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  L’objecte de la present Ponència consistirà en apuntar, sintèticament, el 
conjunt de tècniques jurídiques i d’instruments urbanístics que assisteixen als 
Ajuntaments i a les Corporacions Locals per protegir les àrees d’interès natural presents 
als diferents municipis adherits a la Carta de Tossa. 
 
  El propòsit és mostrar les diverses opcions que els planificadors 
municipals tenen, per preservar, defensar i intentar salvar de la destrucció i de la 
transformació urbanística, determinats territoris o espais dels seus municipis amb valors 
naturals, paisatgístics o forestals. 
 
  Naturalment, totes les opcions passen pel planejament, és a dir per 
l’exercici correcte i acurat de les funcions de planificació i ordenació del territori 
atribuïdes a les diferents Administracions Públiques. 
 
  Entre les tècniques i instruments que seran objecte d’anàlisi i de 
comentari es destacaran els següents: 
 
 I.- El deure de classificar com a sòl no urbanitzable els terrenys amb valors 
naturals.  Fonamentació legal de l’obligació de les Administracions Públiques de 
preservar de qualsevol procés urbanitzador els referits espais. 
 
 II.- La tècnica de la desclassificació de sòls mitjançant la revisió i/o la 
modificació puntual dels planejaments generals: requisits per a la seva aplicació. 
 
 III.- Existència o no de drets adquirits en les desclassificacions de sòl: 
supòsits en els que apareix el deure d’indemnitzar. 
 
 IV.- La  necessitat de preveure una regulació complerta de sòl no urbanitzable 
a les Normes Urbanístiques i de fixar-hi els usos incompatibles. 
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 V.- La tècnica dels Plans Especials per a la protecció del paisatge, del medi 
natural i dels sòls agrícoles.  La necessitat de dotar-los de Pressupost per fer possible 
una veritable Política ambiental. 
 
 VI.- Fonaments legals per controlar els impactes visuals de les edificacions i 
la seva integració a l’entorn. 
 
 VII.- El risc de les declaracions d’utilitat pública i d’interès social mitjançant 
les quals es permet instal·lar activitats i usos especials en el medi natural. 
 
 VIII.- Sobre els instruments d’ordenació de caràcter ambiental i sobre les 
tècniques de protecció dels espais naturals previstos a la legislació ambiental. 
 
 IX.- Breu referència als efectes de la Llei estatal sobre règim del sòl i 
valoracions: la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’urbanisme i d’ordenació del territori. 
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