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Avaluació ambiental dels Plans d’ordenació
urbanística municipal (POUM). L’informe ambiental

Xavier Carceller

Avaluació ambiental del planejament

Característiques básiques:
• Aplicació de l’AAPP als plans d’urbanisme i de l’AIA als projectes

• Avaluació en cascada.

– Avaluar en cada pla sols aquelles determinacions que li són pròpies. 

– Incorporar els objectius i les determinacions ambientals dels plans de rang superior.

– Establir mesures ambientals per al planejament derivat i la seva avaluació.

• Avaluació continuada, des de l’inici, integrada en el procés d’elaboració dels plans  
� els objectius ambientals com a fil conductor.

• Avaluació integrada i centrada en els aspectes ambientalment rellevants i
significatius.

• Integració de l’ISA en el pla. No ha de ser un “afegit” final. No ha de substituir ni 
duplicar els continguts ambientals dels altres documents. 

• Integració en el procediment de tramitació dels plans i des de les fases 
preliminars. 

• Intervenció proactiva de l’administració ambiental.

El model d’avaluació plantejat per al sistema de pla nejament
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Esquema de l’avaluació ambiental d’POUM

Informe de sostenibilitat ambiental del Pla

Informe  de sosteni-

bilitat ambiental 

preliminar

---
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Avaluació ambiental del planejament

Esquema de l’informe  de sostenibilitat ambiental d ’un POUM

Avaluació ambiental del planejament

1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l'àmbit 
d'ordenació: objectius ambientals, perfil ambiental del municipi , indicadors ,...

2. Estructura general de l'ordenació . Descripció i avaluació d'alternatives. 
Justificació ambiental de l’alternativa elegida

3. Descripció ambiental del pla d'acord amb l'alternativa triada

4. Determinació dels efectes ambientalment significatius

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

6. Mesures de supervisió i seguiment

7. Síntesi

Informe de sostenibilitat ambiental preliminar
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Avaluació ambiental del POUM

a) Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en 
l’àmbit del pla i el seu entorn [especificació del perfil ambiental del 
municipi en relació al planejament] . 

b) Objectius de protecció mediambiental fixats a l'àm bit 
internacional, comunitari europeu, estatal, autonòm ic o local que 
tinguin relació amb el pla. Directrius i obligacions jurídiques que resultin 
d’aplicació, incloses les establertes per plans de rang superior.

c) [Conclusions: diagnosi i aspectes ambientals a cons iderar 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. Aquests objectius i 
criteris comprendran, entre altres, els aspectes següents:

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

Avaluació ambiental del POUM

• 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, lluminosa, 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.

[Quan sigui possible, incorporaran indicadors quantitatius per tal de facilitar la 
posterior verificació del seu compliment per la nova  ordenació resultant del 
POUM].

1. Determinació dels requeriments ambientals signific atius en l’àmbit 
del POUM (continuació)
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Avaluació ambiental del POUM

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 absènc ia 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 adoptats. 

c) Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativ a seleccionada . 

2. Estructura general de l’ordenació. Descripció i a valuació d’alternatives

Avaluació ambiental del POUM

a) Síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves 
determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el medi 
ambient.

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 derivades de l’ordenació plantejada.

c) Mesures previstes per al foment de la preservació i millora del medi 
ambient [eficiència energètica, estalvi de recursos i millo ra del medi ambient 
en general, tant pel que fa a les determinacions d’ aplicació directa del pla com 
als plans i projectes derivats].

3. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’altern ativa d’ordenació
adoptada
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Avaluació ambiental del POUM

Identificació i avaluació dels probables efectes sign ificatius
(secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt o a llarg termini, permanents i temporals, positius i 
negatius, etc.) de l’ordenació proposada sobre el medi ambient, incloent: 

• Els efectes sobre els recursos naturals

• Els efectes sobre els espais i aspectes identificats  d’acord 
amb el punt 1. [Determinació i avaluació de les àrees d’afectació
significativa] .

• Els efectes ambientals derivats de la mobilitat gene rada
[d’acord amb l’Estudi d’avaluació de la mobilitat ge nerada i, en 
general, amb les determinacions derivades de la Lle i 9/2003, de 13 
de juny, de la mobilitat].

4. Determinació dels efectes significatius sobre el medi ambient

Avaluació ambiental del POUM

a) Verificació i justificació detallades de la congruè ncia del pla 
amb els requeriments ambientals assenyalats , [particularment 
amb els objectius i criteris adoptats, i de la form a en què aquells requeriments 
i qualsevol altre aspecte ambiental han estat tingu ts en compte en la seva 
elaboració]. 

b) Avaluació global del Pla tenint en compte la comparació dels 
perfils ambientals inicial i resultant i les jerarquies entre 
objectius establertes. [Balanç ambiental del Pla, aplicació dels indicadors 
adoptats,...].

c) [Conclusions generals de l’avaluació, amb l’especif icació, si és el cas, de les 
dificultats trobades a l’hora de recaptar la inform ació].

5. Avaluació global del pla i justificació del compli ment dels objectius 
ambientals establerts
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Avaluació ambiental del POUM

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 
adoptats. 

c) Normes i altres determinacions ambientals per a l a formulació i 
l’avaluació dels plans i projectes que es desenvolup in en aplicació del 
pla.

d) Organisme o organismes responsables] .

6. Descripció de les mesures de seguiment i de super visió previstes

Avaluació ambiental del POUM

Resum, [en termes fàcilment comprensibles] , del contingut de l’ISA. 

Ha de contenir una ressenya dels objectius i criteris ambientals fixats, 
i l’explicació justificada de l’avaluació global del pla. 

7. Síntesi
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http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/avaluacio_ambiental/

• Primera part “Guia per a l’elaboració de l’informe de sostenibilit at 
ambiental ”. Índex de l’ISA. Enumeració i desplegament sistemàtic dels 
continguts. Es completa amb dos annexos. 

• ANNEX 1. Determinacions del POUM: 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 

• Segona part “Objectius ambientals i criteris d’aplicació ”: 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. 

• ANNEX. Criteris i mesures sobre les determinacions ambientals dels POUM
adreçades al planejament derivat.

• Tercera part “Avaluació del compliment dels objectius ambientals. 
Llistes de verificació ”

Avaluació ambiental del planejament

Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental d els POUM (2005)
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Avaluació ambiental del POUM

Determinacions del POUM i repercussions significativ es sobre els diversos factors 
ambientals (exemple)

Avaluació ambiental del POUM

Xec-list per a la verificació d’un objectiu ambiental . Exemple


