els mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori front a la contaminació

atmosfèrica.

•  Els mapes de capacitat acústica.

En el cas concret dels espais naturals protegits, caldrà tenir en compte el següent:

• Espais de la xarxa comunitària Natura 2000. L’objectiu principal és garantir

el manteniment o el restabliment d’un estat de conservació favorable

d’aquells hàbitats d’interès comunitari o d’espècies d’interès comunitari, amb

especial atenció als hàbitats de caràcter prioritari i a aquells altres

determinats per a la inclusió de l’espai a Natura 2000.

• Espais del pla d’espais d’interès natural (PEIN). A més dels objectius i de la

normativa de caràcter general (Decret 328/1992, de 14 de desembre), és

d’obligat compliment el que estableixen els plans especials de protecció del

medi natural i del paisatge dels diversos espais i, si és el cas, els plans

especials urbanístics.

• Espais naturals de protecció especial (parcs nacionals, parcs naturals,

paratges naturals d’interès nacional i reserves naturals). En aquest cas, són

també imperatives les disposicions de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de

les respectives disposicions específiques i dels instruments d’ordenació de

cada espai (plans especials i plans rectors d’ús i gestió).
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• Quan es tracti d’espais de la xarxa de la Diputació de Barcelona por trobar-

se documentació dels plans especials respectius a:

http://www.diba.es/parcsn.

• Reserves naturals de fauna salvatge i refugis de fauna. Caldrà considerar

les seves disposicions declaratòries.

Igualment, caldrà considerar l’existència d’altres règims especials derivats de

disposicions ambientals (aqüífers protegits, zones vulnerables a la protecció per

nitrats, zones de protecció especial als efectes de la legislació de protecció de

l’ambient atmosfèric, etc.).

D’altra banda, pel que fa als plans territorials i urbanístics de rang superior, el

POUM haurà d’incorporar les directrius i les determinacions ambientals dels plans

territorials parcials, els plans directors territorials i els plans directors urbanístics; en

particular, en el cas dels municipis costaners, el POUM s’ha d’ajustar als plans

directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC i PDUSC-2). En general, la

documentació d’aquests plans es troba a: http://www.gencat.net/ptop.

Pel que fa al paisatge, caldrà tenir en compte els catàlegs de paisatge i les

directrius del paisatge i, molt especialment, les mesures d’aplicació al planejament

urbanístic que estableixin els plans territorials parcials i els plans directors

territorials, d’acord amb el que disposa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció,

gestió i ordenació el paisatge.

Finalment, els objectius de caràcter ambiental que el POUM ha de considerar a

nivell local, han d’atendre especialment aquells derivats dels processos d’Agendes

21 locals i/o de les diagnosis i auditories ambientals del territori. També ha de tenir

en compte, si és el cas, els pactes, les estratègies i els plans locals de mobilitat i

les directrius i programes de les regidories municipals de medi ambient.
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c) Relació amb altres plans, programes i projectes importants que afectin

l’àmbit d’ordenació del POUM.

Es tracta de recopilar aquelles actuacions significatives que afecten el territori

objecte d’ordenació i d’identificar aquells casos que la seva superposició, entre si i

amb el POUM, pot representar impactes acumulatius rellevants, els quals s’hauran

d’avaluar conjuntament amb la resta de repercussions ambientals del POUM als

apartats 2, 4 i 5.

Caldrà considerar, entre altres:

• Els instruments de planificació ambiental, territorial i urbanística assenyalats

a 1b).

• Plans territorials sectorials com els de carreteres, ports, aeroports,

equipaments comercials, etc.

• Els projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la

legislació específica, aprovats o en fase d’elaboració o de tramitació.

D’altra banda, quan l’ISA tingui per objecte l’avaluació de modificacions puntuals

del POUM, haurà de contenir la relació i les característiques d’aquelles altres

modificacions aprovades anteriorment, si és el cas, per tal de poder avaluar-ne,

igualment, els efectes possibles acumulats i la incidència al respecte de les

modificacions proposades.

d) Resultats de les consultes efectuades: aspectes addicionals a considerar.

L’ISA forma part de la documentació ambiental que se sotmet a informació pública

una vegada aprovat inicialment. Conseqüentment, aquest apartat ha d’exposar el

resultat de les consultes efectuades amb anterioritat, sigui en el marc de la pròpia

tramitació del POUM (avenços; objectius, alternatives i criteris generals; etc.) o en

la fase de determinació de l’abast i el grau d’especificació de l’avaluació ambiental

del POUM (scopping).

Aquestes consultes podran referir-se a les administracions amb funcions

ambientals en el territori objecte de l’ordenació, altres administracions afectades, o

bé altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, vinculades a la

protecció del medi ambient o a d’altres sectors interessats.
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e) Conclusions. Diagnosi global i aspectes ambientals a considerar en el pla.

Conseqüentment, objectius i criteris ambientals adoptats per a la seva

redacció, d’acord amb els paràgrafs anteriors i amb els principis i directrius

establerts pels articles 3 i 9 del DL 1/2005. Aquests objectius i criteris

comprendran, entre altres, els aspectes següents:

• Sostenibilitat global del model d’ordenació: ocupació i consum de sòl,

mobilitat i eficiència energètica; estructura i identitat del sòl no

urbanitzat; fragmentació territorial; riscs naturals i tecnològics; etc.

• Cicle de l’aigua.

• Ambient atmosfèric: contaminació per substàncies, especialment

aquelles vinculades al canvi climàtic; contaminació acústica, lumínica,

electromagnètica, etc.

• Gestió dels residus.

• Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació.

• Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en

general.

• Qualitat del paisatge.

Els objectius ambientals hauran de ser formulats de forma jerarquitzada en

funció del seu grau d’importància relativa, amb l’objecte que restin

diferenciats amb claredat aquells més essencials. Quan resulti procedent,

incorporaran indicadors quantitatius (sobre consum, estalvi i reutilització de

recursos, sòls transformats o protegits, prevenció o correcció de la

contaminació, etc.), per tal de facilitar la posterior verificació del seu

compliment per la nova ordenació resultant del POUM.

Per a la formulació d’aquests objectius i dels criteris consegüents per a la redacció

del POUM, ens remetem a la part segona d’aquestes Instruccions Tècniques

“Objectius ambientals i criteris d’aplicació” i al treball “Criteris ambientals per a la

redacció del planejament urbanístic”2

(http://www.gencat.net/mediamb/sosten/construccio/planejament.htm)

                                                  
2 GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. (2003). Estudi de Criteris ambientals

per a la redacció del planejament urbanístic. Centre de Política de Sòl i Valoracions (UPC). Barcelona. ISBN 84-
8157-403-1 (versió en Cd-Rom). Pot consultar-se també a:
(http://www.gencat.net/mediamb/sosten/construccio/planejament.htm)
http://www.gencat.net/mediamb/sosten/construccio/planejament.htm
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Cal tenir en compte que aquests documents no tenen caràcter normatiu sinó

orientador. Pel que fa als indicadors, ens remetem als exposats a l’annex 2

d’aquesta part primera.

Els objectius i els indicadors adoptats per al POUM no poden limitar-se, en

qualsevol cas, a la simple transposició de les propostes d’aquests o altres

documents, sinó que hauran de ser congruents amb les condicions territorials i

ambientals específiques del municipi objecte del POUM, d’acord amb els resultats

assolits en el paràgraf 1a) i d’altres concordants. En qualsevol cas, hauran

d’atendre la totalitat d’aspectes esmentats en la capçalera d’aquest paràgraf 1e),

tot i que el pes específic de cada un d’ells podrà variar en funció de les

característiques pròpies de l’àmbit objecte del POUM.

Per a la jerarquització dels objectius adoptats en funció del seu grau d’importància,

caldrà tenir en compte els objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit

internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació

amb el pla, descrits a 1b).

Aquests objectius i indicadors hauran de permetre, juntament amb altres

instruments i mesures, la posterior verificació del compliment dels objectius per la

nova ordenació resultant del POUM (apartats 2, 4 i 5).

2. Estructura general de l’ordenació adoptada. Descripció i avaluació d’alternatives

És fonamental que aquells elements que han de desenvolupar una funció estructuradora de

l’ordenació del POUM siguin ambientalment adequats. En cas contrari, es provocaran

efectes en cadena molt difícilment reconduibles a posteriori. Per aquest motiu, l’aplicació de

l’avaluació ambiental durant la fase d’elaboració del POUM en què es decideix el model

territorial a adoptar, resulta necessària i pot evitar molts problemes posteriors.

L’ISA ha de recollir en aquest apartat l’avaluació realitzada en el moment que els treballs

d’elaboració del POUM hagin assolit un grau de desenvolupament suficient per permetre

formular, en una primera aproximació, les possibles alternatives globals d’ordenació, és a

dir l’esquema dels models territorials plantejats i dels seus elements configuradors

(sistemes generals, classificació de sòl, actuacions estratègiques, àmbits principals de

protecció, etc.), encara que la seva delimitació precisa no hagi estat encara establerta.
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Aquest apartat podrà obviar-se o simplificar-se quan es tracti de modificacions puntuals de

caràcter menor, amb una afectació territorial nul·la o poc rellevant, en què no tingui sentit el

plantejament d’alternatives.

a) Alternatives considerades. Resum de les característiques i dels motius de

selecció. Entre altres, caldrà considerar l'alternativa zero, és a dir la probable

evolució dels aspectes rellevants del medi en absència del nou pla.

Les alternatives, com s’ha dit abans, en aquesta fase expressades normalment

d’una forma esquemàtica i sense una delimitació precisa sobre els plànols, hauran

de ser viables jurídicament, tècnicament i econòmicament. Per exemple, no té

sentit una alternativa que plantegi urbanitzar un espai del PEIN, quan disposicions

de rang superior al POUM ho prohibeixen, o bé una zona inundable, cosa que

vulneraria l’article 9 del DL 1/2005. Tampoc són admissibles alternatives extremes

que sobredimensionin, més enllà d’unes perspectives realistes, les expectatives

demogràfiques o de mercat de sòl, o bé les mesures proteccionistes. Pot succeir,

però, que l’alternativa adoptada sigui òbvia i inqüestionable i resulti artificiós i

innecessari comparar-la amb altres presumptes opcions.

En qualsevol cas, d’acord amb la legislació, és obligada la consideració de

l’alternativa zero, és a dir, valorar les conseqüències ambientals de la continuïtat

del planejament preexistent (en el cas d’una revisió o modificació d’un pla general,

d’un POUM, etc.) o de la manca de planejament, en altres supòsits.

b) Avaluació, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de

les seves determinacions estructurals, d’acord, entre altres factors, amb els

principis, objectius i criteris ambientals a què fa referència el paràgraf 1e). Es

consideraran els possibles efectes acumulatius amb altres plans o programes

que afectin l’àmbit del POUM i, en cas de modificació puntual, amb les altres

modificacions anteriors.

L’avaluació de les alternatives considerades ha de permetre justificar la validesa

ambiental de l’alternativa elegida abans que aquesta sigui desenvolupada i el

resultat final objecte d’una nova avaluació. Si aquesta avaluació d’alternatives

s’efectua de forma rigorosa, l’avaluació final del POUM (apartats 4 i 5) resultarà
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més senzilla i els possibles conflictes suscitats difícilment podran afectar aspectes

fonamentals de l’ordenació.

Per dur a terme aquesta avaluació, sens perjudici de la possible utilització de

metodologies convencionals (matrius d’impacte, etc.), a criteri del redactor, caldrà

confrontar cada alternativa considerada amb els objectius ambientals adoptats a

1e) que resultin d’aplicació en aquest nivell de l’elaboració del pla, per tal de

determinar el grau d’adequació de cada una d’elles i els possibles punts de

conflicte. També podran aplicar-se indicadors del compliment d’aquests objectius,

quan resultin adequats (vegeu, per exemple, els exposats a l’annex 2). Es

considerarà especialment la ponderació entre els objectius ambientals establerta en

el paràgraf esmentat. D’altra banda, per al correcte desplegament de la justificació

ambiental de l’alternativa seleccionada (vegeu, paràgraf c), sovint caldrà entrar amb

més detall en la seva avaluació.

D’altra banda, aquesta fase pot ser especialment adequada per a la consideració

dels efectes acumulatius globals de la superposició amb les actuacions estructurals

derivades d’altres plans o programes, o bé de l’execució de grans projectes,

programats, aprovats o en procés de tramitació. En el cas de modificacions

puntuals del POUM, cal considerar especialment la seva repercussió ambiental

conjunta amb les altres modificacions que hagin pogut ser aprovades amb

anterioritat.

c) Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada.

S’exposaran els motius socials, econòmics, ambientals, etc. de l’elecció de

l’alternativa seleccionada i, d’acord amb l’avaluació realitzada al paràgraf anterior,

es justificarà des del punt de vista estrictament ambiental la conveniència i

l’adequació d’aquesta alternativa als objectius adoptats a 1e).

3. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada

Una vegada desenvolupada l’ordenació del POUM a partir de l’alternativa seleccionada,

aquest apartat ha de permetre identificar i caracteritzar, de la forma més precisa possible,

aquelles determinacions amb incidència rellevant sobre el medi ambient (tant de caràcter

positiu com negatiu), per tal de possibilitar l’avaluació final del pla en els apartats 4 i 5.
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a) Descripció esquemàtica del contingut del pla amb expressió de les seves

determinacions estructurals i d’aquelles altres amb possibles repercussions

significatives sobre el medi ambient: classificació i qualificació del sòl,

sistemes, planejament derivat, ordenació d’usos i de l’edificació, etc.

Cal exposar sistemàticament i de forma esquemàtica però precisa, les

determinacions del POUM susceptibles d’originar efectes ambientalment

significatius, delimitar-les o localitzar-les, quantificar-les, etc. Entre altres (art. 57 -

59 del DL 1/2005), les relatives a:

• Sistemes generals de comunicacions, espais lliures públics i equipaments

(inclosos els de serveis tècnics i de transport)

• Sòls urbans i urbanitzables. Delimitació i característiques generals de

l’ordenació. Sectors de planejament parcial i de millora urbana: delimitació i

objectius i altres determinacions del POUM: sostre edificable, usos, mesures

ambientals, etc.

• Ordenació del sòl no urbanitzable.  Qualificació. Àrees de protecció.

Regulació d’actuacions i construccions

• Determinacions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics i per a

la sostenibilitat en la construcció

• Determinacions per assolir la mobilitat sostenible

• Catàleg de masies i cases rurals (si és el cas)

• Catàleg de béns a protegir

Com a suport per a la complimentació d’aquest apartat de l’ISA, l’Annex 1

d’aquesta Guia conté la relació de les determinacions que han de contenir els

POUM, d’acord amb el DL 1/2005 (art. 57-58), i els factors ambientals sobre els

quals  cada un d’ells acostuma a tenir una incidència més significativa.

b) Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les

demandes addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de

sanejament, residus i similars, com a conseqüència de l’ordenació plantejada.
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A partir de la descripció efectuada al paràgraf anterior, cal procedir a identificar i, en

la mesura possible quantificar, els sòls afectats per les transformacions previstes

en el POUM i els altres recursos naturals que requerirà la seva execució.

Com a conseqüència, serà necessari en primer lloc identificar, delimitar i

caracteritzar els sòls que, d’acord amb el POUM, han de ser objecte de

transformació. Sens perjudici de les àrees urbanes objecte d’operacions de

renovació, remodelació, etc., caldrà un tractament precís dels àmbits de sòl no

urbanitzable afectats en el nou planejament per sistemes o per canvis de

classificació del sòl.

D’altra banda, es quantificaran els sostres edificables addicionals en relació als

edificats amb anterioritat al POUM, destinats a habitatge, indústria, etc.,

conseqüència de l’aplicació de les determinacions del pla. En funció d’aquells i de

les altres determinacions del planejament que generin demanda de recursos o

afectin la seva qualitat, es calcularan els requeriments addicionals de caràcter

energètic, de consum i de tractament d’aigües, de recollida i tractament de residus,

etc., als quals caldrà afegir els dèficits preexistents que hagin estat detectats a 1a).

Es determinaran també els dèficits totals de serveis tècnics de caràcter ambiental i

les condicions quantitatives i qualitatives dels sòls necessaris per a la seva

localització.

c) Mesures adoptades per al foment de l’eficiència energètica, l’estalvi de

recursos i la millora del medi ambient en general, tant pel que fa a les

determinacions del pla d’aplicació directa com als plans i projectes derivats

L’avaluació global del pla (apartat 5) ha de considerar, no sols els seus efectes

negatius sobre el medi ambient i les mesures per pal·liar-los, sinó també els

aspectes de la seva aplicació destinats expressament a la millora del medi ambient

en el municipi o que hi contribueixin efectivament. És el cas d’aquelles

determinacions que tinguin per objecte o impliquin l’estalvi de recursos energètics i

d’altres recursos naturals, la millora de la biodiversitat i de la connectivitat

ecològica, etc.

És important que aquesta estimació sigui completa, suficientment argumentada i,

en la mesura possible quantificada, per tal de permetre, en el seu moment, un

balanç ambiental de pla fiable.
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4. Determinació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient de

l’alternativa d’ordenació adoptada

Aquesta avaluació ha de servir, fonamentalment, per permetre en l’apartat 5 la verificació

solvent del compliment dels objectius ambientals adoptats per a la redacció del pla

(paràgraf 1e) i la seva avaluació global.

a) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris,

acumulatius, sinèrgics, a curt o a llarg termini, permanents i temporals,

positius i negatius, etc.) sobre els distints components ambientals, els

recursos naturals en general i, particularment, els espais i els aspectes

identificats d’acord amb el punt 1. Determinació i avaluació de les àrees

d’afectació significativa.

Es consideraran les mesures adoptades per prevenir, reduir i, en tant que

sigui possible, compensar, qualsevol efecte negatiu important en el medi

ambient que pugui resultar de l'aplicació del POUM i dels seus plans i

projectes derivats.

Es consideraran també les interrelacions entre els diferents factors

ambientals i s’inclouran, si és el cas, els probables efectes acumulatius amb

altres plans o programes descrits al paràgraf 1c).

Un dels aspectes més delicats és la consideració dels diversos efectes com a

significatius o no significatius. En general, un efecte serà significatiu quan afecti de

manera tangible els aspectes rellevants descrits a 1a), incloses les àrees

ambientalment vulnerables, d’interès, etc., o incideixi de forma perceptible en els

objectius de protecció mediambiental descrits a 1b). Anàlogament, caldrà també

tenir en compte els objectius establerts a 1e) i, molt particularment, aquells estimats

com a essencials. No existeix, però, un criteri inequívoc o una línia divisòria clara

entre els efectes significatius i no significatius; per això, i d’acord amb el principi de

precaució, serà convenient aplicar la qualificació d’efecte significatiu a tots aquells

casos que presentin dubtes.

L’Annex 1 de la Directiva estableix que aquests efectes hauran de ser

caracteritzats de diferents formes: secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt o a

llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius, etc. El Reglament
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d’avaluació d’impacte ambiental (RD 1131/1988, de 30 de setembre) defineix la

major part d’aquests conceptes:

•  Indirecte (denominat “secundari” en l’Annex 1 de la Directiva): aquell que

representa una incidència immediata respecte a la interdependència, o, en

general, respecte a la relació d'un sector ambiental amb un altre.

•  Acumulatiu: aquell que en prolongar-se en el temps l'acció de l'agent

inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, per la manca de

mecanismes d'eliminació amb efectivitat temporal semblant a la de l'increment

de l'agent causant del dany.

•  Sinèrgic: Aquell que es produeix quan l'efecte conjunt de la presència

simultània de diversos agents significa una incidència ambiental més gran que

l'efecte suma de les incidències individuals contemplades aïlladament; Així

mateix, s'inclou en aquest tipus aquell efecte el mode d'acció del qual indueix

en el temps l'aparició d'altres nous.

•  A curt, a mitjà o a llarg termini: aquell la incidència del qual pot manifestar-

se, respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc

anys, o en un període superior.

•  Permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de

factors d'acció predominant en l'estructura o en la funció dels sistemes de

relacions ecològiques o ambientals presents al lloc.

•  Temporal: aquell que suposa una alteració no permanent en el temps, amb

un termini temporal de manifestació que pot estimar-se o determinar-se.

•  Positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com

per la població en general, en el context d'una anàlisi completa dels costos i

beneficis genèrics i de les externalitats de l'actuació contemplada.

•  Negatiu: Aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètic,

cultural, paisatgístic, de productivitat ecològica, o en l’augment dels perjudicis

derivats de la contaminació, de l'erosió o rebliment i de la resta de riscs
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ambientals en discordança amb l'estructura ecològica/geogràfica, el caràcter i

la personalitat d'una localitat determinada.

El Reglament contempla també altres tipificacions similars (reversible/irreversible,

recuperable/irrecuperable, continu/discontinu, periòdic, irregular, etc.).

Aquesta caracterització dels diversos efectes pot ajudar a determinar la seva

importància relativa o a esvair dubtes sobre el seu grau de significació. Amb

aquesta finalitat poden utilitzar-se altres instruments i tècniques habituals

d’avaluació, com les matrius d’impactes, els quals, a més, poden permetre

relacionar aquests efectes entre si i determinar possibles interaccions que calgui

considerar.

En general, caldrà prestar una especial atenció a aquelles àrees d’afectació

potencialment significativa, és a dir, els àmbits on es preveuen transformacions de

l’ús del sòl que afecten extensions considerables o àrees identificades com a

ambientalment sensibles pels seus valors ambientals, per raons de vulnerabilitat o

de riscs, etc.

Així mateix, s’han d’especificar aquelles mesures addicionals adoptades pel POUM

per prevenir possibles efectes negatius importants, pal·liar-los o corregir-los fins a

uns nivells acceptables. Aquestes mesures poden ser d’ordenació física o de

disseny, de caràcter normatiu o actuacions específiques programades.

En alguns casos pot ser convenient preveure mesures de caràcter compensatori

d’aquells efectes que, malgrat tot, puguin produir-se (adquisició de terrenys

d’interès per contrarestar determinades afectacions, altres actuacions de millora

ambiental, etc.)

És important que aquestes mesures no es limitin a aquells aspectes de l’ordenació

del POUM que siguin d’aplicació directa, sinó que també continguin disposicions

per als plans i els projectes derivats. L’Annex de la part segona d’aquestes

Instruccions tècniques (Objectius ambientals i criteris d’aplicació) conté un conjunt

d’indicacions de caràcter general d’aplicació als plans parcials urbanístics i als

plans de millora urbana.
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b) L’avaluació de la incidència ambiental de la mobilitat generada pel POUM es

farà d’acord amb l’estudi de mobilitat generada i, en general, amb les

determinacions derivades de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

La mobilitat generada pels POUM és un dels elements de més transcendència

ambiental i, per tant, ha de ser considerada especialment en la seva avaluació.

Tanmateix, el propi POUM ha de contenir altres documents específics dedicats a

justificar i avaluar les seves determinacions sobre la sostenibilitat. Per tal d’evitar

duplicitats innecessàries, l’ISA recollirà i integrarà els resultats d’aquests altres

documents del POUM que es descriuen a continuació.

Com s’ha dit, els POUM (art. 58.1 del DL 1/2005 ) han  d’establir les

determinacions necessàries per assolir una mobilitat sostenible en el municipi. La

memòria d’aquests plans ha d’especificar les mesures adoptades per a facilitar

l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, en compliment de l’obligació

de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.

Cal tenir també en compte que, d’acord amb l’article 18 de la Llei 9/2003, de 13 de

juny, de la mobilitat, els plans d’ordenació municipal, entre altres, han d’incloure un

estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Aquest estudi avalua l’increment

potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova

implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i sistemes de

transport, inclosos els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els

desplaçament en bicicleta o a peu. Així mateix, valora la viabilitat de les mesures

proposades per gestionar de forma sostenible la nova mobilitat i, especialment, les

fórmules de participació del promotor o promotora per a col·laborar en la solució

dels problemes derivats d’aquesta nova mobilitat generada.

És altament recomanable que l’ISA i l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada

s’elaborin de forma coordinada i complementària.

En cas d’existir alguns dels instruments de planificació de la mobilitat creats per la

llei esmentada (plans directors de mobilitat, plans de mobilitat urbana, etc.), caldrà

considerar les seves determinacions.
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5. Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals

establerts

a) D’acord amb l’expressat als punts 3 i 4, verificació i justificació detallades de

la congruència del pla amb els requeriments ambientals esmentats al punt 1,

particularment amb els objectius i criteris a què fa referència el paràgraf 1e), i

de la forma en què aquells requeriments i qualsevol altre aspecte ambiental

han estat tinguts en compte en la seva elaboració.

En aquest paràgraf es verificarà de manera sistemàtica el compliment dels

objectius i criteris adoptats a l’inici del procés de redacció del POUM i es

justificaran els possibles canvis i incompliments, així com les mesures adoptades

d’acord amb el que ha estat descrit a 3 c). S’exposarà també qualsevol altre

aspecte d’interès sobre la integració dels requeriments ambientals en el pla.

Per dur a terme aquesta verificació caldrà correlacionar els aspectes rellevants

descrits i avaluats als apartats 3 i 4, respectivament, amb els diversos objectius i

criteris esmentats. La utilització de llistes de verificació pot resultar útil per

sistematitzar aquesta part de l’avaluació. Amb aquesta finalitat, pot consultar-se la

part tercera d’aquestes Instruccions tècniques “Avaluació del compliment

d’objectius ambientals. Llistes de verificació”

b) Com a conseqüència del paràgraf anterior, balanç ambiental del POUM,

considerant les jerarquies entre objectius establertes al paràgraf 1e), els

indicadors adoptats, el perfil ambiental del municipi abans i després del pla,

etc.

El resultat final de l’avaluació es concretarà en aquest paràgraf on es valoraran les

repercussions ambientals del POUM des d’una perspectiva global i integrada.

En primer lloc, es valoraran conjuntament els resultats de la verificació efectuada

en el paràgraf anterior, ponderant-los d’acord amb el grau d’importància relativa

assignat en el paràgraf 1e) als diversos objectius en ell establerts.

Conseqüentment, s’especificarà el grau de compliment d’aquests objectius, amb

una especial èmfasi en aquells aspectes considerats en el seu moment com a

essencials o prioritaris.
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D’altra banda, l’avaluació global del POUM es completarà amb la comparació entre

el perfil urbanístic/ambiental del municipi existent en el moment de la formulació del

pla (definit al paràgraf 1a) i el derivat de la seva implantació. Això ha de permetre

conèixer, i en la mesura possible quantificar, quin grau de millora, degradació,

consum addicional, etc. comportarà el pla en relació als diversos components,

recursos i vectors ambientals.

Tant en l’avaluació global com en la comparació dels perfils urbanístics serà

convenient utilitzar els indicadors i els valors de referència per alguns d’aquests

definits, respectivament a 1a) i 1e).

c) Conclusions generals de l’avaluació. S’especificaran, si és el cas, les

dificultats trobades a l’hora de recaptar la informació.

Finalment, es sintetitzaran els resultats assolits al paràgraf anterior, amb unes

conclusions generals sobre la idoneïtat ambiental del POUM i els aspectes positius

i negatius més remarcables.

També cal especificar en aquest paràgraf aquells problemes que hagin pogut

condicionar el desenvolupament de l’avaluació ambiental del pla (especialment els

derivats de la manca d’informació i de la fiabilitat d’aquesta), els quals sigui

necessari prendre en consideració a l’hora de valorar-ne els resultats i les

conclusions.

6. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes

El POUM ha d’establir els mecanismes que permetin verificar periòdicament l’eficàcia de

l’avaluació ambiental duta a terme. En aquells casos que el desenvolupament del POUM

plantegi una certa complexitat (planejament derivat nombrós, existència d’incerteses en

alguns sectors o sistemes generals per que fa a la suficiència de les mesures ambientals,

etc.) és recomanable transformar aquest apartat de l’ISA en un Programa de vigilància i

seguiment similar al dels estudis d’impacte ambiental.
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a) Periodicitat i moment de les verificacions del compliment i la idoneïtat de les

mesures adoptades, que hauran de coincidir, com a mínim, amb les

actualitzacions de l’agenda del POUM o del programa d’actuació urbanística

municipal.

D’acord amb l’avantprojecte de la Llei catalana d’avaluació ambiental de plans i

programes, el promotor dels plans i programes de promoció pública ha de nomenar

un Director ambiental del pla o Programa, que serà l'encarregat de dur a terme les

tasques de seguiment ambiental d’aquest. Lògicament, els POUM es troben en

aquest supòsit.

El Director ambiental del pla o programa emetrà informes sobre el seguiment amb

la periodicitat que li sigui establerta en la resolució de l’avaluació ambiental

corresponent i els remetrà al promotor i a l’òrgan ambiental. Quan per raó de la

transcendència del pla o programa,  s’hagi considerat necessària la creació d’una

comissió mixta de seguiment ambiental del pla o programa, el Director ambiental es

relacionarà directament amb aquesta.

En el cas concret dels POUM, aquests informes i les altres mesures de verificació

necessàries han de coincidir, com a mínim, amb les actualitzacions de l’agenda del

POUM o del programa d’actuació urbanística municipal. També, en cas de

municipis amb Agenda 21 local, és convenient integrar el seguiment del POUM

amb el de l’Agenda 21.

Els programes d’actuació urbanística municipal, són potestatius. Poden formar part

del POUM o ser formulats posteriorment, amb les previsions i els compromisos

assumits per al seu desenvolupament pel que fa a la reforma i la millora urbanes,

als equipaments i a la generació d’activitat econòmica, dins el marc del

desenvolupament urbanístic sostenible. La vigència d’aquests programes és

indefinida però han de ser actualitzats cada sis anys.

Els POUM estableixen, per mitjà de l’agenda, quan no tenen cap programa

d’actuació urbanística, les determinacions pel que fa a les prioritats i a les

previsions temporals de la seva execució. L’agenda s’actualitza també cada sis

anys.

El POUM aprofitarà aquestes actualitzacions per establir de forma combinada

mecanismes de verificació de l’avaluació ambiental sobre la base dels informes del
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Director ambiental que puguin donar lloc, si és necessari, a les actuacions

oportunes (vegeu el paràgraf d). En cas que la dinàmica de desplegament del

POUM ho requereixi, podran fixar-se verificacions intermèdies. En general, serà

convenient que els informes del Director ambiental tinguin una periodicitat més

curta (bianual o trianual).

En qualsevol cas, el POUM haurà de concretar també la forma en què es duran a

terme aquestes verificacions, els tipus d’actuacions a executar en funció dels seus

resultats, etc.

b) Paràmetres que requeriran un seguiment i índexs proposats per a la seva

avaluació continuada, sobre els principis, objectius i criteris ambientals a què

fa referència el paràgraf 1e).

En el ben entès que el seguiment ambiental del POUM i del compliment dels seus

objectius ambientals no pot quedar reduït a la verificació d’uns paràmetres

quantitatius, aquests resulten, però, indispensables en alguns casos.

Conseqüentment, a partir dels objectius ambientals i indicadors adoptats pel

POUM, s’establiran els elements de referència i els valors numèrics en aquells

casos en què puguin coadjuvar a una avaluació continuada solvent.

En qualsevol cas, aquests paràmetres haurien de comprendre àmbits i valors com

els descrits als paràgrafs 1a) i 1e), posar un èmfasi especial en aspectes com

l’evolució del consum de recursos energètics, hídrics i altres recursos naturals,

derivada del desplegament del POUM, la conservació de la biodiversitat territorial,

l’execució de les infraestructures ambientals previstes, la introducció de mesures

de sostenibilitat en la construcció, l’evolució de les problemàtiques ambientals

preexistents, etc. També podran referir-se a indicadors de seguiment relatius a la

incorporació de mesures ambientals en les llicències, inversions municipals en

determinats conceptes, al repartiment de la mobilitat generada per modes de

transport, etc.

c) Normes i altres determinacions ambientals per a la formulació i l’avaluació

dels plans i projectes que es desenvolupin en aplicació del pla.

En apartats anteriors s’hauran analitzat i avaluat les determinacions del POUM

relatives al planejament i als projectes derivats. Per tal de facilitar la ulterior
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valoració del seu compliment i de la seva eficàcia, en aquest apartat es recopilaran,

tant aquelles determinacions comunes a tots els instruments derivats, com les de

caràcter específic destinades al desenvolupament de sectors concrets o a altres

actuacions.

d) Organisme o organismes responsables.

L’ISA haurà de proposar aquests organismes d’acord amb els criteris derivats dels

paràgrafs següents.

En l’avaluació ambiental dels plans i programes, els promotors són els

responsables de realitzar el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que

comporta la seva aplicació o execució. Conseqüentment, en el cas dels POUM

aquesta responsabilitat correspondrà normalment a l’ajuntament el qual, com s’ha

dir haurà de nomenar un Director ambiental, el qual haurà d’emetre periòdicament

informes sobre el seguiment i trametre’ls a l’ajuntament.

En qualsevol cas, d’acord amb la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes,

l’òrgan ambiental és el responsable de la supervisió ambiental dels efectes de la

seva aplicació, tot rebent els informes periòdics de seguiment i identificant amb

promptitud els efectes adversos no previstos per tal que puguin ser adoptades les

mesures compensatòries o de reparació adequades. Si, en el marc de les tasques

de supervisió s'advertís la desviació o l'incompliment dels condicionants de la

resolució sobre l’avaluació ambiental del POUM, o apareguessin efectes adversos

addicionals no previstos, es podran convocar comissions paritàries entre el

promotor i l'òrgan ambiental per determinar les actuacions que hagin de realitzar-se

7. Síntesi

Resum, en termes fàcilment comprensibles, de la informació facilitada en els epígrafs

precedents. Contindrà la ressenya dels objectius i criteris ambientals fixats, dels

treballs d’integració ambiental realitzats al llarg de tot el procés de planejament

urbanístic i l’explicació justificada dels resultats i conclusions obtinguts.

Les conclusions es referiran tant a l’examen i l’elecció de les distintes alternatives, com a

l’avaluació final del pla i les mesures de seguiment proposades. S’exposaran també les
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dificultats trobades per a la realització de l’avaluació, les seves causes i la seva incidència

en els resultats.

Aquesta part de l’ISA ha de ser de lectura assequible per a persones no especialitzades i,

amb aquesta finalitat, caldrà utilitzar les tècniques de comunicació escrita i gràfica

necessàries. Així mateix, i pel mateix motiu, la seva extensió ha de ser limitada; es

recomana que no superi les 25 pàgines.
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ANNEX 1.

Relació de determinacions del POUM

i repercussions significatives sobre

els diversos factors ambientals
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ANNEX 1

Relació de determinacions del POUM i repercussions significatives sobre els diversos  factors ambientals

Com  a suport per a la identificació d’aquelles determinacions d’un POUM amb possibles repercussions significatives sobre el medi ambient (apartat III-

a de l’ISA), aquest annex conté la relació de determinacions que han de contenir els POUM, d’acord amb els articles 57 i 58 del DL 1/2005, i el seu

creuament amb un conjunt de factors ambientals. Com a conseqüència, s’assenyalen per a cada determinació del POUM aquells factors ambientals

sobre els quals té normalment una incidència més directa.

En la línia de la sistematització dels objectius i criteris ambientals de les parts segona i tercera d’aquestes Instruccions tècniques, amb alguns afegits

addicionals, els factors ambientals considerats han estat aquests:

•  Cicle de l’aigua

•  Qualitat de l’aire

•  Condicions acústiques

•  Condicions lumíniques

•  Condicions electromagnètiques

•  Gestió de residus

•  Gestió de materials

•  Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general

•  Paisatge

•  Eficiència energètica

•  Construcció sostenible
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Cal remarcar que, de fet, la major part de determinacions afecten, directament o indirecta, la majoria o tots els factors ambientals considerats, raó per

la qual és a partir d’una referència territorial concreta (l’àmbit d’ordenació del pla) que poden ponderar-se objectivament. Per tant, els resultats de la

taula que es mostra a continuació cal considerar-los com a exemple merament indicatiu. Així, algunes de les estimacions que conté poden variar

sensiblement en funció de les característiques del territori objecte de l’ordenació urbanística i de l’ordenació del POUM en determinats aspectes com

les disposicions per al planejament derivat, la forma de concretar les magnituds de les actuacions i les intensitats dels usos, etc.

jess
Oval



Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels p lans d’ordenació urbanística municipal

Guia per a l’elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental

Annex 1 51

ANNEX 1.  Determinacions del POUM i repercussions significatives sobre els diversos factors ambientals (exemple)

Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Determinacions

de caràcter

general (art. 57-

58.1 del DL

1/2005)

Classificació del

sòl
x x x x x x x x x

Model

d’implantació

humana i

estructura general

de l’ordenació

x x x x x x x x x x x

Circumstàncies de

modificació o de

revisió
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Reserves per a

habitatges de

protecció pública i

altres habitatges

assequibles

x

Indicadors per

decidir

l’oportunitat i la

conveniència de

cada actuació

x x x x x x x x x x x

Previsions sobre

la disponibilitat de

recursos hídrics i

energètics

x x x x
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Les

determinacions

necessàries per

assolir una

mobilitat

sostenible en el

municipi

x x x x

Prioritats i

previsions

temporals

d’execució del pla

x x x x

Catàleg de béns

protegits
x x

Sistemes

generals (art. 34 i

58.1)

Comunicacions x x x x x x x

Equipaments

comunitaris
x x
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Espais lliures

públics
x x x x x

Habitatges

dotacionals

públics

x x x

Sòl urbà (art.

58.2-6)

Delimitació x x

Desenvolupament

de l’estructura

general i el model

territorial

x x x x x x x x x x x

Zonificació.

Condicions

detallades d’ús i

d’edificació

x x x x x x x x x x x

Sistemes generals

i locals
x x x x x x x x x x x
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Paràmetres i

criteris

d’harmonització

formal i

compositiva de les

edificacions

x x x x

Valors

arquitectònics,

paisatgístics i

mediambientals

que hi han d’ésser

protegits

x x x x x x x

Regulació de l’ús

del subsòl
x x x x
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Alineacions, i

paràmetres

necessaris per a

l’atorgament de

llicències (excepte

sectors de millora

urbana)

x x x x x x x x x x x

Ordenació de

volums (optativa)
x

En sòl urbà

consolidat, a més,

rasants,

característiques i

traçat de les obres

d’urbanització i, si

és el cas,

elements

d’urbanització que

cal completar o

acabar

x x x x x x x x
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Sectors de millora

urbana en sòl

urbà no

consolidat:

delimitació,

objectius, índexs

d’edificabi-litat

bruta, densitats,

usos principals i

compatibles i

estàndards per al

sistema locals

d’espais lliures i

equipaments3

x x  x x x x x x x x x

Sòl urbanitzable

Delimitació x x x x x x x x x x

                                                  
3  Cal tenir en compte que el POUM pot establir altres condicions addicionals per al planejament derivat
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Desenvolupament

de l’estructura

general i el model

territorial

x x x x x x x x x x x

Sòl urbanitzable

delimitat (art.

58.7)

Delimitació dels

sectors
x x x x x x x x x x

Índexs

d’edificabilitat

bruta en cada

sector

x x x x

Usos principals i

compatibles en

cada sector

x x x x x x

Sòl urbanitzable

no delimitat (art.

58.8)
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Magnituds

màximes o

mínimes de les

actuacions

permeses, en

funció dels

diferents usos

x x x x x x x

Intensitats

màximes dels

usos urbanístics

x x x x x x

Connexions amb

les

infraestructures

exteriors

x x x x x x

Nivells o

percentatges de

sòl de cessió

obligatòria i

gratuïta

x x
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Sòl no

urbanitzable (art.

58.9)

Desenvolupament

de l’estructura

general i el model

territorial

x x x x x x x x x x x

Condicions

generals d’ús i

d’edificació

x x x x x

Zonificació.

Condicions zonals

d’ús i d’edificació

x x x x

Paràmetres bàsics

de les edificacions

admissibles

x x x x x x x x

Llindars per als

projectes propis

d’activit. rústiques

x x
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Cicle
aigua

Qualitat
aire

Condic.
acústiq.

Condic.
lumínic.

Condic.
electrom.

Gestió
residus

Gestió
materials

Biodiv.
i patr.
nat.

Paisatge Eficiènc.
energèt.

Construc.
sostenible

Si és el cas,

catàleg de masies

i cases rurals

x x x x x x x
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ANNEX 2.

 Perfil ambiental del municipi

en relació al planejament,

abans i després del POUM.

Alguns indicadors de referència
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ANNEX 2

Perfil ambiental del municipi en relació al planejament, abans i després

del POUM. Alguns indicadors de referència4

A continuació es presenten, a títol d’element de referència, divuit indicadors que poden

complementar la definició del perfil ambiental del municipi en relació al planejament i, sobretot,

comparar algunes de les repercussions ambientals del nou planejament en relació a la situació

prèvia.

Cal entendre, doncs, els indicadors com un instrument complementari en la caracterització

ambiental del pla, la seva avaluació i el seu seguiment. Per al seguiment ambiental del pla una

vegada aprovat, caldrà tenir en compte altres indicadors addicionals de gestió, d’execució i de

caràcter més general.

Els indicadors a utilitzar i el seu grau de desplegament (subindicadors, etc.) dependran en cada

cas de la informació disponible en el municipi i de les característiques específiques del territori.

És important, però, que es refereixin als diversos components i recursos ambientals, així com a

aspectes estructurals dels models urbanístics.

                                                  
4  Vegeu també: Diputació de Barcelona (2000). Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat.
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PERFIL AMBIENTAL DEL MUNICIPI EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT

Indicadors de referència

1. Superfície per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès), de sòl urbà + sòl
urbanitzable + sòl ocupat per sistemes generals en sòl no urbanitzable (excepte el sistema
d’espais lliures). Pot complementar-se amb l’ocupació urbana del sòl (indicador nº3 del SMIS 1) i
amb l’evolució de la densitat mitjana global dels sòls urbans i urbanitzables.

2. Superfície per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès), dels sistemes
generals i locals d’espais lliures

3. Percentatge de superfície viària exclusiva o prioritària per a vianants i/o bicicletes, en relació a
la totalitat del sistema viari urbà

4. Percentatge d’habitants (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès) de zones d’ús
principal residencial situades a no més de 500 m dels serveis urbanístics bàsics (indicador nº4
del SMIS). Pot complementar-se amb el percentatge d’habitants de zones d’ús principal residencial
situades a no més d’1,5 km d’altres serveis urbanístics.

5. Superfície de sòl no urbanitzable de protecció mediambiental

6. Superfície, per usos dominants, de sòls urbans i urbanitzables situats en zones inundables i
altres zones de risc

7. Consum d’aigua d’abastament per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès)
(indicador nº 20 del SMIS)

8. Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat
legislativament establerts. Poden utilitzar-se altres indicadors complementaris com el volum
d’aigües residuals urbanes depurades per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès) i
l’estimació del percentatge de població connectada a sistemes de sanejament aprovats per l’ACA
(indicador nº22 del SMIS).

9. Volum d’aigua (residual i de pluja) reutilitzada en els sòls urbans per habitant (equivalent a 25
m2 de sostre residencial admès)

10. Percentatge energètic de producció local en relació al consum total en el municipi (electricitat,
gas natural, gasos liquats del petroli, combustibles líquids i energies de producció local). Entre
altres indicadors possibles relatius a l’eficiència energètica del model urbanístic. Com a alternativa,
por utilitzar-se la producció local d’energies sostenibles per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre
residencial admès) (indicador nº16 del SMIS)

11. Quantitat de tones de CO2 per habitant emeses a l’atmosfera en l’àmbit objecte d’ordenació,
abans del pla i la quantitat estimada una vegada executat completament aquest. Entre altres
possibles indicadors de la contribució del planejament al canvi climàtic i l’evolució al respecte
(indicador nº25 del SMIS).

12. Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB nocturns (indicador nº27
del SMIS). També es pot aplicar l’indicador de nivell matí-vespre-nit (Directiva 2002/ 49/CE, de 25 de
juny de 2002, sobre l'avaluació i la gestió del soroll ambiental, i Annex 12 de la Llei 16/2002).

13. Percentatge de l’enllumenat públic adaptat a les condicions de la Llei 6/2001

14. Percentatge de la xarxa viària urbana adaptada per a la recollida selectiva de residus

15. Percentatge de sòl d’ús majoritàriament industrial destinat al reciclatge i tractament dels
residus industrials

16. Tipus d’hàbitats existents en el municipi i superfície ocupada per cada un d’ells

17. Superfície mitjana d’ocupació territorialment contínua de cada tipus d’hàbitat

18. Unitats de paisatge amb objectius de qualitat paisatgística, en relació al nombre total d’unitats
de paisatge del municipi

1 SMIS: Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat, Diputació de Barcelona (2000)
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Indicadors de referència

1. Superfície per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès), de sòl

urbà + sòl urbanitzable + sòl ocupat per sistemes generals en sòl no urbanitzable

(excepte el sistema d’espais lliures)

De càlcul senzill, mostra la tendència a la compactació, i a la densificació de l’estructura

urbana. Lògicament l’evolució desitjable del paràmetre ha de ser a la baixa. Pot

complementar-se amb l’ocupació urbana del sòl (indicador nº3 del SMIS - Sistema

municipal d’indicadors de sostenibilitat de la Diputació de Barcelona), que mostraria el

model de creixement urbà front al conjunt del territori i amb l’evolució de la densitat

mitjana global dels sòls urbans i urbanitzables, que permetria avaluar l’eficiència en l’ús

i consum del sòl.

2. Superfície per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès), dels

sistemes generals i locals d’espais lliures

De càlcul obligatori pel que fa als sistemes generals i als locals en sòl urbanitzable,

atesos els estàndards d’obligat compliment legalment establerts, ha de ser completat

amb estimacions qualitatives. En aquest sentit, caldria considerar els diferents tipus

d’espais lliures. Per exemple, la Diputació de Barcelona considera zones verdes

qualsevol espai lliure urbà (plaça, parc, jardí, etc.) que tingui, com a mínim, el 50% de

la superfície permeable, excloent doncs l’arbrat viari, els espais lliures no permeables

(places dures) i les rotondes viàries d’aquesta qualificació.

3. Percentatge de superfície viària exclusiva o prioritària per a vianats i/o bicicletes,

en relació a la totalitat del sistema viari urbà

Les polítiques de mobilitat i les seves aplicacions van més enllà dels aspectes

estrictament urbanístics. Per aquest motiu la majoria d’indicadors habituals no resulten

apropiats per al planejament urbanístic, ja que engloben altres qüestions.

Pot estimar-se parcialment el compliment pel POUM del mandat legal d’establir les

determinacions per assolir la mobilitat sostenible en el municipi amb indicadors com el

que aquí es proposa.
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L’alça del valor d’aquest indicador assenyala la tendència del nou planejament a

corregir o limitar la prevalença del transport no motoritzat a l’interior dels teixits urbans.

4. Percentatge d’habitants (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès) de

zones d’ús principal residencial situades a no més de 500 m dels serveis urbans

bàsics

Aquest indicador, d’aplicació més complexa, permet una aproximació a la mobilitat

obligada generada pel planejament i reflectirà la tendència cap a models urbans

compactes i mixtos. Aquests 500 m a peu equivaldrien a 300m “en línia recta” o al

concepte “a 15 minuts a peu” que defineix l’accessibilitat per a l’Agència Europea de

Medi Ambient.

El SMIS de la Diputació de Barcelona estima per aquest indicador la població de les

zones amb densitat entre 75-550 habitants/Ha i considera com a serveis urbans bàsics

els següents:

- Equipaments educatius públics i concertats (escola infantil, primària i

secundària obligatòria)

- Espais verds i altres espais lliures d’ús públic (jardins, parcs, places)

- Centres de salut (CAP i hospital)

- Abastament alimentari

- Transport públic (urbà i interurbà)

- Dotacions públiques de cultura i de lleure (teatres, cinemes, centres cívics,

biblioteques, poliesportius, etc.)

En aquest llistat seria convenient considerar també els contenidors de reciclatge de

residus com a servei urbà bàsic.

Pot complementar-se amb el càlcul del percentatge d’habitants (equivalent a 25 m2 de

sostre residencial admès) de zones d’ús principal residencial situades a no més d’1,5

km d’altres serveis urbans (equipaments de caràcter religiós, equipaments de segon

ordre de caràcter cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de

transport i els altres equipaments que siguin d’interès públic o d’interès social).

5. Superfície de sòl no urbanitzable de protecció mediambiental

Cal incloure aquells espais que ja disposen de protecció en aplicació de la legislació

ambiental o a través de plans de rang superior, així com aquells altres protegits pel
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propi POUM per motius ambientals. Tanmateix, atesa la discrecionalitat del

planejament en la zonificació del sòl no urbanitzable i la diversitat consegüent de

criteris i de metodologies que es dóna a la pràctica, resulta difícil establir uns criteris

precisos que garanteixin una aplicació rigorosa d’aquest indicador i permetin una

comparació fiable entre planejaments successius.

En qualsevol cas, no s’han de comptabilitzar aquells sòls que siguin objecte de

protecció per raons no estrictament ambientals: infraestructures i serveis tècnics, sòls

agrícoles i forestals de valor productiu destinats a l’explotació intensiva, etc.

6. Superfície, per usos dominants, de sòls urbans i urbanitzables situats en zones

inundables i altres zones de risc

En principi el valor hauria de ser nul. Tanmateix en cas de situacions preexistents

consolidades, caldrà considerar les mesures correctores adoptades pel nou

planejament. Així mateix, també caldrà tenir en compte si la qualificació específica

d’aquests sòls en permet o no l’edificació.

La documentació informativa del POUM ha de contenir la delimitació de les zones de

riscs, la qual es por creuar mitjançant SIG amb la classificació i la qualificació del sòl,

per tal d’efectuar les superficiacions oportunes.

És convenient considerar per separat els distints tipus de riscs significatius i potencials

de l’àmbit municipal (inundabilitat, incendis forestals, riscs geològics, ..., altres riscos

com els sanitaris o els antròpics).

7. Consum d’aigua d’abastament per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre

residencial admès)

Caldrà considerar els diversos consums relacionats amb els usos urbans no industrials

(domèstic, serveis i equipaments municipals) i els industrials, aplicant distints factors de

conversió a litres per habitant (o 25 m2 de sostre residencial admès) i dia. A més, si és

el cas, caldrà diferenciar la demanda estacional. Cal tenir en compte, en qualsevol cas,

la demanda superior que, amb independència de l’ús, impliquen les tipologies

d’edificació aïllada i de baixa densitat en general, com a conseqüència de superfícies

superiors de reg, pèrdues, evapotranspiració, etc.
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Els factors de conversió utilitzats hauran de ser validats per l’ACA. Com a referència no

actualitzada existeixen els paràmetres adoptats a les Bases tècniques del Pla

Hidrològic de les conques internes de Catalunya (volum 39) disponible a:

http://mediambient.gencat.net/aca/ca/planificacio. En aquest treball, la demanda diària

per a usos urbans no industrials oscil·la entre els 150 i els 350 litres/habitant en funció

de les característiques del municipi. Per la seva banda, la demanda estacional és

avaluada de la manera següent: hotels 235 litres/dia/persona, càmpings 115

litres/dia/persona, xalets 350 litres/dia/persona i apartaments 150 litres/dia/persona.

D’altra banda, caldrà descomptar les aigües reutilitzades com a conseqüència de les

mesures adoptades pel POUM tant en la urbanització com en l’edificació (vegeu

indicador 9)

Com a conseqüència d’aquestes mesures i de la tendència a la compactació i la

densificació dels assentament urbans el consum urbà d’aigua per habitant hauria

d’evolucionar a la baixa.

8. Percentatge d’aigües residuals urbanes depurades i que compleixen els

paràmetres de qualitat legislativament establerts

Poden utilitzar-se altres indicadors similars com el volum d’aigües residuals depurades

per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès). D’altra banda, pot

complementar-se amb l’estimació del percentatge de població connectada a sistemes

de sanejament aprovats per l’ACA (població connectada a clavegueram, població

connectada a xarxa de sanejament en alta, població connectada a depuradora amb

tractament secundari...)

9. Volum d’aigua (residual i de pluja) reutilitzada en els sòls urbans, per habitant

(equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès)

Cal tenir en compte la reutilització tant a nivell urbà i territorial (reg públic, zones

humides, recàrrega d’aqüífers, etc.) com en l’edificació (aigües de pluja, aigües grises,

etc.). D’altra banda, entre els usos a considerar cal comptabilitzar els relatius als cabals

de manteniment dels cursos fluvials.

10. Percentatge energètic de producció local en relació al consum total en el

municipi (electricitat, gas natural, gasos liquats del petroli, combustibles líquids i

energies de producció local)
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Una aproximació al balanç energètic del pla pot realitzar-se mitjançant aquest indicador

i els següents.

És important utilitzar indicadors que valorin l’eficiència energètica del model urbanístic,

malgrat la dificultat que presenta la definició d’uns paràmetres suficientment operatius i

urbanísticament representatius.

Com a exemple de caràcter parcial, pot determinar-se l’energia de producció local

vinculada a les determinacions del planejament, especialment a l’obligatorietat

d’implantar sistemes de captació solar en les noves edificacions i en les reformes

globals o altres sistemes en determinats edificis. L’indicador que es proposa, presenta

la dificultat que alguns dels seus components no es troben desagregats a nivell

municipal, cosa que pot obligar a fer extrapolacions de dades més generals.

Com a alternativa, por utilitzar-se la producció local d’energies sostenibles per habitant

(equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès), que avaluaria el nivell

d’autoabastament local amb aquestes fonts energètiques sostenibles.

11. Quantitat de tones de CO2 per habitant emeses a l’atmosfera en l’àmbit objecte

d’ordenació, abans del pla i la quantitat estimada una vegada executat

completament aquest

Un altre aspecte fonamental, però que presenta una grau de dificultat estimable, és la

determinació de la contribució del planejament al canvi climàtic i l’evolució al respecte.

El CO2 esdevé el paràmetre més significatiu, per bé que una estimació rigorosa

requereix considerar-ne moltes altres.

Poden calcular-se les emissions de CO2  vinculades al planejament a partir dels

increments o decrements estimats de trànsit motoritzat preexistent i com a

conseqüència de les noves edificacions (considerant les emissions de combustió

energètica pròpies dels usos admesos en les distintes zones), aprofitant els estudis

previs de mobilitat generada pel pla. En sentit contrari, poden deduir-se els efectes

previsibles de les noves normatives d’edificació del pla en relació a la introducció

d’energies netes, les mesures de correcció de la contaminació que aquest pugui

establir i la creació de noves zones verdes.
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Pot resultar especialment útil aplicar factors de conversió a CO2 per m2 construït

corresponents als distints usos admesos. En aquest sentit, també poden usar-se les

dades del consum d’energia per tipus de combustible i sector d’activitat per calcular les

emissions corresponents amb l’aplicació de factors de conversió provinents de l’IPCC,

Eurostat, Diputació de Barcelona i altres estudis com el de la Petjada Ecològica de

Barcelona.

12. Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB nocturns

Aquest indicador requereix l’existència de mapes de soroll i pot aplicar-se mitjançant

SIG. Cal tenir present que els valors escollits corresponen als valors límit d’immissió

per a zones de sensibilitat moderada segons la legislació vigent, que vénen a ser

adients i referents per a fer una valoració prou exigent de l’estat de la qüestió en un pla.

També es pot aplicar l’indicador de nivell matí-vespre-nit (Directiva 2002/ 49/CE, de 25

de juny de 2002, sobre l'avaluació i la gestió del soroll ambiental, i Annex 12 de la Llei

16/2002).

13. Percentatge de l’enllumenat públic adaptat a les condicions de la Llei 6/2001

D’acord amb la legislació específica, els ajuntaments han de formular un pla municipal

d'adequació de la il·luminació exterior existent del seu municipi a les prescripcions de la

Llei 6/2001 i del seu reglament. El Pla municipal d'adequació de la il·luminació exterior

existent ha de concretar el programa d'actuacions per a l'adaptació de l'enllumenat

públic i les accions per promoure l'adequació de la il·luminació exterior de titularitat

privada.

El POUM hauria de preveure la formulació d’aquest pla, si no existeix, o integrar les

seves determinacions. Així mateix, ha de contenir les disposicions adequades per al

planejament derivat i per als espais externs en projectes d’edificació.

L’indicador ha de mesurar, per trams viaris o perímetres il·luminats el grau d’adequació

de l’enllumentat.

14. Percentatge de la xarxa viària urbana adaptada per a la recollida selectiva de

residus

Igualment, aquest indicador pot aplicar-se per trams de la vialitat urbana.
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15. Percentatge de sòl d’ús majoritàriament industrial destinat al reciclatge i

tractament dels residus industrials

Caldrà considerar la situació preexistent i les disposicions del POUM, tant per a

aquests sòls com per als sectors d’ús majoritàriament industrial de nova creació.

16. Tipus d’hàbitats existents en el municipi i superfície ocupada per cada un d’ells

Aquest indicador permet avaluar parcialment l’evolució del municipi pel que fa a la

biodiversitat territorial. Pot ser aplicat, amb suport de SIG, a través de la Cartografia

d’hàbitats de Catalunya, per bé que resulta convenient efectuar prèviament una

transposició cartogràfica a les escales pròpies del POUM (1:5.000 o 1:10.000).

Cal constatar, a través d’aquest indicador, la presència de tots els tipus d’hàbitats i que

la superfície globalment ocupada per cada un d’ells no experimenta davallades

significatives.

17. Superfície mitjana d’ocupació territorialment contínua de cada tipus d’hàbitat

La continuïtat territorial dels distints hàbitats és bàsica per a la permeabilitat ecològica

del territori. Igualment, una fragmentació excessiva pot implicar la seva inviabilitat

ecològica.

Aquest indicador, aplicable mitjançant SIG a través de la cartografia esmentada en el

cas anterior, permet detectar processos de fragmentació i de trencament de la

connectivitat ecològica.

18. Unitats de paisatge amb objectius de qualitat paisatgística, en relació al nombre

total d’unitats de paisatge del municipi

L’aplicació d’aquest indicador requereix, en primer lloc, que mitjançant el POUM o

altres mecanismes hagin estat delimitades prèviament les distintes unitats de paisatge

del municipi, d’acord si és el cas amb les determinacions dels catàlegs i directius de

paisatge i plans territorials parcials i plans directors territorials.
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En segon lloc, cal que el POUM (o, si és el cas, altres instruments com un pla especial)

hagi especificat uns objectius de qualitat paisatgística per a les diverses unitats

ambientals.

Aquest indicador hauria de ser complementat amb altres d’aplicació posterior al

seguiment de la gestió del POUM que permetessin avaluar el grau de compliment i

d’eficàcia d’aquests objectius de qualitat.

jess
Oval



Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenació urbanística municipal

73

PART SEGONA:

OBJECTIUS AMBIENTALS I CRITERIS D’APLICACIÓ
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Índex de la part segona

1. Introducció. Utilització dels objectius i criteris

2. Objectius ambientals

3. Criteris d’aplicació

Annex. Determinacions ambientals dels POUM per al planejament derivat.

Criteris generals
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1. Introducció.

Utilització dels objectius i criteris
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1. Introducció. Utilització dels objectius i criteris

Una de les premisses que han orientat aquestes Instruccions tècniques per a l’avaluació

ambiental dels plans d’ordenació urbanística municipal és que, en general, una adequada

integració dels requeriments ambientals en els plans, programes, projectes, etc., comporta la

definició inicial d’uns objectius ambientals a assolir, implementables, verificables en qualsevol

moment i base de l’avaluació ambiental posterior, i per tant, en el cas que ens ocupa, de

l’Informe de sostenibilitat ambiental del POUM (vegeu, la part primera d’aquestes Instruccions

tècniques: “Guia per a l’elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental”).

Els objectius i criteris objecte d’aquesta primera part de les Instruccions tècniques es formulen

amb aquesta finalitat. Es fonamenten en un treball anterior (2003)5, encomanat per l’aleshores

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya al Centre de Política de Sòl i

Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya, la consulta complementària al

qual es recomana.

Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits en què l’urbanisme

pot incidir relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals. Per aquest motiu són

sistematitzats de la forma següent:

•  Model territorial i ocupació del sòl (estructura urbana, consum de sòl, capacitat

d’acollida del territori, mobilitat i eficiència energètica, estructura i identitat del

sòl no urbanitzat, fragmentació territorial, riscs naturals i tecnològics, etc.)

•  Cicle de l’aigua (riscs hidrològics, protecció dels recursos hídrics, estalvi i

qualitat de l’aigua, etc.)

•  Ambient atmosfèric (qualitat de l’aire, condicions acústiques, lumíniques i

electromagnètiques)

•  Gestió de residus i de materials en la urbanització i l’edificació

                                                  
5 GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. 2003. Estudi de Criteris ambientals per a la

redacció del planejament urbanístic. Obra esmentada.
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• Biodiversitat i patrimoni natural en general. Connectivitat ecològica

• Paisatge

Per a cada un d’aquests àmbits es defineixen diversos objectius ambientals específics

aplicables als POUM (en total, 24 objectius ambientals) acompanyats d’un conjunt de 115

criteris i mesures per a la seva implementació efectiva en aquests plans.

Cal entendre aquests objectius com a orientadors; com la resta de les Instruccions tècniques

no tenen ni pretenen adquirir un caràcter normatiu. Caldrà adaptar-los en cada cas a la realitat

territorial i ambiental de cada municipi objecte de planejament i, si és el cas, a les conclusions

de les diagnosis o auditories ambientals del territori preexistents.

És necessari, doncs, evitar la seva transposició mecànica i resultarà fonamental jerarquitzar-los

o ponderar-los en funció de la seva importància relativa, per tal de diferenciar els aspectes

essencials d’aquells altres complementaris En qualsevol cas, caldrà mantenir l’enfocament

ambientalment integral i els nivells d’exigència que inspiren aquestes Instruccions tècniques.

La part tercera de les Instruccions tècniques (“Avaluació del compliment dels objectius

ambientals. Llistes de verificació”) complementa els objectius i criteris amb uns llistats de

verificació del seu compliment pels plans.

Finalment, atesa la importància del planejament derivat pel que fa a les repercussions

ambientals del POUM, cal que aquest l’orienti adequadament des del punt de vista ambiental

(aspecte que cal també considerar en l’avaluació ambiental dels POUM). En aquest sentit,

l’Annex conté criteris generals i recomanacions per a la formulació de les determinacions

ambientals dels POUM destinades als plans parcials i als plans de millora urbana.
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2. Objectius ambientals
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2. Objectius ambientals

A) Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne

l’ús, d’acord amb un model territorial globalment eficient.

A-1 Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures

vinculades a aquests usos

A-2 Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del

territori

A-3 Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació

integrada dels usos del sòl i de la mobilitat

A-4 Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, tot mantenint-ne

o, si és el cas, recuperant-ne  l’estructuració orgànica

A-5 Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori

B) Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i

racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient.

B-1. Prevenir els riscs hidrològics.

B-2. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del

planejament.

B-3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.

B-4. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.

C) Ambient atmosfèric (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de

l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir el màxim les immissions de substàncies

contaminants.

C-1. Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir la seva

contribució al canvi climàtic
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C-2. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir la seva contribució

al canvi climàtic

C-3. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants

D) Ambient atmosfèric (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i

electromagnètica.

D-1. Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la

legislació.

D-2. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i

evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte

negatiu sobre els organismes vius.

D-3. Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de

transport d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre

els éssers vius i el paisatge.

E) Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilizació dels residus urbans i facilitar

la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit.

Gestió de materials: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels

materials i el medi ambient en general.

E-1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la

reutilització i la recollida selectiva dels residus

E-2. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la

recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió (art.

42.2 Llei 6/1993). Id. en establiments.

E-3. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de

minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la

durabilitat, la reutilització i el reciclatge

F) Biodiversitat i patrimoni natural en general: conservar la biodiversitat territorial i els

altres elements d’interès natural, i promoure’n l’ús sostenible.

jess
Oval



Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenació urbanística municipal

Objectius ambientals i criteris d’aplicació

Objectius ambientals 81

F-1. Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial, una xarxa

d’espais d’interès natural, físicament contínua i connectada amb les xarxes

territorials exteriors i amb les d’espais lliures urbans.

F-2. Conservar i millorar la connectivitat biològica

F-3. Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes

fràgils, escassos o altres d’interès general, i per hàbitats d’espècies

amenaçades

G) Paisatge: integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i

urbanístic i garantir-ne la qualitat.

G-1. Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori .

G-2. Gestionar el paisatge per tal per tal de garantir el seu manteniment regular

i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials,

econòmics i ambientals.

G-3. Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics

d’interès
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3. Criteris d’aplicació
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3.  Criteris d’aplicació

A. Model territorial i ocupació del sòl

Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model territorial

globalment eficient

Objectiu específic 1.  Evitar l’ocupació innecessària del sòl per a usos urbans i

infraestructures vinculades a aquests usos

Criteris d’aplicació

A-1.1 Evitar i/o corregir els models urbans dispersos i/o difusos, i fomentar les

estructures urbanes compactes i plurifuncionals

Mesures i instruments. Classificació del sòl, incloses eventuals desclassificacions de

sòls urbans i urbanitzables (valorar la eventual existència de drets adquirits); creació

d’elements de vertebració; increment de densitats en casos justificats i,

proporcionalment, dels sòls per a dotacions urbanístiques. Plurifuncionalitat:

accessibilitat, zonificació i regulació d’usos adequades. Vegeu també A-1.8 i C-1.4,

entre altres.

A-1.2 Evitar les expansions innecessàries de les ciutats i fomentar l’optimització

funcional i el reciclatge dels teixits urbans existents, mitjançant la seva

rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació d’espais intersticials

o marginals

Mesures i instruments. Estimació objectiva de les demandes per habitatge, indústria,

terciari, etc. en funció d’estudis de mercat solvents i del planejament de rang superior i

de la disponibilitat de recursos hídrics, entre altres. Desestimació de demandes

incompatibles o inconvenients. Delimitació de sectors de reforma interior en sòl urbà i

flexibilització raonable dels usos en les diverses zones de sòl urbà i urbanitzable, i

localització prioritària de les noves demandes. Classificació preferent com a sòl urbà o

urbanitzable d’espais intersticials o marginals en els teixits urbans preexistents.

Adopció de densitats i d’edificabilitats raonablement altes.
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A-1.3 Fomentar el caràcter policèntric dels sistemes i dels teixits urbans

Mesures i instruments. Reforçament de les centralitats preexistents i creació de noves,

optimitzant la seva autonomia funcional i capacitat de servei mitjançant la millora de

l’accessibilitat i de la mobilitat interna (tant per a les persones com per a les

mercaderies), la creació de dotacions urbanístiques amb un àmbit de servei adequat, el

foment ponderat d’aquells usos productius o terciaris que resultin compatibles a través

de la zonificació i d’una regulació d’usos suficientment flexible, etc. Connectar els

diversos subcentres i considerar un radi de servei que permeti, des de qualsevol punt

del teixit urbà, l’accés a peu o amb mitjans no motoritzats a una àrea de centralitat.

A-1.4 Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport amb l’objecte

d’afavorir l’accessibilitat i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de

transport

Mesures i instruments. Vegeu el subcapítol A-3.

A-1.5 Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans

Mesures i instruments. Sistemes d’espais lliures com a element de contenció i d’acabat

de les ciutats. Espais periurbans: previsió d’espais adequats per a l’emplaçament

d’usos específicament periurbans i regulació estricta en la resta; manteniment dels

elements estructuradors i els de connectivitat, tant amb l’entorn rural com urbà,

mitjançant la qualificació com a sistemes; la previsió de plans especials de protecció i

millora, etc. Protecció activa dels espais d’interès natural, agrari, recreatiu, etc. amb la

creació, si és el cas, de  sistemes específics de gestió (parcs agraris, consorcis,

aplicació de mesures del subcapítol F-3, etc.).

A-1.6 Coordinar el planejament amb el dels municipis veïns, amb l’objecte d’evitar

duplicitats i disfuncions innecessàries

Mesures i instruments. Des d’un punt de vista tècnic, cal considerar el planejament

territorial (plans territorials parcials, sectorials i plans directors territorials) i els plans

directors urbanístics. També, si és el cas, plans especials urbanístics d’àmbit

plurimunicipal i plans especials de protecció del medi natural i del paisatge. En

qualsevol cas, cal analitzar funcionalment el municipi en un entorn territorial més ample
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i elaborar plànols informatius de context amb la classificació del sòl, els sistemes

generals, les actuacions estratègiques i els espais de protecció, establerts pel

planejament urbanístic dels municipis veïns. D’altra banda, existeixen els mecanismes

de coordinació administrativa previstos per la legislació (informes preceptius, etc.) i cal

cercar formes de coordinació operatives tant a nivell tècnic com polític.

A-1.7 Minimitzar la creació d’oferta de segona residència extensiva i, en general, de

models turístics basats en el consum de sòl

Mesures i instruments. En general, els esmentats als punts anteriors. En municipis

turístics, cal tendir a limitar la urbanització de nous sòls per a habitatges amb baixes

densitats i plantejar, si resulten adequades, la consolidació i densificació d’algunes de

les existents, potenciar els nuclis urbans i la seva millora ambiental, etc. En municipis

litorals és necessari també considerar les determinacions dels plans directors

urbanístics relatius als sistema costaner (PDUSC i PDUSC2): http://gencat.net/ptop.

A-1.8 Regular de forma flexible els usos i la zonificació en els sòls urbans i

urbanitzables

Mesures i instruments. Les regulacions zonals i sectorials d’usos, amb una adequada

definició i, si és el cas quantificació percentual, dels usos prioritaris, compatibles,

complementaris, etc. i les seves intensitats. La regulació detallada d’usos en sòl urbà

és establerta pel POUM per a les distintes zones (excepte en sectors de millora

urbana). Pel que fa al sòl urbanitzable delimitat el POUM ha de definir-ne els usos

principals i compatibles.

Amb caràcter general els usos poden ser classificats segons diversos criteris. Per

exemple, segons la seva funció urbanística (generals i específics), el grau de

permissibilitat (dominants, compatibles, no compatibles o complementaris), el domini

(públics, privats o col·lectius) i el seu caràcter provisional  o disconforme.

Objectiu específic 2.  Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida

del territori

Criteris d’aplicació

A-2.1 Adoptar metodologies de planejament que permetin avaluar la capacitat

d’acollida del territori
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Mesures i instruments. Prospecció integrada del territori mitjançant la definició de les

diverses unitats ambientals i/o paisatgístiques homogènies existents i l’estimació de la

seva capacitat d’acollida amb relació als usos més freqüents, com a base per a la

definició de l’estructura general de l’ordenació i la classificació del sòl. Consideració

acurada dels espais caracteritzats pel seu valor intrínsec, protector, connector, etc., o

per les seves condicions de vulnerabilitat o de risc.

Una base per a la definició d’unitats ambientals en els estudis per a planejament la

poden constituir el Mapa de cobertes del sòl a Catalunya o la Cartografia d’habitats de

Catalunya. El caràcter digital d’aquestes cartografies permet la seva utilització en

sistemes d’informació geogràfica i, per tant, la interrelació amb altres cartografies

temàtiques. Així mateix, en el seu moment, caldrà tenir en compte les unitats

paisatgístiques establertes als catàlegs de paisatge elaborats d’acord amb la Llei

8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Un altre instrument complementari, però fonamental de cara a l’avaluació ambiental del

pla, és la definició del perfil ambiental del municipi en relació al planejament (vegeu la

part tercera “Guia per a l’elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental”) que ha de

comprendre tots els vectors i components mediambientals i ha de permetre la

comparació amb el perfil ambiental resultant de l’aplicació del nou pla.

A-2.2 Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural baix

Mesures i instruments. La delimitació de sòl urbà i dels diversos àmbits de sòl

urbanitzable delimitat i no delimitat, així com la d’aquells sistemes amb una ocupació

de sòl significativa. No afectació de les àrees d’interès, vulnerables, de risc, etc. a què

fan referència altres apartats d’aquest document, ni d’aquelles altres de pendent

superior al 20% (art. 9 del DL 1/2005), ni, en general, d’aquelles que no puguin

integrar-se en els teixits urbans preexistents.

A-2.3 Evitar la fragmentació territorial i, si és el cas, promoure actuacions

desfragmentadores

Mesures i instruments. Cal controlar especialment la proliferació de barreres físiques,

els processos generalitzats de fraccionament de les finques (excepte, lògicament, en

les transformacions urbanes), canvis generalitzats dels usos del sòl en el medi rural,

etc. Entre els imstruments de planejament utilitzables amb aquesta finalitat es troben la
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regulació de la parcel·lació i de l’edificació en relació a aquesta (vinculació de

l’edificació al compliment de les unitats mínimes forestal i de conreu per les parcel·les

afectades), la zonificació del sòl no urbanitzable, la protecció dels elements

estructuradors dels diversos teixits rurals, etc.

A-2.4 Conservar la biodiversitat i mantenir la permeabilitat ecològica del territori (vegeu

el capítol F “Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural”)

A-2.5 Conjuminar l’assignació dels usos del sòl i l’edificació amb el manteniment i la

millora de la qualitat del paisatge i amb el manteniment dels signes d’identitat del

territori (vegeu el capítol G “Qualitat del paisatge”)

A-2.6 Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones per tal

d’evitar-ne la urbanització i l’edificació

Mesures i instruments. D’acord amb l’article 9.2 del DL 1/2005, es prohibit d’urbanitzar i

d’edificar en zones inundables i en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les

persones, salvant les obres vinculades a la protecció i prevenció de riscs.

Els treballs informatius del planejament hauran de delimitar amb precisió suficient les

àrees sotmeses a riscs naturals (inestabilitat de vessants, argiles expansives, erosió,

allaus, inundabilitat, incendis forestals, etc.), entre altres. Com a conseqüència, la

classificació i la qualificació del sòl hauran de fer efectiva en aquests àmbits la

prohibició establerta per la Llei.

Pel que fa a les zones inundables, vegeu B-1.1.

Amb referència a les àrees de risc per incendis forestals (vegeu també A-4.3), per a la

seva definició poden considerar-se, en una primera aproximació, el Mapa de risc bàsic

d’incendis forestals de Catalunya i els Perímetres de protecció prioritària, tots ells

disponibles a http://gencat.net/mediamb, així com els instruments de planificació

forestal, especialment els plans d’ordenació dels recursos forestals, si és el cas.

A-2.7 Evitar en la mesura possible l’afectació per edificacions o infraestructures

d’àrees fràgils i/o escasses

Mesures i instruments. D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals,

cal preservar les zones humides. A tal efecte cal tenir en compte obligatòriament
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aquelles incloses en l’Inventari de zones humides de Catalunya, les delimitacions les

quals cal considerar com a mínimes. Aquesta consideració cal fer-la extensiva

sistemàticament als àmbits fluvials (rius, rieres, torrents i el domini públic hidràulic en

general ) i el seu entorn d’influència (vegeu també A-4.5 i B-1.2 i B-1.3, entre altres).

Igualment (art. 9.4 del DL 1/2005), llevat de les excepcions contemplades al text

legislatiu, cal impedir la urbanització en terrenys de pendent superior al 20%.

Altres zones a considerar en aquest capítol són les costaneres (com s’ha dit, cal

considerar les determinacions dels plans directors urbanístics del sistema costaner), els

fons de valls i els parats i pastures d’alta muntanya, els hàbitats d’interès comunitari

prioritari (vegeu F-1), etc.

Objectiu específic 3. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la

planificació integrada dels usos del sòl i de la mobilitat

Criteris d’aplicació

A-3.1 Avaluar i reduir la mobilitat obligada

Mesures i instruments:

– Incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb el que

estableix la legislació específica (vegeu A-3.2). avaluar aquesta mobilitat en funció

dels distints usos del sòl i la seva edificabilitat (zones d’habitatge, industrials,

terciàries, mixtes, etc.) o superfície (equipaments, espais lliures, etc.)

– Coordinar el planejament amb el dels municipis veïns, amb l’objecte d’evitar

duplicitats i disfuncions innecessàries (A-1.6)

– Adequar-se a les Agendes 21 locals i als plans de mobilitat urbana i els altres

instruments de planificació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat

– Evitar i/o corregir les expansions innecessàries de les ciutats, els models urbans

dispersos i/o difusos, i fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals

(A-1.1, A-1.2, C-1.1, etc.)
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– Localitzar entorn de les àrees i els eixos d’alta accessibilitat  amb transport públic i

amb mitjans alternatius, les densitat edificatòries més altes i aquells usos o

combinacions de usos que generen més mobilitat

– Fomentar el caràcter policèntric dels sistemes i dels teixits urbans (A-1.3). Entre

altres mesures, adoptar el criteri d’observar una distància màxima a qualsevol zona

d’ús principal residencial (per exemple, de 500 m. en relació a les dotacions

urbanes bàsiques o d’1,5 km o l’equivalent a 12-15 minuts de recorregut per a

vianants pel que fa a altres dotacions urbanes)6

– Evitar les baixes densitats edificatòries i d’habitatge en els sistemes urbans (A-1.1,

C-1.4, etc.)

– Regular de forma flexible els usos en els sòls urbans i urbanitzables (A-1.8)

A-3.2 Fomentar la plena accessibilitat, dins i entre els sistemes urbans; en aquest

context, dissuadir l’ús innecessari dels mitjans motoritzats individuals

Mesures i instruments. Per a la creació d’unes condicions adequades d’accessibilitat i

de mobilitat interna, tant per a les persones com per a les mercaderies:

– Incloure en els sistemes generals i locals les xarxes per a vianants, bicicarrils, etc.

adequadament connectades amb les microcentralitats i amb els sistemes d’espais

lliures i d’equipaments comunitaris

– Atendre als paràmetres de planificació (relatius al dimensionament i caracterització

de l’espai urbà) que contingui l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, segons

la legislació específica corresponent.

– Redimensionar l’amplada de les calçades destinades al trànsit motoritzat en funció

de la jerarquització establerta pel Pla en el sistema viari, cercant la potenciació

d’altres formes de desplaçament

– Efectuar les reserves de sòl necessàries per potenciar el transport públic i altres

mitjans alternatius al transport motoritzat privat

                                                  
6 Poden considerar-se com a dotacions urbanes bàsiques els equipaments educatius públics i co ncertats, els espais
verds i altres espais lliures d’ús públic, els centres de salut públics, els serveis d’abastament alimentari, el transport
públic i les dotacions públiques de cultura i de lleure. Font: DIPUTACIÓ DE BARCELONA. (2000). Sistema municipal
d’indicadors de sostenibilitat. Barcelona
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– Efectuar reserves de sòl i adoptar altres mesures per a la creació d’àrees

d’estacionaments dissuassoris, en situació estratègica respecte el transport públic

– Programar plans especials urbanístics o plans de millora urbana per a l’ordenació i

la millora de la mobilitat

– Establir condicions per al planejament derivat relatives al repartiment modal de la

mobilitat generada (% a peu, en bicicleta, en transport públic i en transport

motoritzat privat) com a base per a la l’ordenació

– Establir en la normativa del POUM l’obligació de realitzar estudis d’avaluació de la

mobilitat generada, per a totes aquelles noves implantacions d’activitats

generadores de mobilitat que puguin incidir de forma significativa en el trànsit

motoritzat. D’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 9/2003, de 13 de juny,

de mobilitat, l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada avalua l'increment

potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova

implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de

transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els

desplaçaments amb bicicleta o a peu. Així mateix, valora la viabilitat de les

mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i,

especialment, les fórmules de participació del promotor o promotora per a

col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada

Objectiu específic 4.  Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, tot

mantenint-ne o, si és el cas, recuperant-ne l’estructuració orgànica

Criteris d’aplicació

A-4.1 Conservar i, si és el cas, recuperar l’estructura territorial, paisatgística i

funcional dels espais agroforestals

Mesures i instruments. Cal que el planejament tracti el sòl no urbanitzable com a una

estructura territorial amb identitat pròpia i garantir el manteniment de la seva continuïtat

i integritat, dels elements estructuradors (estructura ecològica bàsica, sistemes de

camins rurals i de vies pecuàries, sistema hidràulic,...) i dels trets caracteritzadors dels
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teixits rurals, evitant-ne la fragmentació excessiva i dotant-lo d’una zonificació

coherent.

A-4.2 Com a element vertebrador bàsic del model territorial adoptat, establir una xarxa

completa  d’espais d’interès natural connectada amb les xarxes d’espais lliures

urbans i amb les xarxes territorials externes

Mesures i instruments. Aquesta xarxa, físicament contínua, tractada com una zona

específica del sòl no urbanitzable o com a sistema, hauria de contenir mostres

suficientment representatives de la diversitat biològica dels sistemes naturals i

seminaturals del territori, entre altres elements. El subcapítol F-1 és destinat

específicament a aquesta qüestió. Pel que fa a la continuïtat, vegeu F-2.

A-4.3 Incloure en sòl no urbanitzable tots els terrenys forestals, llevat que resultin

necessaris per a l’expansió d’estructures urbanes preexistents, i dotar-los d’una

regulació adequada

Mesures i instruments. El concepte jurídic de terreny forestal ha estat establert per la

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i, posteriorment, per la Llei estatal

43/2003, de 21 de novembre. Les normes del Pla General de Política Forestal

contenen una refundició d’ambdues definicions. El Mapa de cobertes del sòl a

Catalunya, entre altres bases cartogràfiques disponibles, facilita la delimitació

d’aquests terrenys. En el futur, caldrà tenir també en compte els plans d’ordenació dels

recursos forestals, els quals hauran de desplegar el Pla General de Política Forestal.

El règim normatiu haurà de ser congruent amb el que estableixen al respecte la

legislació forestal (especialment l’article 22 de la Llei 6/1988 i les disposicions

reglamentàries de desplegament), el Pla General de Política Forestal i, en el seu

moment, els plans d’ordenació dels recursos forestals. En aquest context, caldrà tenir

també en compte, el manteniment de la unitat mínima forestal (25 ha).

Cal recordar que d’acord amb el DL 1/2005 (art. 9), la pèrdua dels valors forestals o

paisatgístics com conseqüència d’un incendi no pot fonamentar la modificació de la

seva classificació com a sòl no urbanitzable.

Pel que fa a la prevenció d’incendis forestals (vegeu també A-2.6) és convenient

estendre a tots els sòls urbanitzats en contacte amb terrenys forestals l’aplicació de les

mesures que estableixen l’article 3 i concordants de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de
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mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat

immediata amb la trama urbana, i les seves disposicions de desplegament.

Com a directriu per als nous plans parcials que desenvolupin sòls urbanitzables en

contacte amb terrenys forestals, aquests han de preveure mesures adequades per a la

prevenció i extinció dels incendis forestals i dels seus efectes sobre la futura àrea

urbanitzada. Les despeses de l’execució d’aquestes mesures s’integraran en els

costos d’urbanització dels sectors i dels polígons d’actuació urbanística corresponents.

A-4.4 Protegir estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió ambientalment

correcta

Mesures i instruments. Des d’una perspectiva ambiental, cal posar l’èmfasi en la

protecció d’aquells sòls agrícoles que són o poden ser objecte de formes d’explotació

ambientalment correctes, i també en els sòls agrícoles tradicionals d’interès

paisatgístic.

La protecció d’aquests sòls implica crear zones específiques dins de l’ordenació del sòl

no urbanitzable i evitar les transformacions d’ús i la seva fragmentació excessiva per

parcel·lacions, introducció de nous usos o proliferació de barreres. Igualment, comporta

la protecció i millora de la xarxa viària rural i de la xarxa de rec, la preservació de

marges, feixes, tancaments vegetals, etc. i també una regulació acurada de l’edificació.

Vegeu també B-1.3 i F-3.3.

A-4.5 Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics

Mesures i instruments. Consideració de la xarxa hídrica com a sistema general,

establiment d’entorns de protecció en funció de les característiques dels diversos

elements (rius, rieres, torrents, recs, sèquies, embassaments, etc.) i adopció d’un

règim de protecció i millora de les característiques ambientals. En àmbits que ho

requereixin, previsió de plans especials per a l’ordenació acurada. Si és el cas,

promoure delimitacions del domini públic hidràulic, de forma concertada amb les

administracions hidràuliques (vegeu també B-1.3 i F-2.4, entre altres).

A-4.6 Regulació acurada dels usos i de l’edificació en el sòl no urbanitzable

Mesures i instruments. L’art. 47.8 del DL 1/2005, estableix que l’autorització d’obres i

usos en sòl no urbanitzable ha de garantir, en qualsevol cas, la preservació d’aquest
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sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de

les construccions i activitats autoritzades. Entre les mesures específiques d’aplicació, a

més d’altres esmentades en altres apartats d’aquest document:

– Incorporar prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions

s’adaptin a l’ambient on estiguin situades (art. 9.3) tot desenvolupant i aplicant les

directrius per a les llicències en sòl no urbanitzable de l’article 51 del DL 1/2005.

– Elaborar el catàleg específic de masies i cases rurals susceptibles de

reconstrucció o de rehabilitació o preveure un pla especial amb aquesta finalitat.

Adoptar mesures per evitar interpretacions o aplicacions abusives de la legislació

urbanística pel que fa a aquests catàlegs

– Fixar adequadament els llindars que han de complir els projectes de construccions

pròpies d’activitats rústiques als efectes del que disposa l’article 49 del DL 1/2005.

– Fixar les condicions per a l’emplaçament d’activitats i equipaments d’interès públic

en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4 del DL 1/2005 i requerir,

quan sigui necessari, la formulació prèvia de plans especials. Concretar en els

altres casos el contingut mínim dels estudis d’impacte paisatgístic que exigeix la

legislació urbanística (vegeu també G-2.3)

– Fixar condicions per a l’emplaçament de càmpings i d’establiments de turisme rural

de nova construcció, sens perjudici de la necessitat de formulació d’un pla especial

que estableix la legislació específica

Objectiu específic 5.  Preservar els sòls rústecs d’interès i altres béns de valor

Criteris d’aplicació

A-5.1 Delimitar en el sòl no urbanitzable zones de protecció dels sòls d’interès

paisatgístic, històric, arqueològic, científic, ambiental o cultural que incloguin les

àrees ja protegides per plans de rang superior o en aplicació de legislacions

sectorials

Mesures i instruments. Principals figures sectorials a considerar: PEIN, Natura 2000,

espais naturals de protecció especial, plans especials de protecció del medi natural i

del paisatge, zones humides inventariades, arbres i arbredes monumentals, reserves

naturals de fauna salvatge, béns culturals d’interès nacional, béns culturals d’interès

local.
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Fonts d’informació: La relació, el règim jurídic i les delimitacions en format digital de la

major part de modalitats de protecció d’espais i d’elements naturals esmentades, així

com les bases cartogràfiques tractades en altres apartats d’aquest document, es troben

a: http://www.gencat.net/mediamb. Al mateix web pot consultar-se o descarregar-se el

Banc de dades de figures i instruments per a la protecció del patrimoni natural

(PROTNAT). Pel que fa al patrimoni cultural: http://cultura.gencat.net/bases/. Vegeu

també F).

A-5.2 Incloure en la documentació dels POUM catàlegs de béns protegits o preveure’n

la formulació posterior, per tal d’aconseguir la plena efectivitat de les mesures

urbanístiques de protecció

Mesures i instruments. Els catàlegs de béns protegits (art. 69 del DL 1/2005) són

documents complementaris dels plans que permeten adaptar les mesures generals de

protecció a les condicions específiques de cada un dels béns que inclouen. Poden

precisar quins tipus d’intervencions hi són permeses o programades, i en quines

condicions, els tipus d’usos admissibles o regular entorns de protecció. En espais

oberts (jardins, espais naturals, jaciments arqueològics, etc.) poden fixar mesures

anàlogues per a l’ordenació i protecció.

A-5.3 Programar la formació de reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable

mitjançant la incorporació de terrenys d’especial interès al patrimoni municipal

de sòl i d’habitatge, per cessió o expropiació

Mesures i instruments. Vegeu F-3.5.

A-5.4 Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent els valors protegits

o preservats i les finalitats perseguides pel planejament, transformin la

destinació o naturalesa dels sòls o bé lesionin o impedeixin la realització de dits

valors i l’assoliment de les dites finalitats

Mesures i instruments. Article 49 del DL 1/200. Algunes d’aquestes mesures han estat

exposades als apartats precedents i són també desenvolupades en apartats posteriors,

especialment en el capítol F. Normalment, aquestes mesures passen per una

zonificació i una regulació d’usos i d’edificació adequades, la protecció d’elements

singulars i la previsió de mesures de gestió activa específiques.
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B. Cicle de l’aigua

Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest

recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient

Objectiu específic 1.  Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes

importants d’avingudes, evitant l’afectació a béns i persones

Criteris d’aplicació

B-1.1 Delimitació de zones inundables.  Regulació estricta d’usos i prohibició

d’edificacions en zones inundables

Mesures i instruments. La documentació informativa del POUM hauria de contenir la

delimitació de les zones inundables (vegeu també A-2.6). El desenvolupament

reglamentari  del DL 1/2005 ha d’establir criteris per a la delimitació i la regulació

urbanística de les zones inundables.

D’altra banda, cal tenir en compte les recomanacions i instruccions de l’Agència

Catalana de l’Aigua (http://www.gencat.net/mediamb/aca). Entre altres:

– El Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT),

destinat a la planificació de protecció civil davant el risc d’inundacions, conté la

delimitació d’aquelles àrees potencialment inundables, en base a la freqüència

d’inundació en períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. Aquesta identificació de

les zones inundables, esdevé una referència per definir i delimitar ulteriorment

amb precisió aquestes zones, a més de permetre la planificació de protecció civil

davant el risc d’inundacions

– En aquells àmbits on existeix planificació d’espais fluvials (PEF), desenvolupats

a una escala de més precisió, cal considerar l’ordenació dels usos i les activitats

i les altres determinacions que contenen

– Així mateix, cal considerar les “Recomanacions tècniques per a la redacció

d’estudis de zones inundables d’àmbit local” de l’ACA
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La normativa urbanística en aquests indrets haurà de donar compliment al que disposa

l’article 9.2 del DL 1/2005 en relació a la prohibició d’urbanitzar i d’edificar.

B-1.2 Delimitació d’àmbits de protecció hidrològica i forestal i protecció estricta de la

coberta vegetal

Mesures i instruments. Aquests àmbits corresponen especialment a aquells terrenys

forestals situats en les conques d’alimentació on la vegetació desenvolupa un paper de

ralentització del desguàs i de protecció contra l’erosió. Els instruments de planificació

forestal (Pla General de Política Forestal i plans d’ordenació dels recursos forestals

són, si és el cas, referències a considerar, sens perjudici dels treballs específics a

integrar en la documentació informativa del POUM.

El POUM evitarà en aquests àmbits transformacions que representin pèrdues

significatives de la cobertura vegetal, amb el manteniment de la seva condició de sòl no

urbanitzable i les mesures normatives necessàries. Resulta important, no sols la

protecció de la vegetació dels entorns immediats dels cursos d’aigua, sinó també

garantir la funció de protecció hidrològica dels terrenys forestals, amb la delimitació

d’aquelles àrees que desenvolupen aquesta funció i amb una regulació d’usos que

declari com a incompatibles aquells que puguin eliminat de forma significativa la

coberta vegetal i generar processos erosius.

B-1.3 Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns

Mesures i instruments. A més de les esmentades a A-4.5, F-2.4, etc, creació de franges

de protecció per a la protecció de la funció biològica i connectora de la xarxa hídrica,

dotades d’un règim adequat de protecció del sistema amb la prohibició d’actuacions

que accentuïn el risc d’inundació o la gravetat de les seves conseqüències.

D’altra banda, l’abandó de l’agricultura tradicional comporta la degradació de terrasses

sostingudes per marges o feixes, els quals jugaven un paper important en la

desacceleració de l’escorrentia i la retenció dels sòls. El POUM hauria de protegir

aquests elements i incentivar o programar la seva recuperació i conservació (vegeu A-

4.4 i F-3.3).

B-1.4 Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja. Compensar la creació de superfícies

impermeables
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Mesures i instruments. Estudis hidrològics preliminars. Reducció de la

impermeabilització i previsió d’utilització de tècniques que facilitin la infiltració de l’aigua

de pluja (sigui per a la recàrrega dels aqüífers, la prevenció de la inundabilitat i/o la

seva utilització posterior) en el desenvolupament dels sòls urbanitzables, en actuacions

de millora urbana o d’execució de determinats sistemes, etc., compensant, si és el cas,

l’increment de superfícies impermeables, mitjançant la permeabilització de zones ja

urbanitzades (vegeu també B-3.1).

En general, el POUM hauria de comptabilitzar les àrees impermeabilitzades tant per

processos d’urbanització i edificació com els produïts per altres activitats

(hivernacles...), impedint-ne l’augment excessiu. A nivell normatiu, fixació de superfícies

màximes impermeables en tipologies d’edificació aïllada, exigència de paviments

porosos i filtrants, etc.

B-1.5 Evitar actuacions generadores d’erosió

Mesures i instruments. Especialment, en els àmbits delimitats en els documents

informatius del POUM com a vulnerables a l’erosió (vegeu A-2.6) caldrà adoptar

mesures per prevenir que les actuacions que s’hi duguin a terme generin processos

erosius significatius.

B-1.6 Conservar la funció erosivo-transportadora dels cursos fluvials

Mesures i instruments. Els cursos fluvials ja siguin rius, rieres, torrents, etc... juguen un

paper important d’erosió i transport de sediments, aquests han generat amb el pas del

temps les terrasses fluvials i al·luvials, els deltes, les platges... Aquests terrenys tenen

un paper important sobre l’agricultura i el turisme. En l’agricultura, pel fet que els millors

terrenys es troben en deltes i terrasses fluvials i al·luvials, i en el turisme per el

manteniment de les platges.

Aquesta protecció no s’ha de produir únicament en aquells llocs amb una repercussió

econòmica directa sobre aquests sectors, sinó al llarg de tot el trajecte fluvial, ja que el

recorregut del sediment és un continu:

– El POUM ha de restringir l’extracció d’àrids de les lleres de rius, rieres, torrents,

etc.
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– La construcció de sorreres per tal d’impedir l’obturació d’infraestructures de

soterrament d’aigües pluvials o fluvials produeix una ruptura dels recorreguts

naturals d’aquests sediments. Així doncs, s’ha d’evitar la proliferació de sorreres

exigint una justificació acurada en el projecte i un pla de manteniment amb accions

de by-pass amb els àrids.

Cal assenyalar que aquest punt és contraposat amb algun dels anteriors; es tracta,

doncs, de conservar un equilibri entre les diferents actuacions, intentant mantenir les

característiques de l’espai un cop executat el planejament.

B-1.7 Considerar les alteracions generades en els cursos d’aigua

Mesures i instruments. El planejament i el pas d’infraestructures sol alterar les

trajectòries dels corrents d’escorrentia i en algun cas el pas de torrents, rieres i fins i tot

de rius. Cal doncs, estudiar aquests canvis no únicament en la zona on s’actua, sinó el

comportament de les avingudes aigües avall.

El POUM ha d’exigir l’estudi hidrològic i hidràulic en el planejament parcial i en els

projectes d’edificació que produeixin alteracions dels cursos d’aigües pluvials

mitjançant tanques, desviacions, canvis de cobertora vegetal, etc. en aquells indrets on

els canvis puguin afectar significativament el transcurs de les aigües.

Objectiu específic 2.  Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat

del planejament

Criteris d’aplicació

B-2.1 Consideració del balanç hídric de la zona i determinació de la capacitat de

recàrrega del sistema hídric a l’hora de dimensionar o d’establir la classificació

del sòl

Mesures i instruments. D’acord amb l’article 58.1 del DL 1/2005, els POUM han

d’incorporar previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics. Amb aquesta

finalitat, els documents informatius del POUM haurien de contenir l’estimació

quantificada del balanç hídric del sistema local (entrades, sortides, pèrdues,...), amb la

valoració dels recursos hídrics disponibles. En municipis que hagin efectuat auditories

ambientals i/o agendes 21 locals el balanç inicial es troba sovint disponible.
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Càlcul del balanç hídric del planejament.

El balanç hídric del planejament té dues funcions principals; en primer lloc, possibilita

un control acurat de tot l’ús hidràulic derivat del planejament, fet que permet determinar

el grau d’incidència i d’efectivitat de les diverses actuacions plantejades. D’altra banda,

quantifica l’aportació externa, en quant al subministrament, necessària per tal de poder

executar el planejament proposat. Aquesta dada, actualment ja és requerida per

l’Agència Catalana de l’Aigua i esdevé clau per a una bona gestió hidràulica de les

diferents conques hidrològiques.

En aquest balanç no comptabilitzarem els requeriments de la vegetació natural, la

fauna salvatge, l’agricultura, ni de cap altre procés on el consum d’aigua es realitzi

mitjançant l’aigua de pluja sense una captació o subministrament antròpic.

En aquesta avaluació també es tindran en compte les aportacions al sistema de les

aigües reutilitzades com a conseqüència de les determinacions del propi pla (vegeu B-

3.3, entre altres).

El POUM haurà d’avaluar el balanç hídric del planejament, com:

Q + R + E = CT + P

• Q: Cabal d’aigua aportada mitjançant captacions realitzades a l’interior dels

límits territorials del planejament. Aquest subministrament es pot donar de

diferents formes:

a) Extracció d’aigües subterrànies: pous, fonts, etc...

b) Captació d’aigües superficials dins de l’àmbit del pla. També

s’inclouran aquelles infraestructures de captació o extracció d’aigües

superficials, no de pluja, que subministrin únicament a l’àmbit territorial

del pla.

•  R: Reutilització dels recursos hídrics:

a) Sistemes de captació d’aigües pluvials i d’escorrentia (cisternes,

dipòsits de retenció, etc...).

b) Reutilització d’aigües depurades.
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• E: Aportacions externes a l’abast territorial del planejament. En aquest apartat

s’hauran d’incloure aquelles infraestructures que encara que estiguin al interior de

l’àmbit del pla, subministrin també fora d’aquest. En el balanç, només

comptabilitzarem la part subministrada pel desenvolupament del pla.

• CT: Consum total d’aigua a la totalitat de l’àmbit del pla. Es tindrà en compte tant el

consum residencial, com el generat per l’activitat antròpica. El podem dividir en

dues parts:

a) (CT)P : Consum total d’aigua generat per l’aplicació del planejament

general. És a dir, el regulat en el POUM i controlat per

l’administració local.

b) (CT)T : Consum total d’aigua generat per l’activitat regulada per una

administració supramunicipal. (Ex: agricultura de regadiu, altres)

c) (CT)Ad : Consum total d’aigua generat per la dotació de serveis per part

de l’administració pública, així com el compliment de les

diferents normatives de seguretat (Ex: normativa contra

incendis).

•  P: pèrdues d’aigua en la xarxa, ja sigui per evapotranspiració o per fugues.

B-2.2 Variació del consum generat pel planejament a l’hora de plantejar la zonificació

del sòl i les tipologies d’edificació

Mesures i instruments. El POUM haurà d’avaluar el consum d’aigua una vegada

executades completament les seves determinacions i comparar els consums d’aigua

per habitant (previ i potencial), paràmetre que hauria de tendir a la disminució.

Així mateix, la variació de la relació entre consum i superfície pot ser també un element

d’avaluació interessant. Es pot calcular mitjançant les fórmules següents;

∆(CT)P = [(CT)P]final - [(CT)P]inicial

(CT)P = ∑ Si · (Crel)i

On:    (CT)P: Consum total generat per l’aplicació del planejament general. És

a dir, el regulat en el POUM i controlat per l’administració local.
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(Crel)i: Consum mitjà segons tipologia d’edificació per unitat de

superfície.

Si : Superfície total contemplada en el planejament general de la unitat

tipològica “i”.

Com es pot observar, el càlcul de la variació del consum generat pel planejament forma

part del balanç hídric d’aquest, així doncs no suposa un increment gaire important de

càlcul, en canvi si que aporta una visió de sostenibilitat en el planejament.

B-2.3 Delimitació i protecció de les zones de recàrrega dels aqüífers

Mesures i instruments. Els document informatius del POUM haurien de contenir els

estudis hidrològics necessaris i delimitar aquells àmbits estratègics per a la recarrega

dels aqüífers. Com a conseqüència, el Pla haurà d’evitar actuacions que redueixin la

capacitat d’infiltració dels terrenys i que n’incrementin la vulnerabilitat. Vegeu també B-

1.4.

B-2.4 En zones declarades pel Govern de la Generalitat com d’aqüífers protegits,

prohibició de nous usos o de transformacions de l’ús del sòl que comportin un

alt consum d’aigua

Mesures i instruments. La delimitació d’aquestes zones es troba a

http://www.gencat.net/mediamb.

Objectiu específic 3.  Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua

Criteris d’aplicació

B-3.1 Facilitar la retenció de l’aigua de pluja

Mesures i instruments. Vegeu també B-1.4. El planejament pot fomentar la retenció de

l’aigua de pluja per a la seva utilització posterior, mitjançant l’exigència d’una xarxa

separativa de pluja i de l’ús de sistemes d’emmagatzematge i de reutilització adequats

als plans parcials i a determinats plans de millora urbana, projectes d’espais verds

públics, dipòsits de retenció en zones inundables, etc.
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Els sistemes d’emmagatzematge poden comportar la creació d’estanys artificials, de

zones humides, de dipòsits subterranis, etc., per a una posterior utilització

principalment per a reg de zones verdes i en alguns casos per a reserves contra

incendis, aquest últim cas ha d’anar precedit d’un estudi de capacitat

d’emmagatzematge i de conservació de les característiques sanitàries, degut a la

quantitat d’aigua a emmagatzemar. També poden representar la creació d’hàbitats

faunístics i de zones protegides.

B-3.2 Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques que comporten un menor consum

d’aigua

Mesures i instruments. A través de la classificació i la qualificació del sòl prioritzar les

tipologies d’edificació contínua i evitar les densitats edificatòries baixes.

B-3.3 Fomentar la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, etc. en funció

dels nivells de qualitat exigibles als diversos usos

Mesures i instruments. Entre altres:

– Previsió de mesures i d’actuacions específiques per a la reutilització de les

aigües de pluja retingudes d’acord amb B-3.1

– Exigència al planejament derivat, quan comporti la construcció o ampliació de

depuradores, d’uns nivells de qualitat de les aigües depurades i mesures

específiques que en possibilitin una reutilització òptima

– Impuls en els projectes edificatoris de la reutilització de les aigües grises i de

pluja (vegeu B-3.6)

Aquestes aigües poden ser destinades, segons la seva procedència o qualitat, a la

recàrrega d’aqüífers i la creació i gestió d’hàbitats humits; a la neteja dels espais

urbans i edificacions; al reg dels espais enjardinats (públics i privats), agrícoles, vivers i

plantacions, etc.; a elements ornamentals urbans; a l’alimentació dels inodors dels

edificis, etc. Les normes del POUM poden especificar les condicions necessàries pel

que fa als nivells de qualitat i l’ús d’aquestes aigües en la regulació del sistema

d’espais lliures urbans, del planejament derivat, de la urbanització i l’edificació, etc.

El POUM hauria d’incloure en el balanç hídric a què fa referència l’apartat B-2.1, la

quantificació de les aigües reutilitzades d’acord amb aquestes determinacions.
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B-3.4 Introduir criteris d’estalvi en la jardineria urbana

Mesures i instruments. A més de la reutilizació d’aigües per a reg (vegeu B-3.1 i B-3.3):

– Exigència i, si és el cas, implantació en espais verds públics de nova creació de

sistemes de microreg i de sistemes automàtics temporitzats per al reg nocturn.

Mesura aplicable a través de la normativa del Pla, tant pel que fa als sistemes

generals com locals

– Utilització en la jardineria d’espais públics i privats d’espècies vegetals

adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona i que, per tant no

requereixin un reg intensiu. Mesura aplicable a través de la normativa del Pla,

tant pel que fa a la regulació dels sistemes generals i locals, com en la regulació

d’aquelles tipologies d’edificació que comportin espais enjardinats associats en

terrenys o cobertes. Lògicament, podrà admetre’s la utilització puntual d’altres

espècies quan per raons funcionals o ornamentals resulti justificada

B-3.5 Diagnosi i reparació de pèrdues de la xarxa

Mesures i instruments. En cas que no es pugui disposar d’aquesta informació en

l’elaboració del POUM, l’Agenda d’aquest hauria de preveure els estudis necessaris i

l’execució de les actuacions consegüents.

B-3.6 Estalvi i reutilització d’aigua en l’edificació: obligatorietat d’adopció de sistemes

d’estalvi i reutilització d’aigua en els projectes de noves edificacions, de

transformacions integrals i de canvis d’ús d’edificis

Mesures i instruments. La normativa d’edificació del POUM ha d’exigir en els edificis

una xarxa de sanejament que separi completament les aigües pluvials i les residuals,

l’ús sistemàtic de sistemes de control de la pressió de l’aigua d’entrada, mecanismes

de reducció de cabal o de descàrrega en aixetes i aparells sanitaris i de reg;

temporitzadors; sistemes de captació, emmagatzematge i reutilització d’aigua de pluja

i, si és el cas, d’aigües de piscines, etc. Igualment, la reutilització d’aigües grises en

determinats projectes i, en general, l’ús de productes amb distintius o certificacions

ambientals vinculats a l’estalvi d’aigua.
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Així mateix, la normativa d’edificació del POUM ha d’exigir en totes aquelles tipologies

urbanístiques o edificatòries on resulti viable, la construcció de sistemes de captació i

emmagatzematge d’aigües pluvials suficients per tal de garantir el reg a l’interior de la

propietat privada i el subministrament d’aigua per a la realització de l’activitat industrial.

Tots aquestes determinacions han d’incorporar i desenvolupar les mesures

d’ecoeficiència en l’edificació establertes pel Departament de Medi Ambient i

Habitatge.

B-3.7 Previsió, si és el cas, d’una ordenança d’estalvi d’aigua

Mesures i instruments. En el cas d’inexistència o d’inadequació d’una ordenança

d’aquest tipus, és convenient que l’Agenda del POUM programi la seva elaboració o

revisió, d’acord amb l’article 69.2 del DL 1/2005. Aquestes ordenances poden

desenvolupar i detallar les disposicions del Pla i establir mesures econòmiques

d’incentivació.

B-3.8 Balanç energètic de l’aplicació del planejament perl que fa al cicle de l’aigua

El POUM ha de considerar el càlcul del cost energètic de la gestió en l’aplicació del

planejament i de l’aplicació de totes aquelles modificacions que s’extreuen de l’adopció

de les mesures ambientals relatives al cicle de l’aigua, exposades en aquest

document.

La comparació dels resultats sobre els costos energètics amb el manteniment del

model existent, permetrà valorar l’adequació de les mesures a implantar. Podria donar-

se el cas que els costos ambientals produïts pels increments energètics sorgits de

l’aplicació del pla, superessin els beneficis d’aquests criteris ambientals.
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Objectiu específic 4.  Preservar i millorar la qualitat de l’aigua

Criteris d’aplicació

B-4.1 Integració de les previsions dels plans i programes de sanejament del govern de

la Generalitat

Mesures i instruments. Cal integrar especialment, si és el cas, les previsions del

Programa de sanejament de les aigües residuals urbanes de l’Agencia Catalana de

l’Aigua, sens perjudici de les derivades d’altres programes de sanejament que puguin

resultar aplicables en l’àmbit d’ordenació del POUM.

B-4.2 Previsió, si és el cas amb el grau de precisió adequat per permetre’n l’execució

immediata, de les xarxes i les infraestructures de sanejament adequades en els

sòls urbans i urbanitzables

Mesures i instruments. D’acord amb del DL 1/2005, els POUM han de precisar en sòl

urbà consolidat i en els àmbits de sòl urbà no consolidat que no requereixin un pla de

millora urbana, les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques, amb

el grau suficient de detall per permetre’n l’execució immediata. Aquestes obres

comprenen, entre altres, les relatives al sanejament (clavegueram, col·lectors generals i

parcials, escomeses, estacions depuradores,... etc.).

Aquestes determinacions també han de ser contingudes pels plans parcials, pel que fa

al sòl urbanitzable, i pels plans de millora urbana, si és el cas. En aquests supòsits, el

POUM haurà de fixar els requeriments necessaris per al planejament derivat.

B-4.3 Exigència de sistemes de depuració autònoms autoritzats per l’ACA quan no

sigui possible la connexió a la xarxa general

Mesures i instruments. Les normes urbanístiques del Pla, relatives al planejament

derivat o a les condicions per a l’atorgament de llicències d’obres o d’activitats que

requereixin aquests tipus de sistemes de depuració per la seva situació aïllada o per

altres motius.
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B-4.4 En zones declarades pel Govern de la Generalitat com a vulnerables per

contaminació de nitrats, prohibició de construccions vinculades a activitats

generadores d’aquest tipus de contaminació

Mesures i instruments. La delimitació d’aquestes zones i les disposicions corresponents

es troben a http://gencat.es/mediamb.

B-4.5 En sòl no urbanitzable, definició de les condicions mínimes que hauran d’establir

les llicències d’edificació, per a l’obtenció d’uns nivells de sanejament adequats

Mesures i instruments. L’article 51 del DL 1/2005, estableix que les llicències

municipals per a l’edificació en sòl no urbanitzable han de fixar les condicions especials

que s’han d’adoptar, a càrrec dels interessats, per a l’obtenció dels subministraments

necessaris i l’assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes

garanties de seguretat, salubritat i no-contaminació. Conseqüentment, és important que

els POUM estableixin les normes necessàries d’aplicació als projectes d’edificacions en

aquesta classe de sòl, per tal que continguin les mesures de sanejament  adequades

en funció de les característiques del projecte. Aquestes mesures comportaran sovint la

utilització de sistemes de depuració autònoms (vegeu B-4.3).
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C. Ambient atmosfèric (I): qualitat de l’aire

Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en

general, reduir el màxim les immissions de substàncies contaminants

Objectiu específic 1.  Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir la seva

contribució al canvi climàtic

Criteris d’aplicació

C-1.1 Evitar les expansions innecessàries de les ciutats i els models urbans dispersos

i/o difusos, i fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals

Mesures i instruments. Vegeu A-1.1 i A-1.3.

C-1.2 Fomentar l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits preexistents,

mitjançant la seva rehabilitació, reestructuració i/o  renovació, i la recuperació

d’espais intersticials o marginals

Mesures i instruments. Vegeu A.1.2.

C-1.3 Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport amb l’objecte

d’afavorir l’accessibilitat i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de

transport

Mesures i instruments. Vegeu A.3.

C-1.4 Evitar les baixes densitats edificatòries i d’habitatge en els sistemes urbans

Mesures i instruments. Les condicions zonals i sectorials d’edificació establertes pel

POUM en la seva normativa. En concret, els índexs d’edificabilitat sectorials i  zonals i

la densitat d’habitatges que, en sòl urbanitzable, no pot superar els 100 habitatges/ha.

C-1.5 Regulació dels usos del sòl i de la zonificació mixta, flexible i plurifuncional

Mesures i instruments. Vegeu A-1.8.

C-1.6 Exigència d’enllumenat públic de baix consum en espais públics
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Mesures i instruments. En les condicions d’urbanització el POUM i en els requisits

perquè un terreny urbà adquireixi la condició de solar, ha d’exigir com a mínim, el

compliment de les condicions fixades per la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació

ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i les seves

disposicions de desplegament, en particular el Reglament (Decret 82/2005, de 3 de

maig) i, especialment, els seus articles 7, 8, 9, 16, 17 i 18 . El POUM pot programar

també l’adequació i millora de l’enllumenat públic preexistent, així com la formulació

d’una ordenança d’acord amb el que disposa l’art. 69.2 del DL 1/2005. Vegeu també D-

2.

Objectiu específic 2.  Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir la seva

contribució al canvi climàtic

Criteris d’aplicació

C-2.1 Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la màxima

eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum

natural

Mesures i instruments. Consideració de factors com l’orientació i l’exposició solar en la

definició dels àmbits de sòl urbanitzable.

Exigència al planejament derivat de la incorporació d’estudis d’ombres, d’assolellament

i de les condicions microclimàtiques del lloc per tal de permetre ubicar adequadament

els diversos usos i edificacions en funció de les possibilitats d’aprofitament solar.

C-2.2 Condicions d’emplaçament i d’orientació de les edificacions

Mesures i instruments. Per tal d’assolir la màxima eficiència en la captació solar i en

l’aprofitament de la llum natural, establiment de normes d’aplicació directa i per al

planejament derivat per tal que la disposició de les edificacions permeti optimitzar les

possibilitats d’il·luminació natural i de captació solar, en funció de l’orientació, el

pendent del terreny, els vents dominants i la seva canalització, la humitat l’existència

d’obstacles per l’assolellament, etc.

C-2.3 Condicions de configuració arquitectònica
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Mesures i instruments. Les normes d’edificació del POUM o, si és el cas una ordenança

municipal derivada, haurien de contenir disposicions sobre el disseny dels edificis per

tal d’optimitzar-ne l’eficiència tèrmica i l’autonomia energètica (zonificació interior,

optimització d’obertures, sistemes passius de captació solar, prevenció de

sobreescalfaments, etc.).

C-2.4 Regulació de materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i

cobertes

Mesures i instruments. Les mesures passives d’estalvi energètic de l’edifici han de

referir-se també als materials i als requeriments d’aïllament per als tancaments

exteriors (murs,  cobertes, obertures, etc.) i compartimentacions internes, amb l’objecte

d’evitar les pèrdues tèrmiques i possibilitar funcions d’acumulació i distribució de calor.

Com en els casos anteriors, el POUM difícilment pot entrar en una ordenació a fons

d’aquests aspectes constructius, però sí pot establir les regulacions bàsiques dins de

les normes d’edificació (recollint i desenvolupant les disposicions de caràcter general

sobre ecoeficiència en els edificis) i preveure’n el desenvolupament exhaustiu a través

d’ordenances municipals, així com la necessitat que els projectes que han de ser

objecte de llicència urbanística justifiquin expressament aquests aspectes.

C-2.5 Exigència en les noves edificacions, transformacions integrals i canvis d’ús, de

sistemes mixtes per a subministrament d’aigua calenta sanitària, amb utilització

de captadors solars i d’acumuladors, o altres energies renovables

Mesures i instruments. A través de les normes del Pla cal fer obligatòria, com a mínim

en els supòsits esmentats, la generació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia

solar tèrmica, amb una contribució mínima que pot variar en funció de la zona

climàtica on es trobi el municipi. Aquesta aportació d’aigua calenta sanitària pot ser

efectuada també mitjançant altres energies renovables, processos de cogeneració o

fonts d’energia residual procedents de la instal·lació de recuperadors de calor

independents a la pròpia generació de calor de l’edifici.

Llevat de casos justificats per raons de protecció de béns declarats d’interès cultural o

de protecció de tipologies arquitectòniques tradicionals, les normes urbanístiques del

POUM evitaran limitacions que impossibilitin la disposició en els nous edificis de la

superfície de captació solar necessària. En cas contrari, caldrà preveure la utilització

d’altres fonts energètiques alternatives esmentades al paràgraf anterior.
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C-2.6 Exigència d’instal·lacions fotovoltàiques en nous edificis públics i altres edificis

de característiques adequades

Mesures i instruments. Anàlogament, pot exigir-se en la normativa del POUM la

implantació d’un sistema fotovoltaic de generació d’electricitat en determinats edificis

que, pel seu ús o dimensions, resultin especialment aptes.

C-2.7 Exigència de cogeneració d’electricitat i calor a nous equipaments i edificis

grans d’oficines, comercials i hotelers

Mesures i instruments. Els esmentats als apartats anteriors. També poden fomentar-

se instal·lacions d’aquest tipus al servei de conjunts residencials.

C-2.8 Impulsar la creació d’habitatges i altres edificacions de baixa energia

Mesures i instruments. La utilització integrada de les mesures exposades als paràgrafs

anteriors permet reduccions substancials de la seva despesa energètica. Poden

considerar-se com a habitatges de baixa energia7 aquells que no requereixen una

energia anual superior a 55 kWh/m2.

C-2.9 Exigència d’incorporació d’estudis de costos energètics en els projectes

Mesures i instruments. Resulta particularment convenient que les normes del POUM

contemplin com a requisit per a l’atorgament de llicències d’edificació la inclusió

d’estudis de costos energètics en els projectes, amb l’objecte de fomentar l’aplicació de

mesures adequades en aquells àmbits projectuals que incideixen en el consum i en

l’estalvi energètics i d’avaluar la idoneïtat de les mesures adoptades

Aquesta exigència pot fer-se també extensiva al planejament derivat (especialment

PMU i PPU), pel que fa als aspectes específics de l’ordenació en ells establerta, de

manera que aquests estudis de costos s’integrin en l’avaluació ambiental dels  plans

corresponents.

                                                  
7 IDAE. (2002). Manual de diseño. La ciudad sostenible. Madrid, p. 143
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C-2.10 Previsió d’ una ordenança municipal d’energies renovables

Mesures i instruments. Atesa la necessitat d’un tractament detallat, sens perjudici de

les mesures d’aplicació directa o a través del planejament derivat que el POUM hauria

d’establir, aquest pot programar la formulació o, si és el cas la revisió, d’una ordenança

municipal d’energies renovables.

Objectiu específic 3.  Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants

Criteris d’aplicació

C-3.1 Assignar els usos del sòl en funció de la capacitat del medi atmosfèric de

dispersió de contaminants

Mesures i instruments. Entre altres, poden utilitzar-se com a referència els Mapes de

capacitat i de vulnerabilitat del territori front a la contaminació atmosfèrica, l’Inventari

d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (http://www.gencat.net/mediamb)  i

altres registres similars, així com la informació climatològica del Departament de Medi

Ambient i Habitatge i del Servei Metereològic de Catalunya (http://www.meteocat.net),

especialment l’Atlas Climàtic de Catalunya. A nivell local, poden resultar de gran utilitat

les auditories o diagnosis municipals.

C-3.2 Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans

Mesures i instruments. El sistema de zones verdes i espais lliures urbans ha de ser

dissenyat, sobre la base del seu caràcter estructurador dels teixits urbans,  per atendre

un conjunt de funcions entre les quals es troben el control climàtic en l’entorn urbà i la

millora de l’ambient atmosfèric (tant pel que fa a la qualitat de l’aire, els nivells acústics,

etc.).

En allò referent a la qualitat de l’aire, caldrà potenciar-ne el paper de pulmó, amb

espais de dimensions suficients disposats estratègicament i amb un tractament adequat

de la vegetació. En altres casos, aquests espais hauran de desenvolupar una funció de

separació en relació als focus emissors (determinades zones industrials, gran artèries

de trànsit motoritzat, etc.).
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Aquests criteris han de ser tant d’aplicació directa pel POUM com mitjançant les

disposicions d’aquests per al planejament derivat.

C-3.3 Regulació d’usos industrials: adequar a la zonificació els límits màxims

d’emissions admissibles

Mesures i instruments. Les normes d’usos del POUM, les quals han de considerar en

cada zona els diversos tipus d’instal·lacions industrials admissibles i la seva situació

relativa en una edificació o en un conjunt d’edificacions, per tal d’establir els graus de

compatibilitat i les intensitats màximes admissibles en cada cas. Si és el cas, el POUM

pot establir també la necessitat de revisió de llicències i d’autoritzacions urbanístiques

com a conseqüència dels nous paràmetres exigits o de canvis de zonificació.

C-3.4 Establir requeriments de disseny i constructius per als conductes d’evacuació

Mesures i instruments. Atès que els conductes d’evacuació de gasos són en els edificis

els principals focus d’emissió de substàncies contaminants de l’ambient atmosfèric, les

condicions de disseny i de construcció han de ser regulades acuradament. En cas que

no aquesta qüestió no hagi estat efectuada per una ordenança municipal, convé que

les normes del POUM regulin, en funció del tipus d’instal·lació, aspectes com l’alçada i

la distància mínimes a edificacions i a determinats elements construïts, els tipus de

materials a emprar, etc.
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D. Ambient atmosfèric (II): Condicions acústiques, lumíniques i

electromagnètiques

Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica

Objectiu específic 1.  Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la

legislació

Criteris d’aplicació

D-1.1 Considerar els mapes de soroll en aquells municipis que en disposin. En cas

contrari, sempre que resulti possible, elaborar-los com a treball de base del

planejament

Mesures i instruments. Els mapes de soroll són la representació gràfica dels nivells

sonors mesurats en els diferents sectors d’un municipi; permeten conèixer els nivells

sonors dels diferents carrers de la població, faciliten la identificació dels punts negres,

permeten fer una diagnosi del municipi pel que fa a la contaminació acústica existent i

donen una informació concreta i útil per a poder elaborar propostes d’actuació i, per

tant, també per al planejament.

Cal considerar les informacions proporcionades per aquests mapes a l’hora de zonificar

i assignar els usos del sòl, especialment en aquells municipis sense mapes de

capacitat acústica (vegeu l’apartat següent). A manca d’aquests dos instruments resulta

convenient que els treballs de base del POUM incloguin l’elaboració de mapes de

soroll, si més no en les àrees més problemàtiques o en aquelles on es prevegin

problemes de caràcter acústic en relació amb les nous usos assignats pel pla.

D-1.2 Adequar-se als mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal a que fa

referència la Llei 16/2002 i a les zones de sensibilitat acústica definides per

aquells

Mesures i instruments. La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la

contaminació acústica, estableix que els ajuntaments han d’elaborar un mapa de

capacitat acústica. Aquests mapes, els quals es generen a partir dels mapes de soroll i

dels usos actuals del sòl, zonifiquen el territori en funció dels nivells d’immissió fixats

com a objectius de qualitat. Un aprovat el mapa de capacitat acústica d’un municipi, el
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POUM) hauran de tenir en compte la sensibilitat de cada àrea i les normes aplicables

per a les noves construccions en les zones de soroll.

En qualsevol cas, a manca d’aquests instruments, és important que el POUM divideixi

el territori en zones de sensibilitat acústica (o, almenys, determini aquelles zones de

sensibilitat acústica alta), fixar nivells d’immissió màxims i assignar els usos i regular les

activitats en congruència amb els nivells establerts, tot assignant els usos de més

sensibilitat acústica a àmbits poc exposats. En àmbits urbans, les àrees de sensibilitat

acústica alta s’apliquen a les zones d’usos residencials i a determinats equipaments; en

aquests casos els nivells màxims d’immissió acostument a ser de 60 dBA (dia) i 50 dBA

(nit).

D-1.3 Localitzar al voltant de les fonts importants de contaminació acústica

(infraestructures de transport, etc.) usos i activitats poc sensibles al soroll

Mesures i instruments. El POUM ha de preveure la reserva o la creació d’espais

propers a les principals fonts emissores de soroll (vies de circulació important, trànsit

ferroviari, polígons industrials), situats entre aquestes i els habitatges, on poder

desenvolupar, si és necessari, mesures d’adequació morfològica, etc., com a protecció

acústica, o bé destinar-los a activitats menys sensibles al soroll com poden ser:

magatzems, aparcaments, petits tallers, indústria poc sorollosa, espais verds, zones

esportives, etc. Aquests espais han de fer de barrera al soroll per als habitatges i altres

usos acústicament sensibles que es trobin o es prevegin en segona línia.

D-1.4 Preveure mesures per reduir l’impacte acústic preexistent i del generat per

l’execució del pla

Mesures i instruments. El POUM pot establir determinacions per als plans i projectes

derivats encaminades a l’adopció de solucions de disseny (aprofitament morfologia del

terreny, disminució de cota, soterraments, etc.) que en minimitzin l’impacte sonor, o bé

preveure actuacions d’execució directa al respecte.

D’altra banda, les condicions d’urbanització establertes per les normes del POUM,

haurien d’exigir la utilització de paviments sonoreductors i d’altres sol·lucions

constructives amb la mateixa finalitat, molt particularment en vials d’alta densitat de

trànsit.

jess
Oval



Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenació urbanística municipal

Objectius ambientals i criteris d’aplicació

Criteris d’aplicació 115

D-1.5 Programar la redacció de plans especials urbanístics de sanejament acústic, en

aquells àmbits on resulti necessari, i/o la redacció d’ordenances reguladores de

la protecció contra la contaminació acústica

Mesures i instruments. En àmbits urbans o rurals on resulti necessària la millora de les

condicions acústiques, per a la totalitat del municipi, el POUM pot establir la redacció

de plans especials de sanejament acústic.

Així mateix, cal tenir en compte que la Llei 16/2002 (art. 21) estableix els ajuntaments

han de redactar o adaptar una ordenança municipal reguladora de soroll al contingut de

la Llei i la normativa que la desenvolupa. En cas d’existència d’una ordenança

adaptada a la Llei 16/2002, el POUM, haurà de ser congruent amb les seves

disposicions. D’altra banda, en cas necessari, el POUM pot programar la redacció o la

revisió d’una ordenança d’aquest tipus.

D-1.6 Prevenir els impactes acústics en la regulació de l’edificació

Mesures i instruments. Les normes d’edificació del POUM, poden contenir condicions

referents a l’orientació de les edificacions o la seva distribució interior, en relació amb

les fonts emissores, així com altres disposicions de disseny o de caràcter tècnic i

constructiu.

Aquestes disposicions resulten especialment indispensables en zones de soroll, on se

superen els valors límit d’immissió. L’article 13 de la Llei 16/2002, enumera les mesures

mínimes, d’acord amb les normes bàsiques d’edificació, que hauran d’adoptar els

promotors de noves construccions situades en zones de soroll on es superin els valors

límit d’immissió. Aquestes mesures haurien de ser recollides i desenvolupades pels

POUM,  especialment en aquells casos que una ordenança municipal no les hagués

establert.
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D-1.7 Considerar l’impacte acústic en les llicències urbanístiques

Mesures i instruments. D’acord amb l’art. 20 de la Llei 16/2002, els ajuntaments, si ho

consideren oportú, d’acord amb un informe fonamentat, poden exigir l’elaboració d’un

estudi d’impacte acústic a les activitats i instal·lacions susceptibles de generar soroll

sotmeses a règim de comunicació o llicència d’obertura. Aquestes activitats s’inclouen

dins de l’Annex III de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració

ambiental.

El POUM, per la seva banda, pot establir la relació o les condicions dels projectes que

hauran d’incorporar a la seva documentació un estudi d’impacte acústic com a requisit

per a l’atorgament de llicències.

En qualsevol cas, les normes del POUM han d’exigir el compliment de la Norma NBR-

CA/88, o d’aquelles que la substitueixin en el futur, a tots els projectes als quals resulti

d’aplicació.

Objectiu específic 2.  Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i

privat) i evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu

sobre els organismes vius

Criteris d’aplicació

D-2.1 Evitar la dispersió i el caràcter extensiu en els assentaments urbans

Mesures i instruments. Vegeu A-1, entre altres.

D-2.2 Ordenar el territori en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lluminosa i

establir en cada cas la regulació adient per assolir els nivells de brillantor fixats

per la legislació

Mesures i instruments. La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el seu Reglament (Decret

82/2005, de 3 de maig) divideixen el territori en quatre tipus de zones, pel que fa a la

seva protecció de la contaminació lluminosa.
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El POUM ha d’integrar aquesta zonificació i la pròpia, en funció de la seva escala i

capacitat operativa, i d’acord amb el  Mapa de la protecció a la contaminació lluminosa

a Catalunya i la zonificació específica de cada municipi que han de ser elaborades pel

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Així mateix el POUM ha de recollir i, si és el

cas, desplegar les normes de caràcter general de les disposicions esmentades.

D-2.3 Implementació de criteris tècnics bàsics per a la infraestructura urbana

Mesures i instruments. Les normes del POUM sobre les condicions d’urbanització, el

planejament derivat, l’ordenació d’espais exteriors, etc. han de fer efectives les

prohibicions generals establertes per la Llei 6/2001, i aplicar les condicions tècniques

que determinen la pròpia Llei i el seu reglament. Així mateix, el POUM pot programar

actuacions d’adequació de la il·luminació pública preexistent. Vegeu també C-1.6.

D-2.4 Considerar l’impacte lumínic en el planejament derivat i en les llicències

urbanístiques

Mesures i instruments. Les normes del POUM han d’exigir als plans i projectes que

comprenguin o il·luminin espais exteriors mesures anàlogues a les del punt anterior i, si

és el cas, mesures de caràcter corrector de l’impacte lumínic preexistent. També han

de fixar els continguts mínims dels plans i projectes corresponents.

D-2.5 Previsió d’una ordenança municipal de control de la contaminació lumínica en

l’enllumenat exterior

Mesures i instruments. El POUM pot també programar, en cas que no existeixi, la

promulgació d’una ordenança municipal específica, de caràcter més general, que reguli

les condicions de l’enllumenat dels espais públics i dels espais exteriors comunitaris.

L’ordenança, a més de detallar, en cas necessari, les especificacions tècniques, pot

regular particularitats com la il·luminació sumptuària, horaris, mesures de control i

seguiment, sancions, etc.

D-2.6 Previsió d’un pla municipal d'adequació de la il·luminació exterior

Per tal de complir el mandat de l’article 12 del Reglament de la Llei 6/2001, el POUM

pot programar la formulació d’un pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior, el

qual haurà de concretar el programa d'actuacions per a l'adaptació de l'enllumenat

públic i les accions per promoure l'adequació de la il·luminació exterior de titularitat
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privada. El Pla ha de contenir l'anàlisi de la il·luminació exterior per zones de protecció

a la contaminació lluminosa del municipi, les actuacions prioritzades i el calendari

d'execució de l'adaptació, en funció de la incidència de la contaminació lluminosa al

medi ambient.

Objectiu específic 3.  Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de

transport d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius

i el paisatge

Criteris d’aplicació

D-3.1 Establir mesures d’aplicació directa per a l’ordenació de l’emplaçament

d’instal·lacions de radiocomunicació

Mesures i instruments. El Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de

les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació,

determina que les activitats i instal·lacions en ell regulades han de ser projectades,

instal·lades, utilitzades i mantingudes de manera que s’ajustin a les determinacions del

planejament urbanístic i s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat

fixats pel Decret.

El Decret disposa que els titulars d’aquestes activitats han d’exercir-les sota el principi,

entre altres, de compartir amb els altres operadors, en les demarcacions no urbanes,

les instal·lacions sempre que sigui tècnicament i econòmicament viable, s’ajusti a

l’ordenació territorial aprovada i suposi una reducció de l’impacte ambiental.

En general, és convenient que els POUM, estableixin els requisits generals per a la

implantació d’aquestes instal·lacions: prioritat a la compartició per a l’atorgament de

noves llicències, establiment d’àmbits incompatibles i/o de localització preferent,

condicions per reduir o compensar l’impacte generat, etc.
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D-3.2 Preveure l’elaboració de plans especials per a l’ordenació de l’emplaçament

d’instal·lacions de radiocomunicació i d’ordenances municipals específiques

Així mateix, el Decret 148/2001, estableix que l’ordenació de l’emplaçament de les

instal·lacions en àrees urbanes es pot dur a terme per l’ajuntament mitjançant una

ordenança municipal específica i es pot completar mitjançant l’aprovació d’un pla

especial urbanístic.

Sens perjudici de les disposicions d’aplicació directa a què fa referència l’apartat

anterior, la complexitat i especialització de la matèria requerirà sovint que el POUM

prevegi la formulació de plans especials per a l’ordenació global d’aquestes

instal·lacions en el municipi (tal com preveu el Decret esmentat) o per determinar les

condicions urbanístiques per a la implantació d’una instal·lació concreta.

Si és el cas, el POUM pot preveure un ordenança específica, la qual tanmateix pot

quedar integrada en el pla especial.

En el cas d’existència prèvia d’aquests instruments, el POUM hauria de recollir les

seves determinacions o, si és el cas, actualitzar-los o preveure’n la revisió.

D-3.3 Establir àmbits de protecció paisatgística on les instal·lacions de

radiocomunicació i/o les de transport d’energia elèctrica resultin incompatibles

Mesures i instruments. Els àmbits de protecció ecològica i paisatgística establerts pel

POUM han de gaudir d’una regulació estricta en allò referent a aquests tipus

d’instal·lacions, que pot comportar des de la seva prohibició total a l’establiment de

condicions i restriccions addicionals en relació a la resta del territori.

D-3.4 Previsió de mesures o, si és el cas, delimitació d’àmbits de protecció per evitar o

minimitzar l’impacte de noves línies de transport d’energia elèctrica

Mesures i instruments. Per bé que l’ordenació d’aquestes infraestructures requereix

sovint una escala territorial més gran, el POUM pot establir, en funció de la seva

especificitat i l’escala de l’ordenació, directrius i normes destinades a evitar que el pas

pel sòl no urbanitzable de noves línies elèctriques, telefòniques i similars (i també altres

instal·lacions lineals com oleoductes, gasoductes, etc.) afecti els espais i elements d’alt

nivell de protecció i, en la mesura possible, les masses forestals i àrees de topografia
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accidentada. Igualment, en sòls urbans caldrà tenir en compte els efectes sobre el

paisatge urbà i els elements catalogats, i plantejar el soterrament sistemàtic d’aquestes

instal·lacions i la seva adequada integració en els edificis. Si resulta convenient es

podrà delegar en un pla especial la resolució de problemes d’ordenació concrets.
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E. Gestió de materials i residus

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat

d’instal·lacions adequades per al seu tractament i /o dipòsit

Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en

general

Objectiu específic 1.  Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a

la reutilització i la recollida selectiva dels residus

Criteris d’aplicació

E-1.1 Avaluar la problemàtica de gestió dels residus que s’originin en l’àmbit territorial

del planejament i determinar aquelles demandes i dèficits de caràcter urbanístic

Els POUM ha de considerar els estudis d’aquest tipus efectuats prèviament en el marc

dels processos d’agendes 21 locals, diagnosis ambientals, etc., així com les previsions

dels programes de gestió de residus de l’Agència de Residus i els que puguin existir a

nivell comarcal, metropolità o local.

En cas de no existir aquests estudis específics a nivell municipal, és important que els

ajuntaments els duguin a terme de forma paral·lela a la fase  informativa de la redacció

del POUM.

Aquests treballs haurien de contenir també la inventariació punts d’abocament

abandonats o incontrolats, per tal de permetre al POUM l’establiment de mesures

restauradores.

E-1.2 Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les instal·lacions

del servei de deixalleria

Mesures i instruments. La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, defineix

(art. 3) la deixalleria com un centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de

residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària i estableix que els

municipis de més de 5.000 habitants de dret, independentment o associament i, si
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s’escau, els consells comarcals i l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del

Tractament de Residus han d’establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de

la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus que li són propis. Amb

aquesta finalitat, els ajuntaments per mitjà dels seus instruments de planejament

urbanístic han de fixar, si és el cas, les reserves de sòl necessàries (art. 43).

El POUM tant és normalment l’instrument més indicat per fixar aquestes reserves. La

Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya ha publicat i actualitza periòdicament,

la Norma tècnica sobre deixalleries, que conté indicacions sobre la localització, el

disseny, la construcció i la gestió d’aquestes instal·lacions (http://www.arc-cat.net).

E-1.3 Establir les condicions urbanístiques per a l’emplaçament d’altres instal·lacions

per a la recollida selectiva, tractament i dipòsit de residus

Mesures i instruments. D’acord amb les necessitats detectades en funció del que ha

estat exposat a E-1.1, el POUM haurà d’efectuar les reserves de sòl necessàries i fixar

les condicions urbanístiques per a la implantació d’aquestes instal·lacions o, si és el

cas, preveure la formulació de plans especials amb aquesta finalitat.

En sectors industrials de sòl urbanitzable, el POUM pot establir l’obligació dels plans

parcials d’afectar reserves de sòl de cessió a les necessitats de reciclatge i tractament

dels residus industrials, d’acord amb el que preveu l’art. 43 de la Llei 6/1993.

E-1.4 Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per a la

col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les

operacions de recollida i transport de residus

Mesures i instruments. D’acord amb l’article 43 de la Llei 6/1993, els ajuntaments per

mitjà d’ordenances específiques han de preveure en la xarxa viària urbana i els camins

veïnals els espais reservats suficients per a la col·locació de contenidors o altres

equipaments necessaris per optimitzar les operacions de recollida i transport dels

residus.

El planejament general pot programar la redacció d’aquestes ordenances, si no

existeixen,  i/o establir normes d’aplicació directa o al planejament derivat (PPU i PMU)

que garanteixin l’adopció en el disseny dels espais públics de les mesures adequades

per a la ubicació i la integració adients dels elements vinculats a la recollida selectiva i
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el transport del residus. Com a referència, a Kronsberg s’ha utilitzat el criteri de situar

un punt de recollida de material reciclatge per cada 400 residents8.

Quan resulti apropiat en funció de les característiques dels sectors, el POUM pot exigir

al planejament derivat xarxes de recollida pneumàtica de residus, centrals de recollida,

xarxes troncals de galeries per a la recollida en illes de cases, etc; en aquest darrer

supòsit, una xarxa troncal de galeries pot distribuir de forma centralitzada aquest i altres

serveis (telecomunicacions, aigua, climatització, etc.) a cada illa de cases, etc. Així

mateix, el POUM pot fixar altres condicions tècniques per als projectes d’urbanització

pel que fa a les instal·lacions en el subsòl de la via pública, les quals podran incorporar

les canonades de recollida de residus i les bústies de recollida.

Objectiu específic 2.  Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que

facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió (art. 42.2

Llei 6/1993). Id. en establiments

Criteris d’aplicació

E-2.1 Incloure en les normes i ordenances d’edificació l’exigència als projectes de

previsió dels espais adequats per a la recollida selectiva

Mesures i instruments. Les normes edificatòries del POUM han d’exigir, com a mínim,

en edificis de nova construcció o sotmesos a reformes importants, la disponibilitat d’un

espai tancat amb dimensions suficients per a l’emmagatzematge dels residus que s’hi

produeixen, separats en les fraccions de recollida selectiva que estableixin les

ordenances municipals o les disposicions sectorials, o que es prevegi que puguin

adoptar-se en el futur. Aquest espai haurà d’estar suficientment ventilat, dotat de

sistemes de neteja i resultar fàcilment accessible tant des de l’exterior com des de

l’interior de l’edifici. Igualment, poden fomentar o contemplar l’obligatorietat d’instal·lació

en els edificis de conductes d’ús col·lectiu per a l’evacuació dels residus, com és el cas

de les xarxes troncals esmentades a E-1.4.

E-2.2 Incloure en les normes i ordenances l’exigència als projectes d’establiments

turístics, hotelers, de lleure, etc. d’implantar la recollida selectiva de matèries

susceptibles de valorització, sempre que aquesta gestió sigui conseqüent amb la

del municipi la comarca

                                                  
8 IDAE. Obra esmentada
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Mesures i instruments. És també recomanable que l’atorgament de les llicències

urbanístiques i ambientals per a determinats serveis d’ús públic comporti l’obligatorietat

d’implementar pràctiques actives que fomentin la reducció, la valorització i el reciclatge

dels residus (mesures addicionals de recollida selectiva, informació als clients dels

establiments, compostatge, etc.). Es poden trobar referències aplicables en les

resolucions del Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre els criteris ambientals

per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental a determinats

establiments.

Objectiu específic 3.  Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb

l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la

durabilitat, la reutilització i el reciclatge

Criteris d’aplicació

E-3.1 Ordenar les condicions de possible implantació d’activitats extractives,

canalitzades cap a indrets especialment adequats per la disponibilitat del

recurs, l’escassa magnitud de l’impacte generat i les possibilitats de restauració

o de condicionament de les àrees afectades

Mesures i instruments. El POUM ha d’establir les condicions en què es poden admetre

la implantació i el desenvolupament d’activitats extractives. Ho pot fer amb la

delimitació d’aquells àmbits de possible admissió (assignant-los una zona específica o

bé situant-los dins d’altres zones). També por fixar unes condicions generals sense

delimitar expressament àmbits concrets.

En aquells casos que una nova activitat o l’ampliació d’una preexistent pugui ser

admissible, convé que el POUM exigeixi la formulació de plans especials per

l’establiment de les condicions urbanístiques detallades per a cada activitat en

concret. Aquestes condicions poden consistir en la delimitació precisa dels àmbits

d’extracció i de les àrees auxiliars, la regulació detallada de les condicions

d’explotació, d’accessibilitat, de protecció ambiental i de restauració, etc.

D’altra banda, el POUM ha d’establir com a requisit per a l’atorgament de llicències

urbanístiques d’activitats extractives, la presentació de programes de restauració

elaborats i tramitats d’acord amb la Llei 12/1981, de 14 de desembre, els quals hauran
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de complir les  normes anteriorment esmentades establertes pel propi POUM i, si  és

el cas, pel pla especial corresponent.

E-3.2 Inventariar les pedreres i altres espais morfològicament degradats existents en

l’àmbit d’ordenació i promoure’n la restauració i el condicionament, amb la

utilització de materials reciclats en obra i altres materials adequats

Mesures i instruments. Cal tenir en compte, les bases cartogràfiques sobre activitats

extractives, en funcionament o abandonades, elaborades pel Departament de Medi

Ambient i Habitatge (http://www.gencat.net/mediamb).

E-3.3 Fomentar a través de la normativa d’urbanització i d’edificació i, si és el cas,

d’ordenances específiques, la utilització de materials i productes que disposin

de distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’elecció preferent de materials de

llarga durada, reutilitzables o reciclables

Mesures i instruments. Aquest és un aspecte de particular rellevància en les

potencials repercussions ambientals positives d’un POUM. Com en altres supòsits

similars tractats anteriorment, la normativa i els programes del POUM, així com les

ordenances municipals d’edificació, ambientals i fiscals que se’n derivin, poden

contribuir de forma molt significativa a la implantació i la generalització de les

pràctiques de construcció sostenible, en aquest cas en allò referent als materials i

productes utilitzats en obra.

El POUM pot establir mesures d’aplicació directa o bé recolzar-se en les ordenances

esmentades, existents o de nova elaboració. La seva normativa ha de recollir, com a

mínim, les disposicions d’ecoeficiència en la construcció establertes pel Departament

de Medi Ambient i Habitatge. En qualsevol cas, caldrà fomentar la utilització de

materials de disposin d’algun tipus de distintiu de qualitat ambiental oficialment

reconegut i d’aquells reciclats o de fàcil reciclatge, i evitar aquells altres potencialment

perillosos per a la salut o producte de processos amb elevats consums o alts impactes

ambientals. Diverses guies, recomanacions tècniques o ordenances municipals

existent poden servir com a referència a l’hora de redactar les normes d’edificació i

d’urbanització corresponents.

E-3.4 Exigència als projectes relatius a llicències urbanístiques d’enderrocament,

excavació i/o construcció, que continguin una avaluació dels volums i les

característiques dels residus originats pels enderrocs, les operacions de

jess
Oval



Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenació urbanística municipal

Objectius ambientals i criteris d’aplicació

Criteris d’aplicació 126

destriament i de recollida selectiva projectades per als diversos tipus de residus

generats i les instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es

gestionaran en cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra

Mesures i instruments. El Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i

altres residus en la construcció (modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny)

estableix que el projecte tècnic que s’adjunta a la sol·licitud de llicència urbanística ha

d’avaluar:

– El volum i característiques dels residus que s’originaran en les operacions

d’enderrocament de construccions existents, d’excavació i de construcció

– Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades

– La instal·lació  o instal·lacions de reciclatge on es gestionaran en el cas que no

s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra

La manca de les determinacions esmentades és suficient per a la denegació de la

llicència.

El POUM i el seu planejament derivat, han de contemplar aquests requisits en les

seves normes urbanístiques, al menys pel que fa a la regulació del documents

necessaris per a l’obtenció de llicències.

Es convenient també que el POUM directament, o mitjançant plans especials

posteriors, fixi reserves de sòl adequades per a l’abocament o el tractament dels

residus de la construcció d’acord amb el que disposa la legislació esmentada.

E-3.5 Previsió d’ordenances municipals per a la gestió dels residus de la construcció

Mesures i instruments. La implementació efectiva de les mesures relatives als residus

de la construcció que estableix la legislació específica fa aconsellable, no sols la seva

incorporació als requisits establerts pel planejament (E-3.4), sinó la regulació detallada

pels ajuntaments mitjançant una ordenança específica, en el marc d’una política

integral en la matèria.

El POUM pot programar la formulació d’aquesta ordenança en cas d’inexistència o de

necessitat de revisió dels seus continguts.
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F. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general

Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural, i promoure’n

l’ús sostenible.

Objectiu específic 1.  Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial,

una xarxa d’espais d’interès natural, físicament contínua i connectada amb les xarxes

territorials exteriors i amb les d’espais lliures urbans

Criteris d’aplicació

F-1.1 Incloure-hi tots els espais ja protegits mitjançant la legislació de conservació de

la natura (Natura 2000/ZEPAs, PEIN, espais naturals de protecció especial,

reserves naturals de fauna salvatge, etc.) o a través del planejament territorial i

urbanístic de rang superior, i establir una reglamentació congruent amb les

seves disposicions

Mesures i instruments. Per a la identificació i delimitació dels espais protegits

mi t jançant  e ls  ins t ruments  de conservac ió  de la  na tura :

http://www.gencat.net/mediamb. També es troba informació tècnica sobre els espais

gestionats per la Diputació de Barcelona i els seus plans especials a:

http://www.diba.es.

Per a la identificació i delimitació dels espais objecte de protecció a través del

planejament territorial (plans territorials parcials, plans directors territorials) o

urbanístic (plans directors urbanístics): http://www.gencat.net/ptop.

En aquells àmbits protegits a través de règims jurídics específics (PEIN, espais

naturals de protecció especial, etc.), el POUM ha d’establir una reglamentació

congruent amb la seva legislació específica i ser especialment curós amb la relació

amb els instruments de planificació propis d’aquests espais (plans especials de

protecció del medi natural i del paisatge, plans rectors d’ús i gestió, etc.). Pel que fa

als espais inclosos en la xarxa comunitària Natura 2000 caldrà prestar una especial

atenció a les directives comunitàries corresponents i a les disposicions estatals i

catalanes de transposició.
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F-1.2 Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès comunitari i

dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari d’acord amb la Directiva

d’hàbitats, amb una especial atenció als hàbitats de protecció prioritària

Incloure mostres suficients d’altres hàbitats naturals i seminaturals no

representats o insuficientment representats

Mesures i instruments. Tot i que la Directiva 97/42/CE, no obliga a la protecció

d’hàbitats que, d’acord amb els seus annexos I i II, tenen la consideració d’interès

comunitari quan es troben fora d’espais de Natura 2000, és interessant garantir la

conservació de mostres suficients de la diversitat d’aquests hàbitats present en l’àmbit

del POUM, amb un especial èmfasi en les mesures protectores d’aquells considerats

per la Directiva com a prioritaris.

La major part dels hàbitats d’interès comunitari poden identificar-se mitjançant la

Cartografia d’hàbitats de Catalunya (http://www.gencat.net/mediamb). Més complex

resulta la identificació dels hàbitats de les espècies d’interès comunitari, ja que cal

disposar d’estudis faunístics que determinin quines d’aquestes espècies es troben en

l’àmbit del POUM i quins són els hàbitats associats.

La cartografia d’hàbitats esmentada permet també identificar els altres tipus d’hàbitats

no contemplats en la Directiva, per tal assegurar la supervivència de mostres

suficients en un bon estat de conservació.

F-1.3 Incloure mostres suficients dels hàbitats d’espècies protegides i establir

mesures adequades per a la seva preservació

Mesures i instruments. A més de les espècies contemplades a la Directiva d’hàbitats,

cal tenir en compte aquelles incloses en el Catálogo nacional de especies

amenazadas, l’Annex 2 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals,

entre altres, per tal de garantir la conservació adequada dels indrets on es localitzen

aquelles espècies de les quals es disposi d’informació.

Cal tenir en compte molt especialment la Cartografia d’espècies de protecció

prioritària del DMAH, en procés d’elaboració.

F-1.4 Incloure sistemàticament les àrees que formen part de l’Inventari de zones

humides de Catalunya i els espais litorals no urbanitzats i establir mesures

adequades per a la seva preservació
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Mesures i instruments. Vegeu A-2.7 (Inventari de zones humides de Catalunya) i A-1.7

(plans directors urbanístics del sistema costaner), entre altres.

Cal recordar, pel que fa a les zones humides, que l’art. 11 de la Llei 12/1985, de 13 de

juny, d’espais naturals, estableix que les zones humides han de ser preservades de

les activitats susceptibles de provocar-ne la recessió i la degradació. Aquest mandat

afecta també el planejament urbanístic, motiu pel qual aquests ecosistemes han de

ser integrats sistemàticament en els sòls no urbanitzables de més alt nivell de

protecció.

F-1.5 Integrar el patrimoni geològic. Incloure sistemàticament les àrees que formen

part de l’Inventari de geòtops i geozones de Catalunya

Mesures i instruments. L’Inventari de geòtops i geozones de Catalunya, conté

informació cartogràfica i una base de dades que permeten al planejament delimitar els

indrets a protegir pels seus valors geològics de primer ordre i definir un règim normatiu

adequat (http://www.gencat.et/mediamb).

Cal també considerar el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i

paleontològic (Decret 78/2002, de 5 de març).

F-1.6 En general, establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent els

valors protegits o preservats i les finalitats perseguides pel planejament en

aquests espais, transformin la destinació o naturalesa dels sòls o bé lesionin o

impedeixin la realització de dits valors i l’assoliment de les dites finalitats

Mesures i instruments. Vegeu A-5.4.

F-1.7 Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels

espais lliures urbans i, en general, en el tractament de la vegetació urbana. En

aquest context, recuperar valors naturals en les operacions de millora urbana

Mesures i instruments. Creació d'una xarxa verda ecològicament coherent, en el marc

del sistema d’espais lliures urbans i d’un tractament integrat de la vegetació urbana en

general, connectada adequadament amb els sistemes externs d’espais naturals.
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Això requereix en els espais lliures públics i privats i en l’arbrat urbà, la utilització

d’espècies vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona, així com la

creació o el manteniment d’hàbitats naturals o seminaturals que ofereixin seguretat a

una diversitat elevada d’espècies.

Aquests criteris han de quedar recollits en la configuració del sistema general d’espais

lliures i en la seva normativa específica, així com en les determinacions d’aplicació al

planejament derivat (tant plans parcials com plans de millora urbana) i les condicions

d’edificació en les tipologies aïllades, les que formin patis d’illa, aquelles amb espais

enjardinats frontals, etc.

Pel que fa a la utilització de la jardineria en les cobertes dels edificis, pot ser

fomentada pel planejament sempre que hi predomini aquells tipus d’hàbitats i

d’espècies vegetals propis de la zona o adaptats a les seves condicions

bioclimàtiques (vegeu B-3.4).

Objectiu específic 2.  Conservar i millorar la connectivitat biològica

Criteris d’aplicació

F-2.1 Delimitar els passadissos d’hàbitats necessaris per garantir la connectivitat entre

les grans xarxes territorials d’espais protegits (PEIN, Natura 2000,...)

Mesures i instruments. Cal considerar les continuïtats d’hàbitats compartits entre

aquests espais (Cartografia d’hàbitats de Catalunya), els plans territorials i urbanístics

de rang superior i, en el futur, el pla territorial sectorial que ha d’elaborar el

Departament de Medi Ambient i Habitatge en aquesta matèria.

Les mesures del POUM, no sols han de consistir en la delimitació dels àmbits de

connexió necessaris (amb la creació d’una categoria de zonificació específica o la

integració en altres zones) i l’establiment d’una regulació adequada dels usos i de

l’edificació, sinó també en la prevenció d’actuacions que puguin generar efectes de

barrera i, si és el cas, la previsió d’actuacions recuperadores.

En el futur, caldrà tenir en compte tant, per a les mesures proposades en aquest

paràgraf com en els següents, el pla territorial sectorial relatiu a la connectivitat

ecològica que elabora el DMAH.
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F-2.2 Dotar d’una continuïtat física adequada a la xarxa d’espais d’interès natural

establerta d’acord amb els criteris expressats en relació a l’objectiu anterior i, en

general, mantenir la connectivitat territorial dels diversos tipus d’hàbitats

Mesures i instruments. Els esmentats a F-2.1.

F-2.3 Detectar els punts crítics en relació a la permeabilitat ecològica del territori i

establir-ne les mesures preventives i de millora necessàries

Mesures i instruments. En el marc del que a estat exposat al F-2.1 i F-2.2, cal extremar

la protecció i, si és el cas preveure mesures actives de gestió, en aquells punts

estratègics per a la permeabilitat ecològica del territori per la seva situació (intersecció

de conques, àmbits d’unió d’espais protegits pròxims, etc.), per la presència de

barreres, discontinuïtats reals o potencials en els hàbitats, etc.

F-2.4 Delimitar els espais fluvials i els camins ramaders i dotar-los d’una adequada

protecció urbanística

Mesures i instruments. Pel que fa als espais fluvials, vegeu A-3.4 i B-1.3. La normativa

del POUM d’aplicació a la xarxa hídrica ha de prestar una especial atenció a la

protecció de la vegetació de ribera. En aquells casos en què resulti necessària una

ordenació detallada d’aquests ambients caldrà preveure la formulació de plans

especials de protecció dels espais fluvials, d’acord amb  l’article 67 del DL 1/2005.

Els camins ramaders històrics poden també coadjuvar a la connectivitat ecològica, a

més d’altres funcions de caràcter socioeconòmic. Cal identificar aquelles vies pecuàries

que discorrin per l’àmbit del POUM (consultes a coneixedors locals, bibliografia i webs

especialitzades, etc.) i establir mesures de protecció específica de la seva continuïtat i

de la dels hàbitats que travessen. Alguns municipis disposen de la classificació dels

seus camins ramaders aprovada pel DMAH.

F-2.5 Potenciar la funció de corredor biològic en les franges de protecció

administrativa contigües a les infraestructures lineals i als dominis públic

hidràulic i marítim terrestre
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Mesures i instruments. Entorn de  les infraestructures lineals (carreteres, ferrocarrils,

línies de transport d’energia elèctrica, etc.), de les lleres dels rius i de les platges i

penya-segats costaners, les legislacions sectorials específiques estableixen unes

franges de protecció sotmeses a servituds administratives que en limiten els usos i

l’edificació.

El POUM pot dotar aquests espais, qualificats normalment com a sistemes, de mesures

de protecció específiques o, en l’entorn de les infraestructures lineals potenciar uns

tractaments vegetals adequats, que potenciïn funcions de connexió biològica.

F-2.6 Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de les xarxes

d’espais lliures urbans i, en general, en el tractament de la vegetació urbana

Mesures i instruments. Els esmentats a F-1.7, cercant la creació o el manteniment

d’elements, ecològicament coherents, de continuïtat física a entre els elements de la

xarxa.

F-2.7 Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent els valors protegits

o preservats i les finalitats perseguides pel planejament, transformin la

destinació o naturalesa dels sòls o bé lesionin o impedeixin la realització de dits

valors i l’assoliment de les dites finalitats

Mesures i instruments. Com s’ha dit a F-1.6, vegeu A-5.4.

Objectiu específic 3.  Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per

ecosistemes fràgils, escassos o altres d’interès general i per hàbitats d’espècies

amenaçades

Criteris d’aplicació

F-3.1 Delimitar en el sòl no urbanitzable zones de protecció dels sòls d’interès

paisatgístic, històric, arqueològic, científic, ambiental o cultural que incloguin les

àrees ja protegides per plans de rang superior o en aplicació de legislacions

sectorials

Mesures i instruments. Vegeu A-5.1, F-1.1, F-1.3 i F-1.4, entre altres.
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F-3.2 Ordenar detalladament els espais amb presència d’ecosistemes fràgils i o

escassos

Mesures i instruments. Molts d’aquests espais (espais litorals, zones humides,

ecosistemes estepàrics, hàbitats d’interès comunitari prioritaris, etc.) han estat tractats

anteriorment. La seva ordenació detallada haurà de comprendre, tant una regulació

detallada dels usos, els aprofitaments i les construccions, com la previsió de les

mesures de gestió i actuacions oportunes per a la seva avaluació econòmica i

incorporació als documents programàtics del pla.

El POUM pot establir-hi la formulació posterior de plans especials (si és necessari els

que són objecte de l’apartat F-3.4), la inclusió en catàlegs de béns protegits i, en aquest

context, la definició de mesures individualitzades de protecció i de gestió (vegeu A-5.4),

la utilització d’un tipus de zonificació específic, etc. En aquests casos, caldrà sovint

extremar les mesures per garantir-ne la connectivitat ecològica.

F-3.3 Protegir els sòls agrícoles d’interès paisatgístic i els dedicats al conreu de

varietats locals

Mesures i instruments. Com a complement del que ha estat exposat a A-4.4, les

mesures a adoptar en aquests espais, a més de les esmentades en aquell apartat, són,

entre altres:

– Establir com a usos principals els agrícoles i, si és el cas, els ramaders extensius.

Admetre com a usos compatibles o complementaris aquells que no puguin incidir

negativament sobre els valors objecte de protecció

– Protegir els elements configuradors del paisatge agrícola esmentats a A-4.4

– Conservar les característiques de l’estructura parcel·lària

– Regular estrictament els aterrassaments i els moviments de terres en general

– Ordenar acuradament els elements de tancament

– Conservar els elements de vegetació natural integrats en el teixit agrari

– Regular acuradament l’edificació mantenint les pautes d’implantació i, en general,

tendir a formar conjunts unitaris i integrats. Incloure, si és el cas, les edificacions

agràries en el catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de

rehabilitació i dotar-les d’una regulació congruent amb els objectius de protecció

agrícola i paisatgística

– Restringir les noves instal·lacions ramaderes intensives
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F-3.4 Preveure la formulació de plans especials de protecció del medi natural i del

paisatge en sòls d’especial interès que requereixin un tractament supraurbanístic

Mesures i instruments. Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge,

regulats per l’art. 5 de la Llei 12/1985, d’espais naturals, poden ser formulats per les

administracions amb competències urbanístiques i permeten, a més d’ordenar els

aspectes estrictament urbanístics dels espais naturals, incidir en altres temàtiques

vinculades a l’ordenació i la gestió dels recursos naturals que sovint resulten claus per

a una adequada ordenació integral d’aquests espais i que difícilment poden ser

abordades eficaçment amb els instruments urbanístics.

Conseqüentment, en aquells espais que requereixin aquest tipus d’ordenació, els

POUM poden programar la formulació de plans especials de protecció del medi natural

i del paisatge.

F-3.5 Programar la formació de reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable

mitjançant la incorporació de terrenys d’especial interès al patrimoni municipal

de sòl i d’habitatge, per cessió o expropiació

Mesures i instruments. El DL 1/2005, estableix que el patrimoni de sòl i habitatge dels

ens públics es pot destinar també a formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no

urbanitzable (art. 153). Amb aquesta finalitat el POUM pot preveure reserves de

terrenys de possible adquisició per la via expropiatòria (art. 151). És possible també

delimitar àmbits en què les transmissions oneroses de terrenys queden subjectes a

l’exercici dels drets de tanteig i de retracte.

Tanmateix, el cost de les expropiacions pot aconsellar establir mecanismes de

finançament específics o bé aplicar opcions alternatives o complementaries que

comportin l’obtenció d’aquests terrenys per cessió gratuïta. En aquest darrer supòsit,

pot utilitzar-se la via de la concertació mitjançant convenis urbanístics integrats en el

POUM per vincular, per exemple, el desenvolupament de sectors de planejament en sòl

urbà i en sòl urbanitzable a l’obtenció per cessió de sòls d’interès natural.

Així mateix, cal tenir en compte la possibilitat que el planejament qualifiqui com a

sistema general aquells àmbits de més interès i adscriure’ls a sectors de planejament

de sòl urbà o urbanitzable per a la seva cessió obligatòria i gratuïta
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F-3.6 Potenciar les actuacions de custòdia en els espais d’interès natural

Mesures i instruments. La gestió del sòl no urbanitzable requereix un caràcter proactiu

que superi els plantejaments tradicionals de l’urbanisme en aquests sòls, bàsicament

passius i restringits a accions limitatives. En aquest sentit, la gestió pública dels espais

natural pot trobar en la custòdia del territori una eina complementària a la seva acció.

La custòdia del territori es fonamenta en el principi de voluntarietat per a totes les parts

implicades en la seva aplicació: propietat, societat civil i administració. Aquest caràcter

voluntari es reforça amb l’educació, la informació, la participació, la presa de decisions i

el treball en partenariat entre aquestes parts implicades.

Els acords de custòdia poden formalitzar-se a través de contractes de conservació i de

convenis. Es tracta de facilitar la rendabilitat econòmica de les finques tot protegint-ne

els recursos i els valors naturals. També poden referir-se a cessions d’ús, usdefruits,

etc.

El planejament pot potenciar les actuacions de custòdia en sòl no urbanitzable a través

de la fixació d’objectius i prioritats, la creació d’òrgans dinamitzadors o la previsió de

mesures de finançament. Aquestes mesures poden anar contingudes en les normes

urbanístiques o en l’agenda del POUM.

jess
Oval



Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenació urbanística municipal

Objectius ambientals i criteris d’aplicació

Criteris d’aplicació 136

G. Paisatge

Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic, i

garantir-ne la qualitat

Objectiu específic 1.  Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del

territori

Criteris d’aplicació

G-1.1 Identificar i delimitar les distintes unitats tipològiques de paisatge en l’àmbit del

POUM i avaluar-ne les pautes estructuradores, els trets característics, les

dinàmiques evolutives i les pressions, per tal d’establir en cada cas uns

objectius de qualitat paisatgística i uns criteris d’ordenació que orientin la

redacció del planejament, el seu desenvolupament i la seva gestió

Mesures i instruments. En el Conveni Europeu del Paisatge (2000), els estats es

comprometen a establir i implementar polítiques paisatgístiques orientades a la

protecció, gestió i planificació del paisatge mitjançant l’adopció de diverses mesures

específiques. Entre aquestes, es troba l’establiment per a cada tipus de paisatge d’uns

objectius específics de qualitat paisatgística, prèvia identificació i avaluació dels distints

paisatges presents en el territori.

D’acord amb aquest Conveni l’avaluació, prèvia a l’establiment d’objectius de qualitat

paisatgística, comporta analitzar les característiques dels diversos paisatges, les forces

i les pressions que els transformen, prendre nota dels canvis i avaluar-los tenint

presents els valors particulars que els  atribueixen les parts interessades i la població

afectada.

A Catalunya, en el seu moment, els POUM hauran de tenir en compte les unitats

paisatgístiques i els objectius de qualitat establerts als catàlegs de paisatge elaborats

d’acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge,

així com les directrius de paisatge aprovades d’acord amb l’art. 12 de la Llei. Serà

necessari també que els POUM considerin especialment l’aplicació dels catàlegs i

directrius esmentats en els plans territorials parcials i el plans directors territorials.

jess
Oval



Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels p lans
d’ordenació urbanística municipal

Objectius ambientals i criteris d’aplicació

Criteris d’aplicació 137

Un altre element de referència (en cas d’existir) per als POUM són les cartes del

paisatge, instruments de concertació d’estratègies entre els agents públics i els privats

per a acomplir actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge que tinguin per

objectiu mantenir-ne els valors.

A partir d’aquestes referències i de la pròpia anàlisi paisatgística efectuada a l’escala

del POUM, aquest pot delimitar les distintes unitats de paisatge del seu àmbit territorial,

detectar i avaluar els elements configuradors (vegeu l’apartat següent), els trets

característics i identitaris, els impactes, les tendències de canvi, etc. i, com a

conseqüència, definir uns objectius de qualitat paisatgística per orientar la presa de

decisions en l’elaboració del pla. La definició d’aquestes unitats de paisatge hauria de

plantejar-se de forma integrada amb les unitats ambientals descrites a A-2.1 i hauria

donar lloc a uns objectius de qualitat ambiental i paisatgística fixats per als diversos

tipus de paisatge.

La tipificació de paisatges i els objectius de qualitat derivats de la seva avaluació i

diagnosi han d’esdevenir un element bàsic per orientar les determinacions del POUM

amb incidència paisatgística: la classificació del sòl, els sistemes generals, la

zonificació del territori, la regulació dels usos i de l’edificació i, al mateix temps, per

adequar aquestes determinacions a la capacitat de càrrega, o d’acollida, del territori

(vegeu A-2.1).

G-1.2 Mantenir els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i controlar

la fragmentació d’aquests

Mesures i instruments. El POUM ha de vetllar pel respecte i la continuïtat de les

estructures de paisatge i el manteniment (o, si és el cas la creació) dels elements

d’estructuració, vertebració i connectivitat dels paisatges dins del seu àmbit

d’ordenació, però també per la seva integració en els àmbits més grans en els que es

trobin immersos.

El tractament d’aquests elements ha estat desenvolupat en diverses ocasions en els

capítols precedents. En el cas dels paisatges rurals, entre els eixos estructuradors  de

cada tipologia de paisatge es troben els elements fonamentals del relleu, la xarxa

ecològica bàsica i els seus elements connectors (vegeu F-1 i F-2), les vies pecuàries, la

vialitat rural, la xarxa hídrica, etc. Cal també tenir en compte l’estructura parcel·laria i la

seva expressió física en els sistemes de tancament, així com els elements de modelat,

adaptació al relleu, configuració morfològica i organització interna dels camps (marges,
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feixes, tanques vegetals, etc.), els quals sovint formen mosaics i xarxes d’estructures

reticulades que esdevenen els elements caracteritzadors d’alguns tipus de paisatges

agraris (vegeu F.3.3).

G-1.3 Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a l’admissibilitat

actuacions amb impacte significatiu en zones amb conques visuals amples

Mesures i instruments. La utilització de sistemes d’informació geogràfica amb models

d’elevacions permet determinar, a través d’una anàlisi en 3D, el grau de visibilitat, de

fragilitat o de vulnerabilitat visual de cada punt del territori i, per tant, disposar

d’elements de referència per considerar l’impacte paisatgístic potencial de les decisions

en l’elaboració del POUM.

G-1.4 Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el patrimoni cultural i la

identitat dels municipis, i incorporar les prescripcions adequades perquè les

construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé

on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de

caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn

Mesures i instruments. Es tracta d’un mandat de l’article 9.3 del DL 1/2005 . Aquesta

protecció es pot materialitzar a través de la zonificació i de la normativa associada, la

regulació de les condicions d’edificació, la delimitació d’àmbits de protecció puntual o

singular, la inclusió en catàlegs o la previsió de plans especials, entre altres mesures.

G-1.5 Integrar i desenvolupar urbanísticament la protecció dels béns declarats a través

de les legislacions sectorials (béns culturals d’interès nacional i local, arbres i

arbredes monumentals, etc.)

Mesures i instruments. Els immobles declarats béns culturals béns culturals d’interès

nacional d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català

poden trobar-se a http://cultura.gencat.net/invarquit/cerca.asp. Per la seva banda, les

relacions d’arbres i arbredes monumentals de Catalunya i d’arbres d’interès comarcal i

local es troben a http://www.gencat.net/mediamb. Les mesures de protecció aplicables

són les esmentades a l’apartat anterior.
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Objectiu específic 2.  Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular

i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i

ambientals

Criteris d’aplicació

G-2.1 Integració efectiva dels objectius de qualitat de les diverses unitats de paisatge i

de les altres mesures d’aplicació de l’objectiu 1 en els processos de planejament

i de gestió urbanístics

Mesures i instruments. L’aplicació de les diverses mesures descrites a G-1, no sols han

d’orientar l’ordenació establerta al POUM sinó tot el procés posterior de planejament

derivat i de gestió. Conseqüentment, els objectius ambientals establerts per a les

diverses unitats de paisatge, el manteniment d’estructures bàsiques i connectivitats, la

consideració de la fragilitat i vulnerabilitat del paisatge, la preservació dels valors

d’interès especials o identitaris, etc. han d’orientar també les disposicions del POUM

relatives al planejament derivat, els projectes constructius, l’atorgament de llicències,

etc.

G-2.2 Regulació adequada en sòl no urbanitzable de les condicions d’implantació, les

característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i de les

edificacions admissibles

Mesures i instruments. Vegeu A-4.6 i els apartats següents.

G-2.3 En sòl no urbanitzable, prèviament a la possible implantació de projectes

d’activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi

rural, realització de plans especials urbanístics o exigència d’estudis d’impacte

paisatgístic. Regulació de les condicions mínimes i dels continguts d’aquests

documents

Mesures i instruments. El DL 1/2005, estableix la necessitat que aquests projectes

vinguin precedits d’un pla especial, o bé incorporin un estudi d’impacte paisatgístic. El

POUM poden estendre aquesta exigència a altres tipus de projectes; d’altra banda, és

important que especifiquin uns continguts mínims per tal de garantir-ne l’efectivitat.

Aquests continguts hauran de desenvolupar, si és el cas, els que estableixi el

desplegament reglamentari.
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G-2.4 Exigència, en general, per aquells projectes amb un impacte paisatgístic

significatiu susceptibles de ser autoritzats, d’incorporar mesures adequades de

restauració o de minimització, com a condició per al possible atorgament de

llicència

Mesures i instruments.  A més del cas d’activitats extractives (vegeu E-3), és

convenient que les normes del POUM exigeixin a altres projectes amb un impacte

paisatgístic significatiu la incorporació de mesures restauradores suficientment

detallades i completes.

G-2.5 Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans. Vegeu

A-1.5.

Objectiu específic 3.  Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics

d’interès

Criteris d’aplicació

G-3.1 Determinació en sòl urbà dels valors arquitectònics, paisatgístics i

mediambientals que hi han d’ésser protegits

Mesures i instruments. En sòl urbà els POUM han de determinar quins valors

arquitectònics, paisatgístics i mediambientals hi han de ser protegits (art. 58.2 del DL

1/2005 ). Aquesta determinació el POUM por estendre-la a qualsevol classe de sòl i pot

ser desenvolupada mitjançant plans especials.

El POUM ha d’adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes proteccions

mitjançant la qualificació del sòl, la regulació dels paràmetres i els criteris

d’harmonització formal i compositiva de les edificacions, la previsió d’actuacions

concretes en l’espai urbà i les construccions, la utilització del catàleg de béns protegits,

etc.

G-3.2 Previsió o formulació de plans especials urbanístics per a la recuperació i millora

del paisatge urbà

Mesures i instruments. Entre les finalitats dels plans especials urbanístics (art. 67 del

DL 1/2005) es troben la recuperació i millora dels paisatge urbà. El POUM pot definir
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àmbits específics de sòl urbà amb l’objecte de desenvolupar aquests plans, determinar-

ne els objectius específics, fixar estàndards i condicions d’ordenació, etc.

G-3.3 Previsió de plans especials per a la protecció dels espais fluvials, per a la

protecció addicional del paisatge, per a la millora d’àmbits rurals i, si és el cas,

per a la identificació i regulació de les masies i cases rurals susceptibles de

reconstrucció o de rehabilitació

Mesures i instruments. Igualment, d’acord amb l’art. 67 esmentat, pot ser objecte de

plans especials la protecció dels espais fluvials, la protecció addicional del paisatge, la

millora d’àmbits rurals, etc. Pel que fa als plans especials per a la identificació i

regulació de les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació,

vegeu l’apartat F-3.3.

G-3.4 Elaboració de catàlegs de béns protegits per aconseguir la plena efectivitat de

les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins,

paisatges o béns culturals

Mesures i instruments. Vegeu A-5.2.

G-3.5 Establiment d’entorns de protecció per aquells elements d’interès paisatgístic

que ho requereixin

Mesures i instruments. La protecció paisatgística d’elements del patrimoni natural i

cultural requereix sovint una ordenació adequada del seu entorn visual per tal d’evitar

actuacions que puguin desvirtuar-ne la imatge exterior. El POUM pot delimitar

directament aquests àmbits i establir les mesures d’ordenació adequades, o bé

programar la formulació de plans especials amb aquesta finalitat. Cal recordar que,

d’acord amb l’art. 67 del DL 1/2005,  aquests plans tenen, entre altres funcions les

d’ordenació de recintes i conjunts artístics i la protecció addicional del paisatge.

En espais naturals, el planejament pot utilitzar també la qualificació de paisatge obert.

En concret, l’article 7.1 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, estableix

que en els indrets de paisatge obert, qualificat així en el planejament urbanístic, no es

permet la instal·lació de cartells de propaganda i d’altres elements similars que limitin el

camp visual per a la contemplació de les belleses naturals, trenquin l’harmonia del

paisatge o desfigurin les perspectives.
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G-3.6 Exigència d’un estudi d’impacte paisatgístic a aquells projectes que puguin

afectar visualment els elements i ambients catalogats i/o protegits

Mesures i instruments. Vegeu G-2.3.
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ANNEX.

Determinacions ambientals

dels POUM per al planejament derivat.

Criteris generals
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ANNEX

Determinacions ambientals dels POUM per al planejament derivat.

Criteris generals

Els POUM han de definir les condicions ambientals comunes a què s’ha de subjectar la

redacció dels plans parcials urbanístics i, en la mesura possible, la dels plans de millora urbana

dels diversos sectors de desplegament, per tal que adoptin les mesures destinades a introduir

adequadament els objectius de la sostenibilitat en el disseny de la ciutat i en els processos

constructius.

Així mateix, en funció de les característiques específiques de cada sector, cal que els POUM,

estableixin condicions ambientals particulars conjuntament amb la resta de determinacions que

li són pròpies (edificabilitats i densitats globals, usos admissibles, condicions d’ordenació, etc.).

Aquestes condicions ambientals haurien de comprendre, com a mínim, objectius ambientals

bàsics, criteris generals d’ordenació i mesures específiques de qualitat ambiental i paisatgística,

eficiència energètica i gestió racional dels recursos naturals, foment de la construcció

sostenible, etc.

1. Objectius ambientals

Com en el cas del POUM, aquests objectius hauran de considerar tots aquells àmbits i

dimensions mediambientals en què el planejament derivat pot repercutir, per tal d’orientar

tot el procés de presa de decisions que comportarà la seva formulació i tramitació i, alhora,

esdevenir la base de la seva avaluació final. Hauran de ser desplegats de forma ponderada

i jerarquitzada, amb l’objecte que restin diferenciats amb claredat aquells de caràcter

essencial. Quan resulti procedent, incorporaran indicadors quantitatius (sobre consum,

estalvi i reutilització de recursos, sòls transformats o protegits, prevenció o correcció de la

contaminació, etc.), amb la definició de valors guia per assolir o respectar amb el nou

planejament. Lògicament, aquests objectius hauran d’incorporar aquells adoptats per a la

redacció del POUM que resultin d’aplicació.

Per a la jerarquització dels objectius adoptats en funció del seu grau d’importància relatiu,

caldrà tenir en compte els objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit
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internacional, comunitari europeu, estatal o català o local que tinguin relació amb el pla i,

molt particularment, les prevalències fixades pel POUM.

Bona part dels possibles objectius i de les mesures que s’exposen a continuació, són

desenvolupats amb més detall, en relació als POUM, en el document d’aquestes

Instruccions tècniques “Pla d’ordenació urbanística municipal. Objectius ambientals i criteris

d’aplicació”.

2. Condicions generals d’ordenació

Relatives als aspectes globals i estructuradors del planejament. Comprendran aspectes

destinats a:

•  Tendir a l’autonomia funcional dels sectors; creació de microcentralitats

•  Planificar integradament els usos del sòl i el transport amb l’objecte d’afavorir

l’accessibilitat i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de

transport (vegeu “mobilitat”)

•  Prioritzar l’estructura compacta i aquelles tipologies urbanístiques i

arquitectòniques que generen menys consum de sòl i de recursos energètics,

hídrics, etc.

•  Dotar de caràcter estructurador els sistemes locals d’espais lliures i dotar-los

de continuïtat amb els sistemes generals i locals d’espais lliures adjacents.

Introduir en el seu disseny criteris de biodiversitat

•  Concentrar les edificabilitats delimitant adequadament les àrees edificables per

tal de permetre la màxima eficiència de captació solar de les edificacions i en

l’aprofitament de la llum natural i establir condicions anàlogues per a

l’emplaçament i orientació del les edificacions

•  Establir la zonificació i regular els usos de les distintes zones amb criteris de

plurifuncionalitat. En sectors on l’ús industrial sigui admissible, determinar, en

funció de la seva incidència ambiental, els tipus d’activitats industrials que s’hi

poden instal·lar
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3. Mesures específiques

Les mesures específiques establertes pels POUM, amb caràcter  genera o per a

determinats sectors, es referiran a aspectes com els que es relacionen a continuació:

3.1.  Mobilitat

•  Incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb el que

estableix la legislació específica

•  Adequar-se a les Agendes 21 locals i als plans de mobilitat urbana i els altres

instruments de planificació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat

•  Incloure en el sistema viari local el disseny detallat de les xarxes de vianants i

de bicicletes locals, adequadament connectades amb les microcentralitats i

amb els sistemes d’espais lliures i d’equipaments comunitaris. En aquest sentit,

establir condicions per al planejament derivat relatives al repartiment modal de

la mobilitat generada (% a peu, en bicicleta, en transport públic i en transport

motoritzat privat) com a base per a la l’ordenació

•  Efectuar les reserves de sòl necessàries per potenciar el transport públic i

altres mitjans alternatius al transport motoritzat privat

•  Efectuar reserves de sòl i adoptar altres mesures per a la creació d’àrees

d’estacionaments dissuassoris, en situació estratègica respecte el transport

públic

•  Localitzar entorn de les àrees i els eixos d’alta accessibilitat  amb transport

públic i amb mitjans alternatius, les densitats edificatòries més altes i aquells

usos o combinacions d’usos que generen més mobilitat

•  Mantenir una distància que permeti l’accés a peu o en bicicleta (per exemple,

no superior als 500 m.) entre qualsevol zona amb un ús principal residencial i

les dotacions urbanes bàsiques9.

                                                  
9 Com s’ha dit anteriorment, poden considerar-se com a dotacions urbanes bàsiques els equipaments educatius públics
i concertats, els espais verds i altres espais lliures d’ús públic, els centres de salut públics, els serveis d’abastament
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•  En el cas de plans de millora urbana, redimensionar l’amplada de les calçades

destinades al trànsit motoritzat, per tal d’invertir les prioritats cercant la

potenciació d’altres formes de desplaçament

•  Establir en les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl

l’obligació de realitzar estudis d’avaluació de la mobilitat generada per a totes

aquelles noves implantacions d’activitats generadores de mobilitat que puguin

incidir de forma significativa en el trànsit motoritzat

 3.2. Cicle de l’aigua

• Incorporar un estudi detallat d’inundabilitat i de drenatge.

• Prohibició de l’edificació en zones inundables d’acord amb l’art. 9 del del DL

1/2005.

• Evitar la impermeabilització innecessària dels terrenys i facilitar la infiltració i la

retenció de l’aigua de pluja. Mesures per  compensar la creació de superfícies

impermeables

• Creació en àrees de nova urbanització o en actuacions de renovació urbana

d’una xarxa separativa d’aigües de pluja i dels sistemes d’emmagatzematge i

de reutilització adequats

• Fomentar la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, etc. en

funció dels nivells de qualitat exigibles als diversos usos. Aplicació, si és el cas,

de sistemes de reutilització d’aigües procedents de depuradora

• Protecció, si és el cas,  de les vores dels cursos i masses d’aigua que travessin

o delimitin el sector.

• En el cas de plans de millora urbana, incorporació d’un estudi sobre les

pèrdues de la xarxa i adopció de les mesures conseqüents per corregir-les

• Previsió de les mesures necessàries (internes o externes al sector) per garantir

el sanejament adequat de les aigües residuals generades, amb la conducció de

les aigües no reutilitzades a la depuradora en general. En sectors de sòl

urbanitzables de caràcter industrial o que produeixin emissions equivalents,

                                                                                                                                                    
alimentari, el transport públic i les dotacions públiques de cultura i de lleure. Font: DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
(2000). Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat. Barcelona
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reserva de sòls adequats i previsió d’instal·lacions per al tractament previ i la

depuració parcial de les aigües residuals.

• Introducció de criteris d’estalvi en la jardineria urbana pública i privada, fonts

ornamentals, etc. Utilització en la jardineria d’espais públics i privats d’espècies

vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona que requereixin

un suport mínim de reg. Implantació en espais verds públics de nova creació

pel planejament de sistemes de microrec i de sistemes automàtics temporitzats

per al rec nocturn

• Obligatorietat d’adopció en els projectes de noves edificacions, transformacions

integrals i canvis d’ús, de sistemes d’estalvi i reutilització d’aigua

• Prohibició de la utilització de materials de PVC i de fibrociment en les xarxes

d’abastament, evacuació i sanejament d’aigües

• Priorització de l’ús de productes amb distintius o certificacions ambientals com

a estalviadors d’aigua

3.3. Ambient atmosfèric

a) Millora de l’eficiència energètica de les edificacions

• Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la màxima

eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum

natural i establir condicions anàlogues per a l’emplaçament i orientació del les

edificacions

• Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les

edificacions: disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures,

sistemes passius de captació solar, prevenció de sobrescalfaments, etc.)

• Regulació adequada dels materials, aïllaments i solucions constructives en

façanes i cobertes. Exigència d’un rendiment energètic mínim per a calderes i

bombes de calor i, en el seu cas, d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental

• Requeriment d’il·luminació de baix consum en espais comunitaris interiors i

exteriors
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b) Foment de les energies netes i reducció de l’ús de les energies no renovables

• Exigència als projectes de noves edificacions, transformacions integrals i

canvis d’ús, de sistemes mixtes per a subministrament d’aigua calenta

sanitària, amb utilització de captadors solars i d’acumuladors

• Exigència d’instal·lacions fotovoltàiques en nous edificis públics

• Exigència de cogeneració d’electricitat i calor a nous equipaments i edificis

grans d’oficines, comercials i hotelers

• Requeriment d’enllumenat de baix consum en els espais públics (vegeu 3.6)

• Preveure, quan resulti possible, instal·lacions col·lectives solars per a aigua

calenta sanitària i calefacció.

• Exigència d’incorporació d’estudis de costos energètics en els projectes

c) Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants

• Foment de la utilització d’energies netes, d’acord amb el paràgraf anterior.

• Regulació acurada dels usos industrials: adequació a la zonificació dels límits

màxims d’emissions admissibles

• Requeriments de disseny i constructius dels conductes d’evacuació

• Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans. Crear, si

és necessari, espais esmorteïdors entorn d’activitats contaminants

• Mesures normatives per a la revisió de llicències i autoritzacions urbanístiques i

ambientals en plans de millora urbana

• Previsió de sistemes de vigilància de la contaminació en sectors industrials

3.4 Contaminació acústica

• Garantir els nivells d’immissió establerts en els annexos 1, 2 i 3 de la Llei

16/2002, tant en sectors de planejament parcial com de millora urbana.

Conseqüentment, fixar per a cada zona nivells d’immissió màxims  i ordenar el

seu entorn i els usos interns de forma adequada.

• En el mateix sentit, adequar-se, en la mesura que sigui aprovat, al mapa de

capacitat acústica d’àmbit municipal a que fa referència la Llei 16/2002, de 28

de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i a les zones de

sensibilitat acústica definides per aquell
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• Localitzar al voltant de les fonts de contaminació acústica (infraestructures de

transport, etc.) els usos i les activitats menys sensibles al soroll i adoptar

solucions de disseny (aprofitament morfologia del terreny, disminució de cota,

soterraments, etc.) que en minimitzin les zones de soroll

• Adoptar en les calçades destinades al trànsit motoritzat paviments de

materials que garanteixin la màxima absorció acústica

• Considerar l’impacte acústic en les llicències urbanístiques. Exigència als

projectes de justificar el compliment de la NBE-CA/88 i, si és el cas, d’un estudi

d’impacte acústic. Establir mesures més estrictes d’aïllament en relació a les

fixades per la normativa d’aplicació general, per a aquells àmbits especialment

exposats o sensibles

3.5. Contaminació lumínica

• Adoptar estructures comapctes. Evitar la dispersió i l’extensió dels àmbits que

requereixen enllumentat nocturn en espais exteriors

• Implementació en les instal·lacions d’enllumenat exterior de criteris tècnics

fonamentats en les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig i les seves

disposicions complementàries

• Exigència d’enllumenat públic de baix consum en espais oberts públics i

privats. Priorització de les làmpades de vapor de sodi i prohibició de les

mercuri.

• Considerar l’impacte lumínic en les llicències urbanístiques. Exigència als

projectes que comprenguin espais exteriors de mesures anàlogues

3.6. Gestió de residus

•  Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les instal·lacions

per a la recollida selectiva, tractament i dipòsit de residus

•  Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per a la

col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les

operacions de recollida i transport de residus

•  Preveure en noves urbanitzacions xarxes de recollida pneumàtica de residus,

quan resulti viable
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•  En plans parcials de sectors industrials, afectar reserves de sòl de cessió a les

necessitats de reciclatge i tractament dels residus industrials, d’acord amb l’art.

43 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol

•  Incloure en les normes d’edificació l’exigència als projectes de previsió dels

espais adequats per a la recollida selectiva

3.7. Gestió de materials

•  Ajustar l’ordenació a la configuració topogràfica dels terrenys. Evitar

moviments de terres que comportin la necessitat d’utilització de materials

procedents de l’exterior

•  Utilitzar preferentment en els paviments urbans components procedents del

reciclatge de materials

•  Fomentar a través de les mesures d’urbanització i la normativa d’edificació la

utilització de materials i productes que disposin de distintiu de garantia de

qualitat ambiental i l’elecció preferent de materials de llarga durada,

reutilitzables o reciclables. Evitar la utilització de materials amb forts impactes

ambientals de fabricació i d’aquells potencialment perillosos per a la salut

•  Exigència, d’acord amb el que estableix la legislació específica, als projectes

relatius a llicències urbanístiques d’enderrocament, excavació i/o construcció,

de contenir una avaluació dels volums i les característiques dels residus

originats pels enderrocs, les operacions de destriament i de recollida selectiva

projectades per als diversos tipus de residus generats i les instal·lacions de

reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no s’utilitzin o

reciclin en la mateixa obra

3.8 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general

• Qualificar com a espais lliures els hàbitats d’interès situats dins del sector

(masses forestals, riberes, etc.) i dotar-los d’un règim normatiu que n’eviti la

tansformació

• Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels

espais lliures urbans i, en general, en el tractament de la vegetació urbana

• En aquest darrer aspecte, utilitzar en la jardineria d’espais públics i privats

espècies vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona amb

baix consum d’aigua
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• Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de les xarxes

d’espais lliures urbans, l’arbrat i, en general, en el tractament de la vegetació

urbana.

• En aquest sentit, considerar també la connectivitat amb ells espais lliures

exteriors  i el sòl no urbanitzable protegit

• Fomentar l’enjardinament de les cobertes dels edificis amb espècies pròpies

de la zona i de baix consum d’aigua

3.9. Qualitat del paisatge

• Establir objectius de qualitat paisatgística en cada sector o, si és el cas, aplicar

aquells de caràcter general adoptats pel POUM.

• Determinar i preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el patrimoni

cultural i els elements identitaris, i incorporar les prescripcions adequades

perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin

situades i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter

històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.

• Establir entorns de protecció paisatgística per aquells elements d’interès que

ho requereixin.

• Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans, tant pel que fa a

aspectes tractats anteriorment (continuïtat, espais per a vianants i bicicletes,

tractament de la vegetació, patrimoni cultural, elements identitaris, etc.), com a

la regulació acurada  dels elements d’urbanització, de les façanes, les tanques,

mitgeres, etc.

• Dur a terme tractaments específics d’integració paisatgística dels espais de

vora amb els sòls no urbanitzables.

• Ordenar acuradament els espais litorals i els fluvials en aquells sectors que

limitin amb ells o que siguin travessats pels darrers.

• Exigència d’un estudi d’impacte paisatgístic a aquells projectes que puguin

afectar visualment els elements i ambients catalogats i/o protegits.

• Exigència en sectors de planejament parcial o de renovació urbana del

soterrament de les xarxes de transport d’energia elèctrica i similars.
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Índex de la part tercera

1. Introducció a les llistes de verificació

2. Llistes de verificació
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1. Introducció a les llistes de verificació
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1. Introducció a les llistes de verificació

Les llistes de verificació que es mostren a continuació esdevenen conseqüència directa de

l’aplicació dels objectius i criteris descrits a la part segona d’aquestes Instruccions tècniques

(“Objectius ambientals i criteris d’aplicació”). Per tant, resulten plenament valides les

observacions efectuades en la seva introducció pel que al seu caràcter orientador i no

normatiu, a la necessitat en cada cas concret d’interpretar-los i adaptar-los en funció de la

realitat territorial i ambiental de cada municipi, i a la importància de diferenciar clarament en el

procés d’avaluació ambiental aquells aspectes essencials o rellevants.

Pel que fa a aquesta tercera part, cal afegir altres consideracions a tenir en compte en la seva

aplicació, les següents:

• Les llistes de verificació esdevenen un instrument que permet sistematitzar

l’avaluació ambiental d’un pla, per bé que no l’únic. Cal emmarcar-los en el

procés d’avaluació descrit a la part primera (“Guia per a l’elaboració de

l’Informe de sostenibilitat ambiental”) i complementar-les amb altres eines de

finalitat similar.

• En aquest sentit, resulta molt important assenyalar que aquestes llistes no han

d’interpretar-se en cap cas com a un test o qüestionari que requereix un

nombre determinat de respostes favorables, sinó que cal valorar globalment els

resultats de cada un dels seus apartats en relació als objectius fixats (aspecte

aquest desenvolupat en la part segona) i a les qüestions ambientalment claus a

què fa referència la introducció general d’aquestes Instruccions tècniques.

• Com s’ha dit anteriorment, una premissa bàsica adoptada per aquestes

Instruccions tècniques ha estat que l’avaluació ambiental del planejament ha

de tenir un caràcter continuat durant tot el procés d’elaboració i tramitació. Tot i

que aquestes llistes de verificació han estat concebudes per a la seva aplicació

a plans tècnicament acabats, s’ha procurat també que una bona part dels seus

continguts puguin utilitzar-se per dur a terme avaluacions prèvies globals o

parcials durant el procés d’elaboració.

Finalment, convé ressenyar alguns aspectes de caràcter instrumental en la configuració dels

llistats que s’adjunten:
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• L’estructura de les llistes s’adequa a la dels objectius ambientals esmentats.

Per tant, s’organitza al voltant dels 24 objectius específics descrits a la part

segona.

• Per a cada un d’aquests objectius específics es planteja un conjunt d’aspectes

directament relacionats a verificar amb la valoració en cada cas del seu

compliment (si, no, parcialment).

• L’estimació del compliment pel pla de cada un dels objectius específics és

conseqüència de la consideració conjunta i integrada dels distints aspectes

relacionats a què fa referència el paràgraf anterior. A tal efecte s’han intercalat

espais específics en els llistats.
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2. Llistes de verificació
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A - Model territorial i ocupació del sòl

                          Grau de compliment de l’objectiu:

                                Si    No   Parcialment

Objectiu: Valoració / observacions:
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A - MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL

Objectius específics:

A-1. Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures vinculades a aquests usos

1.1 Evita o corregeix els models urbans dispersos i/o difusos i, en general, les expansions innecessàries de sòls urbans o urbanitzables?

1.1.1 No classifica nous sòls urbans o

urbanitzables aïllats dels teixits

urbans preexistents

Objectiu general:

Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un model territorialment eficient
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1.1.2 No reserva sòl per a sistemes

generals vinculats als usos urbans

innecessàriament dispersos

1.1.3 Desclassifica sòls urbans i/o

urbanitzables preexistents

1.1.4 El dimensionat dels nous sòls

urbanitzables manté una proporció

adequada amb el sòl urbanitzat

preexistent

1.1.5 Justifica adequadament la

demanda i el dimensionat dels

nous sòls urbanitzables

1.1.6 Adopta mesures per vertebrar els

teixits urbans preexistents

1.1.7 Disminueix, en relació a la

situació inicial, la superfície per

habitant ocupada per sòl urbà,

urbanitzable i sistemes generals

en sòl no urbanitzable (excepte

espais lliures)

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT.  Annex 2)
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1.2 Fomenta les estructures urbanes compactes i policèntriques  i l’autonomia i l’optimització funcional dels teixits urbans?

1.2.1 Situa els nous desenvolupaments

urbans en espais intersticials o

marginals dels teixits urbans

preexistents, o adjacents a ells.

1.2.2 No crea nous sòls urbans o

urbanitzables de baixes densitats

1.2.3 Incrementa la densitat mitjana

dels sòls urbans i urbanitzables en

relació al planejament anterior

1.2.4 Crea noves centralitats i reforça

les preexistents

(Vegeu també A.3)

1.2.5 Preveu actuacions suficients de

millora urbana per rehabilitar o

renovar àrees degradades o

obsoletes

1.2.6 Potencia la plurifuncionalitat dels

sòls urbans i urbanitzables

(Vegeu també 1.3)

1.2.7 Ordena acuradament els espais

periurbans i de vora  dels teixits

urbans
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periurbans i de vora  dels teixits

urbans

1.3 Regula de forma flexible els usos i la zonificació  en els sòls urbans i urbanitzables?

1.3.1 Admet suficientment usos

múltiples en els sectors

1.3.2 Admet suficientment usos

múltiples en les zones

1.3.3 Combina adequadament les

zones contigües de sòl urbà per

raons de complementarietat

d’usos

1.4 Planifica de forma integrada dels usos

del sòl i el transport amb l’objecte

d’afavorir l’accessibilitat i reduir la

mobilitat obligada i, en general, la

demanda de transport?

(Vegeu també A-3)
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mobilitat obligada i, en general, la

demanda de transport?

1.5 Coordina el planejament amb el dels municipis veïns, amb l’objecte d’evitar duplicitats i disfuncions innecessàries?

1.5.1 S’adequa a les determinacions

dels plans territorials parcials,

plans directors territorials i plans

directors urbanístics vigents

1.5.2 Considera el planejament dels

municipis veïns

1.5.3 Conté anàlisis territorials i

diagnosis de caràcter

supramunicipal.

1.5.4 Preveu actuacions concertades

de caràcter supramunicipal
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A-2. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori

2.1 Ha adoptat metodologies que considerin la capacitat d’acollida del territori?

2.1.1 Divideix el territori en unitats

ambient als i considera la seva

capacitat d’acollida d’usos, com a

base de la classificació i la

qualificació del sòl

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu A-1:

jess
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2.1.2 Defineix i compara adequadament

el perfil ambiental del municipi, pel

que fa al planejament, abans i

després del pla.

2.1.3 En cas afirmatiu, els resultats són

admissibles

2.1.4 Defineix àrees d’afectació

significativa com a instrument per

a l’avaluació ambiental del Pla

2.2 Situa les àrees d’expansió urbana i les

infraestructures sobre terrenys d’interès

natural baix?

2.3 Evita l’afectació d’ecosistemes fràgils i/o

escassos per àrees d’expansió urbana i

infraestructures?

(Vegeu també F-2)
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2.4 Evita o disminueix la fragmentació territorial? (Vegeu també F-2)

2.5 Delimita les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones per tal d’evitar-ne la urbanització i l’edificació?

2.5.1 Delimita adequadament les zones

inundables?

(Vegeu B-1)

2.5.2 Estableix les mesures adequades

per evitar la urbanització i

l’edificació?

(Vegeu B-1)

2.5.3 Delimita adequadament les zones

amb risc d’incendis forestals

2.5.4 Estableix les mesures preventives

adequades pel que fa a les

urbanitzacions adjacents i als

usos del sòl

2.5.5 Delimita adequadament altres

àrees de risc (inestabilitat

geodinàmica, allaus, erosió, etc.)

2.5.6 Estableix en aquestes altres àrees

de risc els usos del sòl i les

mesures adequats
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de risc els usos del sòl i les

mesures adequats

2.5.7 No preveu sòls urbans i

urbanitzables situats en zones

inundables i altres zones de risc

(sens perjudici de determinats

espais que s’ajusten a l’art. 9.2 DL

1/2005 )

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

2.6 Conserva la biodiversitat i manté la

permeabilitat ecològica del territori?

(Vegeu F-2)

2.7 Conjumina l’assignació dels usos del

sòl i l’edificació amb el manteniment i la

millora d ela qualitat del paisatge, i amb el

manteniment dels signes d’identitat del

territori?

(Vegeu G)
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A-3. Contribuir a la mobilitat sostenible del municipi mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i la mobilitat

3.1 Redueix la mobilitat obligada?

3.1.1 S’adequa a les Agendes 21 locals

i als plans de mobilitat urbana i els

altres instruments de planificació

de la Llei 9/2003, de 13 de juny,

de mobilitat

3.1.2 Planteja un model d’estructura

compacta, densa, plurifuncional,

policèntrica, etc.

(Vegeu A-1)

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu A-2:
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compacta, densa, plurifuncional,

policèntrica, etc.

3.1.3 Localitza entorn de les àrees i els

eixos d’alta accessibilitat  amb

transport públic i amb mitjans

alternatius, les densitat

edificatòries més altes i aquells

usos o combinacions de usos que

generen més mobilitat

3.1.4 Manté distàncies màximes

raonables des de qualsevol zona

d’ús principal residencial, en

relació a serveis urbanístics

bàsics i a altres serveis

urbanístics)

3.1.5 Augmenta el percentatge de

superfície viària exclusiva o

prioritària per a vianats i/o

bicicletes, en relació a la totalitat

del sistema viari urbà

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

3.1.6 Conté un estudi d’avaluació de la

mobilitat generada
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mobilitat generada

3.2 Fomenta la plena accessibilitat, dins i entre els sistemes urbans; en aquest context, dissuadeix l’ús innecessari dels mitjans motoritzats

individuals?

3.2.1 Inclou en els sistemes generals i

locals les xarxes per a vianants,

bicicarrils, etc. adequadament

connectades amb les

microcentralitats i amb els

sistemes d’espais lliures i

d’equipaments comunitaris

3.2.2 Redimensiona l’amplada de les

calçades destinades al trànsit

motoritzat en funció de la

jerarquització establerta pel Pla

en el sistema viari, cercant la

potenciació d’altres formes de

desplaçament

(Vegeu A-1)

3.2.3 Preveu les reserves de sòl

necessàries per potenciar el

transport públic i altres mitjans

alternatius al transport motoritzat

privat.
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necessàries per potenciar el

transport públic i altres mitjans

alternatius al transport motoritzat

privat.

3.2.4 Efectuar reserves de sòl i adoptar

altres mesures per a la creació

d’àrees d’estacionaments

dissuassoris, en situació

estratègica respecte el transport

públic

3.2.5 Programa plans especials

urbanístics o plans de millora

urbana per a l’ordenació i la

millora de la mobilitat

3.2.6 Estableix condicions per al

planejament derivat relatives al

repartiment modal adequat de la

mobilitat i la seva concreció en el

disseny

3.2.7 Estableix en la normativa

l’obligació de realitzar estudis

d’avaluació de la mobilitat

generada, per al planejament

derivat i per als projectes de totes

aquelles noves implantacions

d’activitats generadores de

mobilitat que puguin incidir de
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d’avaluació de la mobilitat

generada, per al planejament

derivat i per als projectes de totes

aquelles noves implantacions

d’activitats generadores de

mobilitat que puguin incidir de

forma significativa en el trànsit

motoritzat.

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu A-3:
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A-4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, tot mantenint-ne o, si és el cas, recuperant-ne l’estructuració orgànica

4.1 Protegeix els elements estucturadors dels teixits rurals?

4.1.1 Xarxa viària tradicional

4.1.2 Xarxa hídrica natural

4.1.3 Xarxa de reg

4.1.4 Parcel·lació rural

4.1.5 Altres

4.2 Com a element bàsic i vertebrador del model

territorial, estableix una xarxa d’espais

d’interès natural, representativa de la

biodiversitat del municipi, físicament contínua

i connectada amb les xarxes exteriors i amb

les d’espais lliures urbans?

(Vegeu F-1)
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biodiversitat del municipi, físicament contínua

i connectada amb les xarxes exteriors i amb

les d’espais lliures urbans?

4.3 Efectua un tractament apropiat dels terrenys forestals?

4.3.1 Inclou en SNU tots els terrenys

forestals llevat, si és el cas,

d’aquells necessaris per a

l’expansió dels teixits urbans

preexistents?

4.3.2 Estableix una regulació dels usos

i de l’edificació congruent amb la

legislació forestal?

4.4 Considera de forma adequada els terrenys

agrícoles aptes per a una gestió

ambientalment correcta?

(Vegeu també F-3 i G-3)
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4.5 Protegeix la funció estructuradora dels

sistemes hídrics?

(Vegeu també B-2 i F-2)

4.6 Regula adequadament, des del punt de vista mediambiental, les condicions generals d’edificació dels sòls no urbanitzables?

4.6.1 Llindars per als projectes de

construccions pròpies d’activitats

rústiques

4.6.2 Condicions per a l’emplaçament

d’activitats i equipaments

d’interès públic

4.6.3 Condicions per a l’emplaçament

de càmpings

4.6.4 Aplicació de les directrius fixades

per l’art. 51 del DL 1/2005

4.6.5 Catàleg de masies i cases rurals
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A-5. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori

5.6 Delimita en el sòl no urbanitzable zones de

protecció dels sòls d’interès paisatgístic,

històric, arqueològic, científic, ambiental o

cultural que incloguin les àrees ja

protegides per plans de rang superior o en

aplicació de legislacions sectorials?

(Vegeu també F i G)

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu A-4:
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5.7 Inclou o preveu un catàleg de béns

protegits per tal d’aconseguir la plena

efectivitat de les mesures urbanístiques de

protecció?

5.8 Estableix en la regulació de les distintes

zones del sòl no urbanitzable les mesures

necessàries per evitar usos que, atenent

els valors protegits o preservats i les

finalitats perseguides pel planejament,

transformin la destinació o naturalesa dels

sòls o bé lesionin o impedeixin la

realització de dits valors i l’assoliment de

les dites finalitats?

5.9 Programa la formació de reserves per a

protegir i tutelar el sòl no urbanitzable

mitjançant la incorporació de terrenys

d’especial interès al patrimoni municipal de

sòl i d’habitatge, per cessió o expropiació?

(Vegeu F-3.5)
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sòl i d’habitatge, per cessió o expropiació?

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu A-5:
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B – Cicle de l’aigua

                          Grau de compliment de l’objectiu:

                                Si    No   Parcialment

Objectiu: Valoració / observacions:
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B – CICLE DE L’AIGUA

        Objectius específics:

B-1. Prevenir els riscs hidrològics

1.1 Ordena adequadament les zones inundables?

1.1.1 Delimita adequadament les

zones inundables

(Vegeu també A-2.5)

Objectiu general:

Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un
model territorial globalment eficient
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zones inundables

1.1.2 Evita en aquests àmbits usos

incompatibles

1.1.3 Hi prohibeix la urbanització i

l’edificació (sens perjudici de les

excepcions admeses per la

legislació)

1.2 Qualifica adequadament els àmbits de protecció hidrològica i forestal?

1.2.1 Els delimita expressament o els

integra adequadament en la

zonificació

1.2.2 Considera, si és el cas, les

determinacions dels plans

d’ordenació dels recursos

forestals (PORF)

1.2.3 Potencia la plurifuncionalitat dels

sòls urbans i urbanitzables
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1.2.4 Ordena acuradament els espais

periurbans i de vora  dels teixits

urbans

1.3 Protegeix la xarxa hídrica i els seus entorns?

1.3.1 Crea una qualificació específica

amb aquesta finalitat

1.3.2 Estableix mesures específiques

de protecció dels cursos d’aigua i

de les riberes
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1.4 Facilita la infiltració de l’aigua de pluja?

1.4.1 Conté els estudis hidrològics

necessaris per a la determinació

d’escorrenties, zones de recàrrega

d’aqüífers, etc.

1.4.2 Preveu mesures per limitar, reduir

o compensar la

impermeabilització, tant

d’aplicació directa com per al

planejament derivat

1.4.3 Preveu actuacions específiques

per facilitar la infiltració de l’aigua

de pluja, tant d’aplicació directa

com per al planejament derivat

1.4.4 En sòl no urbanitzable estableix

disposicions per evitar la

proliferació excessiva

d’hivernacles
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1.5 Evita actuacions generadores d’erosió?

1.5.1 Delimita les àrees vulnerables a

l’erosió

1.5.2 Les qualifica adequadament

1.5.3 Hi estableix mesures específiques

per evitar que les actuacions

puguin generar processos erosius

B-2. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu B-1:
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2.1 Considera la disponibilitat de recursos

hídrics a l’hora d’establir la classificació i

la qualificació del sòl?

2.2 Conté l’estimació del balanç hídric del

planejament?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

2.3 Qualifica adequadament les àrees de recàrrega dels aqüífers?

2.3.1 Si és el cas, delimita

adequadament les espais

estratègics per a la recàrrega dels

aqüífers

2.3.2 En aquest supòsit, els qualifica

adequadament

2.3.3 Hi evita actuacions que redueixin

la capacitat d’infiltració dels

terrenys i que n’incrementin la

vulnerabilitat

jess
Oval



Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació

Cicle de l’aigua 187

vulnerabilitat

2.4 Si existeixen zones declarades pel

govern de la Generalitat com d’aqüífers

protegits, prohibeix nous usos o

transformacions de l’ús del sòl que

comportin un alt consum d’aigua.

2.5 Globalment, disminueix el consum

d’aigua per habitant en relació a la

situació preexistent?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu B-2:

jess
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B-3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua

3.1 Preveu la retenció de l’aigua de pluja?

3.1.1 Exigeix una xarxa separativa de

pluja i  sistemes

d’emmagatzematge als plans

parcials i a determinats plans de

millora urbana

3.1.2 Exigeix sistemes

d’emmagatzematge de l’aigua

de pluja als plans parcials i a

determinats plans de millora

urbana

3.1.3 Preveu actuacions d’execució

directa per a l’emmagatzematge

de l’aigua de pluja

3.2 Prioritza aquelles tipologies urbanístiques que comporten un menor consum d’aigua?
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3.2.1 Preveu preferentment tipus

d’ordenació d’edificació contínua

en els sòls urbans i

urbanitzables

3.2.2 Evita o restringeix les tipologies

de densitats edificatòries baixes

3.3 Fomenta la reutilització de les aigües pluvials i depurades?

3.3.1 Preveu mesures d’execució

directa per a la utilització de les

aigües de pluja

emmagatzemades

3.3.2 Exigeix als plans parcials i a

determinats plans de millora

urbana mesures de utilització de

les aigües de pluja

emmagatzemades
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3.3.3 Exigeix al planejament derivat,

quan comporta la construcció o

ampliació de depuradores,

nivells de qualitat de les aigües

depurades i mesures

específiques que en possibilitin

una reutilització òptima

3.4 Introdueix criteris d’estalvi en la jardineria

urbana?

3.5 Preveu actuacions (d’execució directa o a

través de plans de millora urbana) de

diagnosi i reparació de pèrdues de la

xarxa

3.6 Fomenta l’estalvi i la reutilització d’aigua en l’edificació?
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3.6.1 Exigeix als projectes de nous

edificis, transformacions

integrals o canvis d’ús, xarxes

de sanejament que separin

completament les aigües

pluvials i les residuals

3.6.2 Exigeix sistemes

d’emmagatzematge i de

utilització de les aigües de pluja

3.6.3 Exigeix sistemes

d’emmagatzematge i de

reutilització de les aigües grises

3.6.4 Exigeix dispositius i

mecanismes economitzadors en

les instal·lacions i els aparells

sanitaris

3.7 Recull l’ordenança municipal d’estalvi

d’aigua o, si és el cas, en programa la

elaboració o la revisió?
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elaboració o la revisió?

3.8 Globalment, augmenta el volum d’aigua

residual i pluvial reutilitzada, per habitant,

en relació a la situació preexistent?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

B-4. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua

4.3 Integra les previsions dels plans i programes

de sanejament?

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu B-3:
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4.4 Preveu adequadament, en els sòls urbans i

urbanitzables, les xarxes i les infraestructures

de sanejament necessàries?

4.5 Si és el cas, en zones declarades pel Govern

de la Generalitat com a vulnerables per

contaminació de nitrats, prohibeix o

restringeix suficientment les construccions

vinculades a activitats generadores d’aquest

tipus de contaminació?

4.6 En sòl no urbanitzable, estableix  les

condicions mínimes que hauran d’establir les

llicències d’edificació, per a l’obtenció d’uns

nivells de sanejament adequats?

4.7 Augmenta, en relació a la situació preexistent,

el volum per habitant, o el percentatge,

d’aigües residuals urbanes depurades i que

compleixen els paràmetres de qualitat

legislativament establerts?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT.  Annex 2)
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compleixen els paràmetres de qualitat

legislativament establerts?

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu B-4:

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.
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C – Ambient atmosfèric (I). Qualitat de l’aire i canvi climàtic

                          Grau de compliment de l’objectiu:

                                Si    No   Parcialment

Objectiu: Valoració / observacions:
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C – AMBIENT ATMOSFÈRIC (I). QUALITAT DE L’AIRE I CANVI CLIMÀTIC

        Objectius específics:

C-1. Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir la seva contribució al canvi climàtic

1.1 Evita les expansions innecessàries de les

ciutats i els models urbans dispersos i/o

difusos?

(Vegeu A-1)

1.2 Fomenta les estructures urbanes

compactes i plurifuncionals?

(Vegeu A-1)

Objectiu general:

Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir el màxim
les immissions de substàncies contaminants
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1.3 Fomenta l’optimització funcional i el

reciclatge dels teixits preexistents,

mitjançant la seva rehabilitació,

reestructuració i/o  renovació, i la

recuperació d’espais intersticials o

marginals?

(Vegeu A-1)

1.4 Planifica de forma integrada els usos del

sòl i el transport amb l’objecte d’afavorir

l’accessibilitat i redueix la mobilitat obligada

i, en general, la demanda de transport?

(Vegeu A-1)

1.5 Evita les baixes densitats edificatòries i

d’habitatge en els sistemes urbans?

(Vegeu A-1)

1.6 Regula els usos del sòl i la zonificació de

forma mixta, flexible i plurifuncional?

(Vegeu A-1)
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1.7 Exigeix enllumenat públic de baix consum

en espais públics?

(Vegeu també  D-2)

1.8 En general, augmenta la quantitat

d’emissions de CO2 vinculades al

planejament, en relació al nombre

d’habitants del municipi abans i després del

pla?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

1.9 En general, augmenta el percentatge

energètic de producció local en relació al

consum total en el municipi?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)
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C-2. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir la seva contribució al canvi climàtic

2.1 En les àrees d’expansió i de renovació

urbana, delimita adequadament les àrees

edificables per tal de permetre la màxima

eficiència de captació solar de les

edificacions i en l’aprofitament de la llum

natural?

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu C-1:
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2.2 En aquestes àrees, estableix condicions

d’emplaçament i d’orientació de les

edificacions per tal d’assolir la màxima

eficiència en la captació solar i en

l’aprofitament de la llum natural ?

2.3 Les normes d’edificació del pla contenen

disposicions sobre el disseny dels edificis

per tal d’optimitzar-ne l’eficiència tèrmica

i l’autonomia energètica ?

2.4 Amb la mateixa finalitat, les normes

d’edificació del pla contenen disposicions

relatives a materials, aïllaments i

solucions constructives?

2.5 S’estableix l’exigència en les noves

edificacions, transformacions integrals i

canvis d’ús, d’implantar sistemes mixtes

per a subministrament d’aigua calenta

sanitària, amb utilització de captadors

solars i d’acumuladors, o altres energies

renovables?
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edificacions, transformacions integrals i

canvis d’ús, d’implantar sistemes mixtes

per a subministrament d’aigua calenta

sanitària, amb utilització de captadors

solars i d’acumuladors, o altres energies

renovables?

2.6 Exigeix instal·lacions fotovoltàiques en

nous edificis públics i altres edificis de

característiques adequades?

2.7 Exigeix cogeneració d’electricitat i calor

en nous equipaments i edificis grans

d’oficines, comercials i hotelers?

jess
Oval



Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació

Ambient atmosfèric (I). Qualitat de l’aire i canvi climàtic 202

2.8 Impulsa la creació d’instal·lacions de

cogeneració d’electricitat i calor en

conjunts residencials?

2.9 Impulsa la creació d’instal·lacions de

cogeneració d’electricitat i calor en

conjunts residencials?

2.10 Impulsa la creació d’habitatges de baixa

energia?

2.11 S’adequa a l’ordenança municipal

d’energies renovables o, si es el ca, en

preveu l’elaboració o la revisió?
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2.12 En general, augmenta el percentatge

d’edificacions que utilitzaran energies

renovables de generació pròpia o

col·lectiva?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu C-2:
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C-3. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants

3.1 Considera la capacitat de dispersió de contaminats del medi atmosfèric a l’hora d’assignar els usos del sòl?

3.1.1 S’adapta a les determinacions de

plans de rang superior que ja

consideren aquesta qüestió

3.1.2 Té en compte el mapa

corresponent de capacitat i de

vulnerabilitat del territori front a la

contaminació atmosfèrica

3.1.3 Considera la diagnosi o auditoria

ambiental del territori municipal

3.1.4 Conté estudis climatològics i/o de

vulnerabilitat específics

3.1.5 Adopta altres mesures

3.2 Considera en el sistema d’espais lliures les seves funcionalitats relatives a la qualitat de l’aire?
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3.2.1 En espais lliures situats

estratègicament potencia la seva

funció de pulmó, per raó de les

seves dimensions i condicions de

disseny

3.2.2 Quan resulta necessari, crea

espais adequats de separació

amb els focus emissors

3.3 En la regulació dels usos industrials,

s’adequa als límits màxims d’emissions i

d’immissions establerts per la legislació

ambiental?

3.4 Estableix la necessitat de revisió de

llicències i d’autoritzacions urbanístiques,

quan sigui necessària com a

conseqüència dels nous paràmetres

exigits o de canvis de zonificació?
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3.5 Planifica de forma integrada els usos del

sòl i el transport amb l’objecte d’afavorir

l’accessibilitat i redueix la mobilitat

obligada i, en general, la demanda de

transport?

3.6 Evita les baixes densitats edificatòries i

d’habitatge en els sistemes urbans?

3.7 Regula els usos del sòl i la zonificació de

forma mixta, flexible i plurifuncional?

3.8 Exigeix enllumenat públic de baix consum

en espais públics?

3.9 Fomenta l’estalvi i la reutilització d’aigua en l’edificació?

3.9.1 Exigeix als projectes de nous

edificis, transformacions integrals

o canvis d’ús, xarxes de

sanejament que separin

completament les aigües pluvials i

les residuals
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sanejament que separin

completament les aigües pluvials i

les residuals

3.9.2 Exigeix sistemes

d’emmagatzematge i de utilització

de les aigües de pluja

3.9.3 Exigeix sistemes

d’emmagatzematge i de

reutilització de les aigües grises

3.9.4 Exigeix dispositius i mecanismes

economitzadors en les

instal·lacions i els aparells

sanitaris

3.10 Recull l’ordenança municipal d’estalvi

d’aigua o, si és el cas, en programa la

elaboració o la revisió?
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Conclusions sobre el compliment de l’objectiu C-3:
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D – Ambient atmosfèric (II). Condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques

                          Grau de compliment de l’objectiu:

                                Si    No   Parcialment

Objectiu: Valoració / observacions:
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D – AMBIENT ATMOSFÈRIC (II). CONDICIONS ACÚSTIQUES, LUMÍNIQUES I

ELECTROMAGNÈ-TIQUES

        Objectius específics:

D-1. Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació

1.1 Utilitza elements de base adequats per a la integració dels requeriments acústics en l’ordenació urbanística?

1.1.1 Té en compte els nivells sonors

del mapa de soroll del municipi

1.1.2 S’adequa al mapa de capacitat

acústica del municipi (si existeix)

Objectiu general:

Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica
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acústica del municipi (si existeix)

1.1.3 Disposa de dades parcials

1.2 Ordena adequadament els usos a l’entorn de les fonts importants de contaminació acústica?

1.2.1 Hi localitza activitats menys

sensibles al soroll (magatzems,

aparcaments, petits tallers,

indústria poc sorollosa, espais

lliures, zones esportives, etc.)

1.2.2 Ubica en segona línia o a

distàncies suficients els habitatges

i altres usos acústicament

sensibles

1.2.3 Adopta altres mesures adequades
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1.3 Preveu mesures per reduir l’impacte acústic preexistent i del generat per l’execució del pla?

1.3.1 Preveu el desplaçament de

determinats focus emissors

1.3.2 Estableix determinacions

d’aplicació directa per a l’adopció

de solucions de disseny

(aprofitament morfologia del

terreny, disminució de cota,

soterraments, etc.) que  minimitzin

l’impacte sonor

1.3.3 Estableix determinacions per als

plans i projectes derivats

encaminades a l’adopció de

solucions de disseny (aprofitament

morfologia del terreny, disminució

de cota, soterraments, etc.) que

en minimitzin l’impacte sonor

1.3.4 Exigeix la utilització de paviments

sonoreductors en les obres

d’urbanització i de canvis de

paviment
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paviment

1.3.5 Programa la formulació de plans

especials de sanejament acústic
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1.4 Les normes urbanístiques contemplen mesures preventives de l’impacte acústic?

1.4.1 Contenen condicions referents a

l’orientació i distribució interior

dels habitatges, en relació amb les

fonts emissores

1.4.2 Estableixen requeriments

d’aïllament acústic

1.4.3 Apliquen i desenvolupen, d’acord

amb l’article 13 de la Llei 16/2002,

les mesures mínimes que hauran

d’adoptar els promotors de noves

construccions situades en zones

de soroll on es superin els valors

límit d’immissió.

1.4.4 Exigeixen la incorporació d’un

estudi d’impacte acústic a aquells

projectes susceptibles de produir

impactes acústics significatius
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1.5 En general, disminuirà el nombre de

persones exposades a nivells sonors alts?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu D-1:
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D-2. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lumínica i

l’impacte negatiu sobre els organismes vius

2.1 Evita o corregeix la dispersió i el caràcter

extensiu dels assentaments urbans?

(Vegeu A-1)

2.2 Considera la vulnerabilitat a la contaminació lluminosa en l’ordenació de l’ús del territori?

2.2.1 Integra la zonificació lluminosa

de la Llei 6/2001

2.2.2 Integra la zonificació específica

del municipi elaborada pel

DMAH

2.3 Les normes urbanístiques, implementen les

disposicions i els criteris bàsics per a la

infraestructura urbana establerts per la Llei

6/2001 i les seves disposicions de

desplegament?
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6/2001 i les seves disposicions de

desplegament?

2.4 Preveu mesures per prevenir la contaminació lluminosa generada per l’execució del Pla?

2.4.1 Estableix disposicions

específiques per als plans i

projectes d’urbanització derivats

2.4.2 Estableix disposicions

específiques per als projectes

subjectes a llicència urbanística

2.4.3 Programa l’elaboració d’una

ordenança municipal de control de

la contaminació lumínica en

l’enllumenat exterior
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2.5 Preveu mesures per corregir la contaminació lluminosa existent?

2.5.1 Programa un pla municipal

d'adequació de la il·luminació

exterior

2.5.2 Estableix disposicions

específiques per als projectes

subjectes a llicència urbanística

2.5.3 Programa l’elaboració d’una

ordenança municipal de control de

la contaminació lumínica en

l’enllumenat exterior, d’acord amb

l’article 12 del Reglament de la

Llei 6/2001

2.6 En general, augmenta el percentatge

d’enllumenat públic adaptat a al Llei

6/2001?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)
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D-3. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants

3.1 Estableix requisits i mesures d’aplicació directa per a l’ordenació d’instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de

radiocomunicació?

3.1.1 Exigeix la compartició

d’instal·lacions quan resulti

possible

3.1.2 Estableix àmbits incompatibles

3.1.3 Estableix criteris o àmbits de

localització preferent

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu D-2:
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localització preferent

3.1.4 Regula condicions per reduir o

compensar l’impacte de les

instal·lacions autoritzades

3.1.5 Adopta altres mesures addicionals

3.2 Preveu l’elaboració de plans especials per

a l’ordenació de l’emplaçament

d’instal·lacions de radiocomunicació i

d’ordenances municipals específiques?

3.3 Preveu mesures per evitar o minimitzar l’impacte de noves línies aèries de transport d’energia elèctrica i similars?

3.3.1 Delimita àmbits incompatibles

3.3.2 Obliga el seu soterrament en sòls

urbans i urbanitzables i en

determinats àmbits del sòl no

urbanitzable
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3.3.3 Conté disposicions per a la

integració en les façanes de les

instal·lacions elèctriques i

telefòniques

3.3.4 Estableix directrius i normes per a

la implantació paisatgística en sòl

no urbanitzable

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu D-3:

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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E- Gestió de materials i de residus. Llistes de verificació

                          Grau de compliment de l’objectiu:

                                Si    No   Parcialment

Objectiu: Valoració / observacions:
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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Objectius generals:

- Fomentar el reciclatge i la reutilizació dels residus urbans i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades
per al seu tractament i/o dipòsit

- Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials

E - GESTIÓ DE MATERIALS I DE RESIDUS

       Objectius específics:

E-1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la recollida selectiva dels residus

1.1 Diagnostica adequadament les repercussions urbanístiques de la problemàtica de la gestió dels residus en l’àmbit territorial del planejament?

1.1.1 Determina els tipus i quantitats

de residus produïts amb

anterioritat al Pla

jess
Oval



Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació
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1.1.2 Instal·lacions i equipaments.

Dèficits existents amb

anterioritat al Pla

1.1.3 Instal·lacions i equipaments.

Estima els dèficits preexistents i

els addicionals derivats del pla

1.1.4 Quantifica els sòls necessaris

per resoldre els dèficits estimats

1.2 Qualifica adequadament els sòls per a  instal·lacions d’àmbit general destinades a la recollida selectiva, al tractament o al dipòsit dels

residus?

1.2.1 Fixa les reserves necessàries i les

qualifica com a sistema general

1.2.2 Defineix condicions de localització

1.3 En municipis de més de 5.000 habitants,

jess
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1.3.1 Fixa les reserves de sòl

necessàries per a l’emplaçament

de les instal·lacions del servei de

deixalleria (art. 43.1 Llei 6/1993)

1.3.2 S’ajusten a les recomanacions

tècniques de l’Agència de

Residus?

1.4 Inclou o preveu, en el disseny de la vialitat pública, espais suficients i adequats per a la col·locació de contenidors o altres equipaments

necessaris per optimitzar les operacions de recollida i transport de residus?

1.4.1 Conté determinacions d’aplicació

directa en sòl urbà

1.4.2 Conté determinacions per al

planejament derivat

1.4.3 En general, augmenta el

percentatge de la xarxa viària

urbana adaptada per a la recollida

selectiva de residus,  en relació a

la situació preexistent

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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la situació preexistent

1.5 Pel que fa al planejament derivat, conté les determinacions suficients?

1.5.1 Estableix condicions per al

planejament derivat, sobre la

previsió i l’emplaçament

d’instal·lacions per a la recollida

selectiva, tractament i dipòsit de

residus

1.5.2 Estableix condicions específiques

per als distints sectors de

planejament derivat

jess
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1.5.3 En el cas concret de sectors

industrials de sòl urbanitzables,

estableix l’obligació dels plans

parcials d’afectar reserves de sòl

de cessió a les necessitats de

reciclatge i tractament dels

residus industrials, d’acord amb el

que preveu l’art. 43 de la Llei

6/1993

1.5.4 En general, augmenta el

percentatge de sòl d’ús

majoritàriament industrial destinat

al reciclatge i tractament dels

residus industrials?

jess
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E-2. Promoure en els edificis i establiments la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general,

les operacions de gestió

2.1 Inclou en les normes d’edificació l’exigència

als projectes de preveure els espais

adequats per a la recollida selectiva?

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu E-1:

jess
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2.2 Inclou en les normes l’exigència als

projectes d’establiments turístics, hotelers,

de lleure, etc. d’implantar la recollida

selectiva de matèries susceptibles de

valorització?

2.3 Augmenta el percentatge d’edificis

d’habitatges plurifamiliars amb espais

adequats per a la recollida selectiva?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu E-2:

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació
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E-3. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i

fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge

3.1 Ordena les condicions de possible

implantació d’activitats extractives,

canalitzant-les cap a indrets especialment

adequats per la disponibilitat del recurs,

l’escassa magnitud de l’impacte generat i

les possibilitats de restauració o de

condicionament de les àrees afectades?

3.2 En la regulació de les llicències de les

activitats extractives, estableix mesures

adequades de coordinació amb l’aplicació

de la Llei 12/1981, de 24 de desembre?

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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Gestió de materials i de residus 231

3.3 Inventaria les pedreres i altres espais

morfològicament degradats existents en

l’àmbit d’ordenació i en promou la

restauració i el condicionament?

3.4 La normativa d’edificació, fomenta la

utilització de materials i productes de

fabricació respectuosa amb el medi

ambient, innocus, de llarga durada,

reutilitzables, reciclables i/o amb distintius

de garantia de qualitat ambiental?

3.5 La normativa i les altres condicions

d’urbanització fomenten la utilització de

materials i productes de fabricació

respectuosa amb el medi ambient,

innocus, de llarga durada, reutilitzables,

reciclables i/o amb distintius de garantia

de qualitat ambiental?

jess
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de qualitat ambiental?

3.6 Exigeix, com a condició per a l’atorgament

de llicències urbanístiques

d’enderrocament, excavació i/o

construcció, que els projectes

corresponents continguin una avaluació

dels volums i les característiques dels

residus originats pels enderrocs, les

operacions de destriament i de recollida

selectiva projectades per als diversos

tipus de residus generats i que

especifiquin les instal·lacions de reciclatge

i disposició del rebuig on es gestionaran

en cas que no s’utilitzin o reciclin en la

mateixa obra?

jess
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Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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3.7 Estableix mesures específiques

destinades al planejament derivat  i els

projectes d’urbanització per a la gestió

dels residus de la construcció?

3.8 Desenvolupa o preveu una ordenança

municipal per a la gestió dels residus de la

construcció?

3.9 En general, augmenta el percentatge de

residus de la construcció reciclats en obra

o per gestors autoritzats?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

jess
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Conclusions sobre el compliment de l’objectiu E-3:

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.
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Llistes de verificació
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F - Biodiversitat i patrimoni natural. Llistes de verificació

                          Grau de compliment de l’objectiu:

                                Si    No   Parcialment

Objectiu: Valoració / observacions:

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació

Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general 236

Objectiu general:

Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural i promoure’n l’ús sostenible

F – BIODIVERSITAT, CONNETIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL EN

GENERAL

      Objectius específics:

F-1. Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial, una xarxa d’espais d’interès natural, representativa de la biodiversitat

del municipi, físicament contínua i connectada amb les xarxes exteriors i amb les d’espais lliures urbans.

1.1 Inclou en SNU o en règim equivalent tots els espais ja protegits mitjançant la legislació de conservació de la natura?. La delimitació, la

zonificació i la normativa són adequades?

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.
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1.1.1 Natura 2000 (LICs+ZEPAs)

1.1.2 PEIN

1.1.3 ENPE i zones d’influència

1.1.4 Reserves naturals de fauna

salvatge

1.1.5 Plans especials de protecció

1.1.6 Altres

1.2 Inclou tots els espais ja protegits a través del planejament territorial i urbanístic de rang superior (PTP, PDT, PDU,...)?. La delimitació, la

zonificació i la normativa són adequades?

1.2.1 Pla territorial parcial

1.2.2 Pla director territorial

1.2.3 Pla director urbanístic

1.2.4 Altres

1.3 En espais no inclosos a Natura 2000, garanteix la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès comunitari (Annex 1 Directiva

97/62/CE) i dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari (Annex 2) i d’altres espècies protegides de la flora i de la fauna, existents en l’àmbit

objecte d’ordenació?. La zonificació i la normativa són adequades?

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.
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1.3.1 Hàbitats d’interès comunitari

1.3.2 Hàbitats d’espècies d’interès

comunitari

1.4 En cas d’existir hàbitats d’interès comunitari

prioritari, són objecte d’un protecció

adequada?

1.5 Inclou sistemàticament les àrees que formen

part de l’Inventari de zones humides de

Catalunya?. La delimitació, la zonificació i la

normativa són adequades?

1.6 Inclou mostres adequades i suficients d’altres

hàbitats naturals i seminaturals no

representats o insuficientment representats

en funció dels punts anteriors?

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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1.7 Inclou  les àrees que formen part de

l’Inventari de geòtops i geozones de

Catalunya?. La delimitació, la zonificació i la

normativa són adequades?

1.8 Si es tracta d’un municipi costaner, inclou

sistemàticament els espais litorals no

urbanitzats?. La delimitació, la zonificació  i la

normativa són adequades?.

1.9 Introdueix criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels espais lliures urbans i, en general, en el tractament de la

vegetació urbana?

1.9.1 Determinacions d’aplicació directa

1.9.2 Determinacions per al

planejament derivat

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.
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1.10 En general, es manté el nombre d’hàbitats

existents en el municipi i el seu grau de

presència?

(Vegeu la part primera d’aquestes II.TT. Annex 2)

1.11 Regula la utilització en la jardineria d’espais públics i privats d’ espècies vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona?

1.11.1 Determinacions d’aplicació

directa

1.11.2 Determinacions per al

planejament derivat

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu F-1:

jess
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F-2. Conservar i millorar la connectivitat biològica

2.11 Si és el cas, garanteix la connectivitat entre les

grans xarxes territorials d’espais protegits

(PEIN, Natura 2000,...)?

2.12 En general, manté la connectivitat territorial

dels diversos tipus d’hàbitats?

2.13 Detecta els punts crítics en relació a la

permeabilitat ecològica del territori i estableix

les mesures preventives i de millora

necessàries?

jess
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Llistes de verificació

Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general 242

2.14 Dota els espais fluvials i el domini públic hidràulic en general d’una adequada protecció urbanística? (vegeu també A-2 i B-2).

2.14.1 Conté mesures específiques

de protecció dels cursos

d’aigua i de les riberes

2.14.2 Potencia la seva funció de

connectors ecològics

2.15 Si existeixen camins ramaders, els delimita i

els dota d’una adequada protecció

urbanística?

2.16 Potencia la funció de corredor biològic en les

franges de protecció administrativa contigües a

les infraestructures lineals?

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.
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2.17 Si es tracta d’un municipi costaner, contempla

la funció de corredor biològic en les franges de

protecció administrativa contigües al domini

públic marítim terrestre?

2.18 Introdueix el concepte de connectivitat biològica en el disseny de les xarxes d’espais lliures urbans i, en general, en el tractament de la

vegetació urbana?

2.18.1 Determinacions d’aplicació

directa

2.18.2 Determinacions per al

planejament derivat

2.19 En general es manté en cada tipus d’hàbitat

present en el municipi la superfície mitjana

d’ocupació territorialment contínua?

(Vegeu també la part primera d’aquestes II.TT Annex 2)
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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F-3. Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes fràgils, escassos o altres d’interès general, i per hàbitats

d’espècies amenaçades

3.11 Ordena detalladament i de forma adequada els

espais amb presència d’ecosistemes fràgils i o

escassos (espais litorals, zones humides,

ecosistemes estepàrics, hàbitats d’interès

comunitari prioritaris, etc?

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu F-2

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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espais amb presència d’ecosistemes fràgils i o

escassos (espais litorals, zones humides,

ecosistemes estepàrics, hàbitats d’interès

comunitari prioritaris, etc?

3.12 Si existeixen espais naturals protegits a través

de plans especials (espais naturals de protecció

especials, PEIN, espais de la xarxa de la

Diputació de Barcelona, etc.), incorpora i

desenvolupa les determinacions dels plans

especials i d’altres instruments d’ordenació

corresponents?

3.13 Protegeix adequadament els sòls agrícoles

d’interès paisatgístic i els dedicats al conreu de

varietats locals?

(Vegeu A-3, G-2 i G – 3)

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació
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3.14 Inclou o preveu un catàleg de béns protegits per

tal d’aconseguir la plena efectivitat de les

mesures urbanístiques de protecció?

3.15 Programa la formació de reserves per protegir i tutelar el patrimoni natural mitjançant la incorporació de terrenys d’especial interès al

patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, per cessió o expropiació?

3.15.1 Estableix mesures per a la

incorporació de terrenys d’especial

interès al patrimoni municipal de

sòl i d’habitatge, per cessió o

expropiació

3.15.2 Estableix mecanismes per al

finançament de la gestió

3.15.3 Potència actuacions de custòdia

del territori

3.15.4 Preveu altres mesures de gestió

activa

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació

Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general 247

F-4. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori: sòls rústecs d’interès, béns d’interès cultural, àmbits i elements d’interès

paisatgístic, etc. (vegeu també F-3)

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu F - 3:

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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4.11 Delimita en el sòl no urbanitzable zones de

protecció dels sòls d’interès paisatgístic, històric,

arqueològic, científic, ambiental o cultural que

incloguin les àrees ja protegides per plans de

rang superior o en aplicació de legislacions

sectorials?

4.12 Inclou o preveu un catàleg de béns protegits

per tal d’aconseguir la plena efectivitat de les

mesures urbanístiques de protecció?

(Vegeu A – 5 i G -3)

4.13 Programa la formació de reserves per a protegir

i tutelar el sòl no urbanitzable mitjançant la

incorporació de terrenys d’especial interès al

patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, per

cessió o expropiació?

4.14 Estableix les mesures necessàries per evitar

usos que, atenent els valors protegits o

preservats i les finalitats perseguides pel

planejament, transformin la destinació o

naturalesa dels sòls o bé lesionin o impedeixin

la realització de dits valors i l’assoliment de les

dites finalitats?

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
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usos que, atenent els valors protegits o

preservats i les finalitats perseguides pel

planejament, transformin la destinació o

naturalesa dels sòls o bé lesionin o impedeixin

la realització de dits valors i l’assoliment de les

dites finalitats?

4.15 Condiciona la possible implantació de projectes

d’activitats o equipaments d’interès públic que

s’hagin d’emplaçar en el medi rural a la

realització de plans especials urbanístics i/o

d’estudis d’impacte paisatgístic.

4.16 Exigeix a aquells projectes amb un impacte

significatiu susceptibles de ser autoritzats,

d’incorporar estudis d’impacte i/o programes de

restauració o de minimització, com a condició per

al possible atorgament de llicències

jess
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Conclusions sobre el compliment de l’objectiu F-4

jess
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació
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G – Paisatge

                          Grau de compliment de l’objectiu:

                                Si    No   Parcialment

Objectiu: Valoració / observacions:
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Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació

Paisatge 252

G – PAISATGE

      Objectius específics:

G-1. Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori

1.1 Considera adequadament les determinacions dels instruments derivats de la Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge?

1.1.1 Catàlegs de paisatge

1.1.2 Directrius del paisatge

1.1.3 Determinacions d’aplicació dels

anteriors en els plans territorials

parcial i els plans directors

territorials

Objectiu general:

Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic, i garantir-ne la qualitat
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territorials

1.1.4 Cartes de paisatge

1.2 Ordena adequadament els distints tipus de paisatge existents en el municipi?

1.2.1 Identifica i delimita els distints

tipus de paisatge d’acord, si és el

cas, amb els instruments

esmentats a 1.1

(Vegeu també A-2.1)

1.2.2 Els avalua i diagnostica

1.2.3 Estableix per a cada paisatge

objectius de qualitat paisatgística

1.2.4 Incorpora adequadament aquests

objectius en les determinacions

del pla

1.3 Manté els elements estructuradors i

identitaris dels paisatges locals?

(Vegeu també A-2.7)
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1.4 Considera la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a l’admissibilitat d’actuacions amb impacte visual significatiu?

1.4.1 Incorpora en la informació

urbanística plànols o mapes de

fragilitat o de vulnerabilitat

paisatgística

(Vegeu també A-2.1)

1.4.2 Els té en compte a l’hora d’establir

determinacions amb impacte

potencial alt

1.4.3 Els té en compte a l’hora d’establir

condicions per a l’autorització de

projectes amb impacte potencial

alt

1.5 Incorpora prescripcions adequades

perquè les construccions i les

instal·lacions s’adaptin a l’ambient on

estiguin situades?

1.6 Incorpora prescripcions adequades

perquè les construccions i les

instal·lacions no comportin un demèrit per

als edificis o les restes de caràcter

històric, artístic, tradicional o arqueològic

existents a l’entorn?
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perquè les construccions i les

instal·lacions no comportin un demèrit per

als edificis o les restes de caràcter

històric, artístic, tradicional o arqueològic

existents a l’entorn?

1.7 Integra i desenvolupa la protecció dels béns d’interès culturals i altres elements declarats a través de les legislacions sectorials?

1.7.1 Béns culturals d’interès nacional

1.7.2 Béns culturals d’interès comarcal

o local

1.7.3 Arbres i arbredes monumentals

d’interès nacional o local
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G-2. Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos

socials, econòmics i ambientals

2.1 Les normes del pla integren de forma

efectiva els objectius de qualitat

paisatgística en els projectes i

autoritzacions per a l’execució i aplicació

del pla?

(Vegeu també 1.2)

2.2 Les normes de pla regulen

adequadament en sòl no urbanitzable les

condicions d’implantació, les

característiques tipològiques i els

paràmetres bàsics dels usos i de les

edificacions admissibles?

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu G-1:
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condicions d’implantació, les

característiques tipològiques i els

paràmetres bàsics dels usos i de les

edificacions admissibles?

2.3 Les normes de pla protegeixen el

elements estructuradors dels teixits

rurals?

(Vegeu A-4.1)

2.4 Projectes d’activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural

2.4.1 Les normes del pla recullen

l’obligació legal d’aprovació prèvia

de plans especials urbanístics o

d’exigència d’estudis d’impacte

paisatgístic

2.4.2 Les normes del pla regulen els

continguts mínims d’aquests

documents
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2.5 Les normes del Pla, exigeixen en general

a aquells projectes amb un impacte

paisatgístic significatiu susceptibles de

ser autoritzats, d’incorporar mesures

adequades de restauració o de

minimització, com a condició per al

possible atorgament de llicència?

2.6 El pla ordena acuradament els espais

periurbans i de vora  dels teixits urbans?
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G-3. Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics d’interès

3.1 En sòl urbà, determina el pla aquells valors

arquitectònics, paisatgístics i

mediambientals que hi han de ser

protegits? Aplica les mesures necessàries?

Conclusions sobre el compliment de l’objectiu G-2:
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3.2 Preveu el pla l’aplicació de les tipologies de plans especials de protecció i millora paisatgística contemplades en la legislació?

3.2.1 Plans especials urbanístics per a

la recuperació i millora del

paisatge urbà

3.2.2 Plans especials urbanístics per a

la protecció d’espais fluvials

3.2.3 Plans especials urbanístics per a

la protecció addicional del

paisatge

3.2.4 Plans especials  urbanístics per a

la millora d’àmbits rurals

3.2.5 Plans especials de protecció del

medi natural i del paisatge

3.2.6 Altres

jess
Oval



Ins truccions tècniques per a l ’avaluació ambiental dels p lans d ’ordenació urbanís t ica municipal.

Avaluació del compliment dels objectius ambientals.
Llistes de verificació

Paisatge 261

3.3 Inclou o preveu un catàleg de béns protegits

per tal d’aconseguir la plena efectivitat de les

mesures urbanístiques de protecció?

(Vegeu A - 5 i F- 4)

3.4 Estableix entorns de protecció per a aquells

elements d’interès paisatgístic que ho

requereixen?
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3.5 Protegeix adequadament els sòls agrícoles d’interès paisatgístic?

3.5.1 Crea una qualificació específica

en la zonificació del sòl no

urbanitzable

3.5.2 Estableix mesures específiques

per a la conservació de

l’estructura parcel·laria i els

elements característics del

paisatge

3.5.3 Regula acuradament l’edificació

d’acord amb les pautes

tradicionals d’implantació

3.5.4 Altres

3.6 A més del supòsits esmentats a 2.4, exigeix

un estudi d’impacte paisatgístic a aquells

projectes que puguin afectar visualment els

elements i ambients catalogats i/o protegits?
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Conclusions sobre el compliment de l’objectiu G-3:
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