
29 de setembre de 2006 
 

Jornada 
 

L’avaluació ambiental en el 
planejament urbanístic 

 
La directiva 2001/42/CE relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient i la seva transposició a l’Estat Espanyol mitjançant la “Ley 9/2006 de 28 de abril sobre Evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente” estableixen un marc general per 
a la realització de l’avaluació ambiental i de l’informe ambiental corresponent. Tanmateix el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya Decret Legislatiu 1/2005 estableix la necessitat d’elaborar i tramitar informes 
ambientals en els diferents plans urbanístics. Urbanisme i medi ambient mitjançant l’informe i l’avaluació 
ambiental són disciplines que queden integrades i cal establir procediments per fer efectiva aquesta relació 
en benefici de les decisions de futur sobre el nostre territori i les nostres ciutats. 
 
Objectius 
1- Impregnar de criteris ambientals les decisions de futur que es prenguin sobre el territori i proporcionar 

elements operatius per a la formulació d’informes ambientals dels plans territorials i urbanístic. 
2- Conèixer a fons l’aplicació de l’avaluació ambiental i la seva aplicació als plans i programes i donar una 

sèrie d’instruccions tècniques per a la elaboració dels informes ambientals en el planejament general. 
 
Persones destinatàries 
Responsables polítics de l’àmbit local en l’àmbit de l’urbanisme local i/o de medi ambient i tècnics de 
l’administració local responsables del planejament i/o el medi ambient. 

 

 

9,30 h Obertura 
Rufí Cerdan, Assessor de polítiques transv
Departament de Medi Ambient i Habitatge; S
Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Giro
10,00 h El marc de l’avaluació ambiental a Ca
Sra. Catalina Victory, Assessora del Departame
10,30 h Pausa 
11,00 h Avaluació territorial 
Sr. Rufí Cerdan, Assessor de polítiques transve
11,30 h Avaluació ambiental dels Plans 
ambiental 
Sr. Xavier Carceller, Doctor arquitecte. Centre
responsable de l'Oficina d'Avaluació Ambiental 
12,00 Debat 
13,00 h Cloenda 
Sr. Jordi Cañas, Director General de Polítiques 

Organització: 
CILMA, Diputació de Girona i Departament de Me
 
Lloc: 
Centre Cultural de Caixa de Girona. Fontana d’Or

Inscripcions: CILMA - Tel. 972 42
Programa 

ersals en matèria de medi ambient i sostenibilitat del
r. Josep Amat, Vicepresident del CILMA; Sr. Pere Bosch,
na. 
talunya 
nt de Medi Ambient i Habitatge. 

rsals en matèria de medi ambient i sostenibilitat. 
d’ordenació urbanística municipal (POUM). L’Informe

 de Política de Sòl i Valoracions (UPC) i Sr. Jacobo Ruíz,
del DMAiH a Girona. 

Ambientals i Sostenibilitat. 
di Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

. Sala 2º planta del Carrer Ciutadans, 19 de 17004 Girona. 

 61 05 - Fax 972 42 61 06 - cilma@ddgi.cat 


