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Resum 

Segons la legislació vigent a Catalunya, cal fer un procés d’avaluació ambiental de plans i programes 
públics, com a eina de prevenció, que permeti integrar els aspectes ambientals en la presa de decisions. 
Els plans d’ordenació urbanística municipal queden inclosos com a plans públics i han de tenir en compte 
l’execució d’aquesta avaluació ambiental i, concretament, les actuacions i la documentació que exigeix la 
normativa vigent (article 7 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes sobre el medi ambient). 

El Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) de Besalú, 2007, ha tingut, com a 
instrument d’avaluació ambiental, l’Informe de sostenibilitat ambiental (en endavant, ISA), el qual té per 
objectiu oferir un seguit de criteris sostenibles que serveixin de base per al desenvolupament urbanístic 
del municipi, basant-se en la integració dels principis de sostenibilitat establerts pel Decret 305/2006, la 
Llei estatal 9/2006, la Directiva 2001/42/CE  i la nova Llei d’avaluació ambiental de plans i programes 
(AAPP) de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 15 d’abril de 2009. 

La Llei d’urbanisme i el seu Reglament es pronuncien clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic 
sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori, per compatibilitzar el creixement i el 
dinamisme econòmic necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de 
les generacions actuals i futures. 

Segons la Directiva 2001/42/CE, els elements ambientals de sostenibilitat que ha d’incorporar un Pla 
d’ordenació urbanística municipal s’han d’integrar des del primer moment en la presa de decisions que 
comporta la formulació del planejament. Per aquest motiu, és necessari fixar uns objectius ambientals, 
que són els següents: 

  Diagnòstic ambiental del territori. 
 Fixació d’objectius ambientals. 
 Determinació d’indicadors del compliment dels objectius marcats. 
 Incorporació dels objectius ambientals en les determinacions del planejament: d’ordenació, de 

normatives, de programació i de finançament. 
 Validació del compliment dels objectius establerts. 
 Mesures de desplegament i de seguiment. 

 
Segons l’art. 3.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d’urbanisme, s’entén per principi de 
sostenibilitat relacionat amb el planejament urbanístic: “El desenvolupament urbanístic sostenible es 
defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de 
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creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures”. 

Aquest estudi de cas vol destacar la importància que va tenir l’anàlisi ambiental i l’avaluació de les 
característiques socioambientals més significatives dels nous sectors de creixement proposats i de les 
àrees objecte de modificació i/o transformació, així com les del seu context territorial immediat (mesura 
requerida al document de referència, emès per l’òrgan ambiental competent: “Oficina territorial d’avaluació 
ambiental estratègica de Girona”), per tal de justificar l’ordenació urbanística d’acord amb uns criteris 
urbanístics i socioambientals sostenibles. 

Abstract 

 
Strategic environmental evaluation: Case study, Urban Plan, POUM Besalú (Catalonia). According to the 
existing legislation in Catalonia it is necessary as a preventative method to carry out a process of 
environmental evaluation for planning and for public programmes which would allow for the integration of 
environment issues in the decision making processes.  The urban town plans are considered to be public 
plans and therefore they must take into account this environmental evaluation. In particular they must 
consider the necessary actions as well as the specific documentation which the existing regulation 
requires (article 7 of the 9/2006 Regulation of 28 April relating to the effects of certain plans and 
programmes on the environment). 
 
As an instrument for environmental evaluation, the Urban Town Plan (POUM) Besalú 2007, has done a 
report on environmental sustainability, (ISA).  The objective of this report is to offer a series of sustainable 
criterion which serve as a basis for the town planning development, basing itself upon the integration of the 
sustainable principals established in: The 305/2006 Decree, the State Legislation 9/2006, the Directive 
2001/42/CE and the blueprint of the Catalan Environmental Evaluation Legislation for Plans and 
Programmes (AAPP). 
 
The urbanistic Legislation and its Regulations indicate to be clearly in favour of a sustainable urban 
development based upon the rational use of land in order to create compatibility between growth and the 
necessary economic dynamism together with social cohesion, respect towards the environment and the 
quality of life of the present and future generations. 
 
According to the Directive 2001/42/CE, the sustainable environmental elements which ought to be 
incorporated into the Urban Town Plan need to be integrated from the beginning of the decision making 
process which is required in the establishing of the general layout plan.  For this reason it is necessary to 
establish the following environmental objectives: 

 Environmental diagnosis of the site. 
 Establishment of environmental objectives. 
 Setting up of pointers for compliance of the established objectives. 
 Incorporation of environmental objectives in the setting up of town plans, regulations, 

programming and financing. 
 Verification of compliance with established objectives. 
 Deployment measures and follow up. 

 
According to the Town Planning article 3.1 of the Legislative Decree 1/2005 dated 26 July, the concept of 
sustainability related to urban layout is understood as the following:  ”Sustainable urban development is 
defined as the rational use of land and the environment and it involves the combination of the needs of 
expansion with the preservation of natural resources while taking into consideration landscape, 
arqueological, historic and cultural values with the intention of guaranteeing the quality of life of present 
and future generations.” 
 
This case study wishes to highlight the importance of the environmental analysis and the evaluation of the 
most important social-environmental characteristics in the new sectors of proposed growth and in the 
areas subject to modification and/or transformation the same as those in the immediate territorial context 
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(this measure is required in the reference Document emited by the appropriate environmental body 
“Girona Land strategic environmental evaluation Office”) in order to justify the urban plan in accordance 
with urbanistic and sustainable social-environmental criterion. 
 
1. Introducció 

 
Tenint en compte la nova Llei d’avaluació ambiental de plans i programes (AAPP)1, aquesta ponència 
tracta sobre un estudi de cas, concretament: L’avaluació ambiental del pla d’ordenació urbanística 
municipal de Besalú2.  
 
Es vol descriure el procés i la tramitació de caràcter ambiental que es va seguir i com, durant les diferents 
fases d’aprovació del pla, s’hi van incorporar els condicionants ambientals. L’avaluació ambiental del 
POUM de Besalú es va iniciar mitjançant l’instrument anomenat Informe de sostenibilitat ambiental (en 
endavant, ISA)3. L’objectiu d’aquest ISA era proporcionar al POUM de Besalú els instruments urbanístics 
més adients per assolir un desenvolupament sostenible del municipi i potenciar els importants actius 
municipals, tots ells referents a la relació amb el paisatge i els ambients urbans, patrimonials i naturals de 
qualitat territorial. 
 
En aquell moment, el procediment de l’Avaluació ambiental estratègica4 estava regulat per l’article 115 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, en el qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. En data 1 de 
setembre va entrar en vigor aquest Decret que en la disposició dotzena estableix que: “Els plans 
sotmesos a avaluació ambiental, que estiguin en tràmit en el moment de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament, s’han de subjectar a les regles que estableix l’article 115, en els successius tràmits que 
s’hagin d’efectuar”. 

 
1.1 Tramitació ambiental del POUM 
 
Les fases de tramitació ambiental que es van incloure al POUM de Besalú són les següents (vegeu 
imatge 1): 

                                                 
1 Aprovada pel Parlament de Catalunya el 15 d’abril de 2009. Va iniciar la tramitació parlamentària el mes de novembre 
passat, després que el Govern n’aprovés el projecte el juliol de 2008. Aquesta llei té com a objectiu integrar, des de 
l’inici, els aspectes ambientals en els processos d’elaboració i tramitació dels plans i programes. És la transposició de la 
directiva europea 42/2001, que l’Estat va transposar a la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes 
de determinats plans i programes sobre el medi ambient. Tanmateix, cal assenyalar que a Catalunya l’avaluació 
ambiental estratègica ja s’aplicava des de 1988 i, concretament, des de 2005 dins la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, el qual aprova el Text refós de la llei d’urbanisme) i el seu Reglament (Decret 305/2006, de 18 
de juliol, el qual aprova el Reglament de la llei d’urbanisme). 
2 Els instruments d’Avaluació Ambiental Estratègica d’aquest POUM han estat escollits com a estudi de cas per la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, per tal d’elaborar la “Guia metodològica per a la participació en l’avaluació ambiental de plans 
i programes” que ben aviat serà publicada. L’autora d’aquesta ponència va assistir a les taules de discussió on van 
participar diversos actors implicats en l’avaluació de plans i programes per tal de debatre sobre la participació en 
l’avaluació ambiental, les seves possibles interrelacions amb la participació per a l’elaboració dels plans, així com altres 
aspectes metodològics i substantius. 
3 Per Informe de sostenibilitat ambiental s’entén l’informe elaborat pel promotor del pla o programa sotmès a avaluació 
ambiental. L’Informe forma part del pla o programa i inclou la informació exigida a l’article 17 i a l’annex III del Projecte 
de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes (Tram. 200-00046/08), a l’Article 115 del Reglament de la llei 
d’urbanisme (RLLU) i a Article 2 e), Article 8 i Annex I de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació ambiental 
dels efectes de determinats plans i programes. Cal assenyalar que, quan es va iniciar la tramitació del Pla, aquest 
estava a cavall entre l’aprovació de la Llei estatal 9/2006 i l’entrada en vigor del Reglament de la llei d’urbanisme 
(RLLU) i, per tant, quedava dins de la Disposició transitòria dotzena del RLLU i no es va fer prèviament l’IAP tal com 
determina l’Article 115 d’aquest Reglament. 
4 L’avaluació ambiental de plans i programes és un procés d’integració de les consideracions ambientals en la 
preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient, i 
que són aprovats per l’Administració o pel Govern de la Generalitat, per l’Administració local o pel Parlament de 
Catalunya (Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del DMAH) . 
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 I. Fase prèvia. Elaboració de l’informe preliminar d’avaluació ambiental (IPEA): procediment de 
consultes prèvies i reunions tècniques per establir els objectius, el contingut i l’abast de l’ISA5. 

 II. Fase de l’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA): elaboració de l’ISA i presentació de 
l’Informe juntament amb el POUM de Besalú. 

 III. Fase de consulta o període d’informació pública: procediment i submissió a informació pública 
i consultes realitzades tant per l’ISA com pel POUM. 

 IV. Fase de Memòria Ambiental (MA). La formulació conjunta per part de l’òrgan ambiental, 
“Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Girona” (OTAAG) i el promotor, “Ajuntament de 
Besalú” de la Memòria Ambiental del POUM. 

 V. Fase de presa de decisió: declaració. 
 VI. Fase d’execució i seguiment ambiental.  

 
Imatge 1. Esquema de les fases d’elaboració i aprovació d’un pla 

 
 

Fuente: Carceller, Xavier & altres; 2007 

 
1.2 Metodologia per avaluar els impactes dels nous sectors de creixement 
 
El creixement de Besalú havia de ser coherent amb les determinacions del model territorial del Pla 
Territorial de la Garrotxa6; per tant, el POUM de Besalú formulava previsions urbanístiques amb un sostre 
poblacional de 5.900 habitants i 915 nous habitatges, i alhora, es van classificar 12 noves hectàrees de 
sòls industrials. 
 
Els nous sectors de creixement que es van proposar són els següents7: 

                                                 
5 El POUM de Besalú no es va sotmetre als requeriments d’aquesta fase, perquè l’aprovació inicial es va dur a terme 
abans que entrés en vigor el nou Reglament de la llei d’urbanisme. Actualment, qualsevol pla o programa sotmès a 
avaluació ambiental haurà d’incloure aquesta fase prèvia. 
6 En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla director territorial de la 
Garrotxa. L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 5245, de 28 d'octubre de 2008, per tal de ser executats immediatament (www.gencat.cat /DPTOP). 
7 En la majoria dels casos previstos des del POUM aquests sectors de planejament responen a la vegada a necessitats 
de fer una nova definició per a situacions actuals que afronta el municipi com és el cas de la nova porta d’accés al 
municipi des de la variant i també en el cas de l’ordenació per millorar la qualitat de les entrades existents potenciant 
l’activitat econòmica lligada a la dinàmica del territori i a les relacions amb els municipis veïns i les previsions del seu 
planejament. 
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 Sòl urbanitzable de desenvolupament residencial: 
PPU-01. Nou sector residencial camps de l’estany Racolta. Nova via d’accés principal al 
municipi. 

 Sòl urbanitzable de desenvolupament industrial: 
PPU-03. Carretera de Beuda. 

 Sòl urbanitzable de desenvolupament d’usos dotacionals i serveis: 
PPU-02. Camps del Pont sud. 

 Sectors de sòl urbanitzable no delimitat de desenvolupament residencial: 
PPUD-01. Camp Gran. 
PPUD-02. Plana de Baix. 

 
La metodologia emprada per avaluar el creixement proposat d’aquests sectors en sòl no urbanitzable8 va 
consistir principalment en tres parts diferencials: 
 

1. Avaluació i diagnòstic territorial de la situació actual mitjançant la tecnologia SIG (Sistemes 
d’Informació Geogràfica) utilitzant bàsicament la cartografia de les bases disponibles al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat (Miramon) i que es va completar amb 
el treball de camp dut a terme. Aquests plànols van servir per detectar les zones més vulnerables 
del municipi des del punt de vista ambiental. 

2. Identificació, avaluació i caracterització dels impactes globals de la nova proposta de 
planejament mitjançant matrius d’impactes (vegeu imatges 2 i 3). 

3. Identificació, avaluació i caracterització detallada dels impactes dels futurs sectors de creixement 
proposats mitjançant taules resums i treball de camp de detall per detectar les zones més 
vulnerables, principalment, les limítrofes. En aquesta metodologia es van incloure els indicadors 
ambientals de referència per a cada vector avaluat9 (vegeu imatge 4). 

 
Imatge 2. Matriu dels principals efectes ambientals dels nous sectors de creixement 

 
 

Fuente: Elaboració pròpia 

 

                                                 
8 L’ISA va fer una valoració ambiental individualitzada de tots els sectors de creixement que implicaven la transformació 
de terrenys, que en aquell moment estaven classificats com a sòl no urbanitzable (SNU). Cal assenyalar que l’impacte 
ambiental més significatiu es pot donar principalment en aquelles zones que actualment estan classificades com a 
SNU, perquè es poden considerar espais oberts d’interès territorial, en diverses escales d’actuació. Per tant, cal 
controlar i analitzar el nou creixement urbanístic proposat en aquestes àrees. Actualment, les diferents lleis de caràcter 
ambiental tenen en compte que l’avaluació ambiental (ja sigui estratègica o d’impacte ambiental) sempre és preceptiva 
quan un pla, programa o projecte afecti directament un sòl no urbanitzable.  
9 Es va seguir la metodologia SMIS (Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat) de la Diputació de Barcelona, 
2000 (aquesta metodologia és la que segueixen tots els plans d’acció local de sostenibilitat de les agendes 21 
municipals). 
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Imatge 3. Matriu de coherència entre les estratègies del POUM i els objectius ambientals 

 
 

Fuente: Elaboració pròpia a partir de les taules de l’Annex I de la Guia metodològica per a l’avaluació ambiental dels 
POUM de (Carceller, X & altres, 2006). 

 

Imatge 4. Taula resum, matriu d’impactes i indicadors de seguiment 

 

 
Fuente: elaboració pròpia10 

                                                 
10 * Població estimada dins d’aquest sector: 105 habitants ** Nombre d’habitatges (aproximat) d’aquest sector: 39 
habitatges. 
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1.3 Impactes negatius avaluats i recomanacions 
 
Els sectors que tenen efectes més negatius sobre el medi ambient que l’ISA va caracteritzar són els 
següents: 

 Possible afecció a la riera Capellades durant l’execució de les obres corresponents al PAU04 
Industrial N-260. 

 Possibles afeccions a la ribera del riu Fluvià durant l’execució del PAU del camí de la Salida. 
Perills d’abocament de substàncies contaminants a l’espai fluvial, atesa la contigüitat amb aquest 
espai. Eliminació de vegetació de ribera a l’extrem SE del sector. 

 Risc d’esfondrament baix-moderat al sector PMU 01, ctra. Olot-Mare de Déu de Montserrat11. 
 Impactes geomorfològics en l’execució del sector PMU 05 camps del Pont nord, on es localitzen 

forts desnivells entre les diferents parcel·les de l’àmbit. Possibles afeccions a la riera de les 
Arenes. 

 Impactes sobre la geomorfologia natural del terreny en el desenvolupament del sector 
corresponent al PPU-01 camps de l’estany Recolta. 

 Impacte sever sobre el paisatge en el desenvolupament del PPU-03 carretera de Beuda, perquè 
se situa un nou sector industrial en un pla aixecat respecte el nucli urbà. Pèrdua important de sòl 
agrícola. 

 Pèrdua d’espais agrícoles amb la transformació proposta al PPUD-01 camp Gran, impacte 
caracteritzat com a sever. 

 
L’ISA també va donar una sèrie de condicionants i recomanacions per tal que durant el desenvolupament i 
l’execució del POUM es tinguessin en consideració. Aquests s’estructuren de la manera següent: 

 Propostes urbanístiques i territorials 
- Criteris de conservació dels espais naturals del municipi de Besalú. 
- Afecció de la planificació urbanística sobre el medi natural de Besalú i criteris de conservació. 
- Criteris de delimitació de sòl no urbanitzable pels seus valors naturals. 
- Criteris de sostenibilitat en el planejament i la construcció. 
- Criteris de selecció de fustes per al mobiliari urbà. 
- Criteris de sostenibilitat en els materials de construcció. 

 Criteris de gestió del verd urbà públic i privat. 
- Codi de bones pràctiques en la jardineria de Besalú. 
- Actuacions de creació i recuperació de zones verdes i espais lliures previstos en el POUM. 

 Criteris i recomanacions davant del perill d’esfondraments. 
- Perill d’esfondraments. 
- Àrees amb perill d’esfondraments. 
- Recomanacions per fer front al perill d’esfondraments. 

 
Finalment, l’ISA va incorporar un Pla de vigilància ambiental (PVA) que se centra en les operacions de 
vigilància ambiental durant el període corresponent al planejament derivat.  
 

1.4 Memòria ambiental 
 
La Memòria Ambiental12 del POUM de Besalú es va elaborar finalitzat el període d’informació pública 
(fase de consultes i d’al·legacions), tant de l’instrument de planejament13 com de l’ISA, que es va redactar 
en la fase anterior, l’aprovació inicial.  

                                                 
11 Avaluació i zonació de la perillositat d’esfondraments al municipi de Besalú (Garrotxa) ICC/AR-085-01. Institut 
Cartogràfic de  Catalunya. Octubre, 2001. 
12 Segons la Ley 9/2006 per Memòria Ambiental s’entén: Articulo 2. i) Memòria ambiental: Documento que valora la 
integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación, así como el informe de 
sostenibilidad ambiental y su calidad, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, 
además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o programa, y establece las 
determinaciones finales. 
Segons la Llei AAPP de Catalunya, per Memòria Ambiental s’entén: 
Article 2. h) Memòria Ambiental del Pla o Programa (MA): Document elaborat d’acord amb el procediment establert als 
articles 23 a 27, basat en la versió preliminar del Pla o Programa, en l’Informe de sostenibilitat ambiental, en la 
informació rebuda i en les consultes realitzades, i que valora com s’ha dut a terme la integració dels aspectes 
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La proposta de Memòria Ambiental que es va presentar tenia en compte: la documentació presentada fins 
aleshores, els informes tècnics rebuts pels diferents òrgans ambientals i les al·legacions amb contingut 
ambiental trameses per entitats públiques i privades, partits polítics i ciutadans en referència al POUM i a 
l’ISA. Per elaborar-la, l’òrgan promotor (Ajuntament de Besalú) va comptar amb l’assistència i la 
col·laboració de l’òrgan ambiental (Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Girona) que va prendre 
l’acord exprés mitjançant l’Informe de resolució, el qual va donar la seva conformitat a la Memòria 
Ambiental presentada14. 
 
Així mateix, aquesta Memòria incorporava una anàlisi dels principals impactes significatius previstos 
durant l’aplicació del Pla, així com un recull de determinacions finals per tal que el POUM les incorporés, i 
una proposta de seguiment ambiental, que fixava indicadors ambientals de referència15. 
 
Durant el període d’informació pública16 es va presentar un total de quaranta-quatre al·legacions, sis de 
les quals de caràcter ambiental, les quals es van incorporar a les determinacions ambientals de la 
Memòria Ambiental. 
 
Pel que fa als informes sectorials, es van rebre deu respostes de les consultes efectuades per l’òrgan 
ambiental durant la fase d’informació pública. Els organismes que hi van participar són els següents: 

 OTAA de Girona. 
 Direcció General de Ports i Transport. 
 Departament de Comerç, Turisme i Consum. 
 Direcció General de Patrimoni Cultural. 
 Departament d’Educació. 
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 Departament d’Economia i Finances. 
 Departament de Cultura. 
 Direcció General d’Habitatge. 
 Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

 
El sòl no urbanitzable, d’acord amb els articles 367 a 371 de la normativa del POUM, es va qualificar 
mitjançant quatre categories17: 

 Agrícola de valor (Clau 21): Recull el sòl no urbanitzable destinat bàsicament a ús agrícola. 
S’admeten els usos establerts per la regulació general del sòl no urbanitzable. 

 Forestal de valor (Clau 22): Recull de forma genèrica els terrenys forestals del municipi. No s’hi 
permeten noves edificacions tret de les vinculades a la utilització forestal dels terrenys, d’acord 
amb la normativa forestal catalana. 

 Interès ecològic i paisatgístic (Clau 24): Es qualifiquen sota aquesta denominació les àrees 
agrícoles d’especial interès; la seva delimitació s’ajusta al parc de les hortes, per al qual es 
preveu la redacció d’un pla especial urbanístic. 

 Altres usos existents-Dotacions (Clau 26b): Recull l’àmbit d’un càmping situat al marge dret del 
riu Fluvià. Les condicions aplicables a aquests terrenys són les previstes al Pla especial càmping 
de Besalú, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 14 de maig de 
2003 i reflectit a l’article 372 de les normes urbanístiques. 

 

                                                                                                                                               
ambientals durant el procés d’avaluació, així com l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, el resultat de les 
consultes i com aquestes s’han pres en consideració; així mateix conté un previsió sobre els impactes significatius de 
l’aplicació del Pla o Programa, i les determinacions finals que calgui incorporar al Pla o Programa. 
13 En fase d’aprovació provisional. 
14 Expedient núm. U104/2006. 
15 L’Ajuntament de Besalú va assignar a la Comissió de Seguiment del POUM les funcions de seguiment ambiental del 
Pla. La funció d’aquesta comissió és emetre i lliurar als òrgans competents i a l’OTAA de Girona informes periòdics en 
relació amb la presa en consideració de les determinacions i els condicionants ambientals indicats a la Memòria 
Ambiental.  
16 Segons determinacions de la Disposició dotzena del RLLU, el període d’informació pública es va allargar fins a 45 
dies.  
17 Text extret de l’Informe sobre planejament urbanístic dels Serveis Territorials a Girona, expedient núm. U104/2006, 
pàg. 2-3. 
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L’article 337 de la normativa preveu que, una vegada s’hagi aprovat el Pla director territorial de la 
Garrotxa, les seves determinacions siguin de directa aplicació a efectes del sòl no urbanitzable. 
 
Catàleg de masies i cases rurals: Incorpora nou fitxes d’identificació, localització i classificació de 
cadascuna de les masies existents en terrenys no urbanitzables del municipi de Besalú, així com un 
plànol general de situació i una normativa.  
 
Finalment, la Memòria Ambiental va donar un seguit d’indicadors ambientals per tal que la Comissió de 
Seguiment fes a posteriori el seguiment ambiental d’aquest POUM. Els indicadors ambientals que es van 
desenvolupar van ser els següents: 
 

1. Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB nocturns.  
 
Atesa la proximitat d’alguns nous sectors residencials a l’autovia A-26 (PPU 01-camp de l’estany Recolta, 
PAU 02-Grup del Mont i PPUD 01-Camp Gran) serà necessari analitzar els nivells sonors que suporten 
aquests sectors fent, tal com es diu a les consideracions sobre el planejament derivat de l’informe de 
l’OTAAG, un estudi acústic que determini la necessitat d’implantar apantallaments acústics d’acord amb el 
mapa de capacitat acústica municipal i els nivells sonors establerts per la Llei 16/2002, llei de protecció 
contra la contaminació acústica. L’objecte d’aquesta Llei és regular les mesures necessàries per prevenir i 
corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocada pels 
sorolls i les vibracions, i alhora establir un règim d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el 
territori de Catalunya. 
 
Així mateix, els plans derivats del POUM de Besalú tindran en compte les zones de sensibilitat acústica 
definides al mapa de capacitat acústica del municipi i les normes per a les noves construccions en zones 
de soroll d’acord amb l’article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica. 
 
Per dur a terme aquest indicador cal que el municipi faci el seu mapa de sensibilitat acústica 
(recomanació proposada en aquesta Memòria Ambiental). Així mateix, es recomana establir un model 
d’ordenança municipal referent al vector de soroll per tal d’establir nivells més restrictius que a la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 
Segons manual (Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental del POUM de Carceller, X; 2006), 
aquest indicador requereix l’existència de mapes de soroll i pot aplicar-se mitjançant SIG (Sistemes 
d’Informació Geogràfica). Cal tenir present que els valors escollits en aquest indicador (65 dB diürns i 55 
dB nocturns) corresponen als valors límits d’immissió per a zones de sensibilitat moderada segons la 
legislació vigent, que són adients i referents per fer una valoració prou exigent de l’estat de la qüestió en 
un pla. 
 
També es pot aplicar l’indicador núm. 27 de l’SMIS, 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 l’annex 12 de la Llei 
16/2002). 

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

 
Segons les determinacions i consideracions de l’informe de l’OTAAG, el disseny i els elements de la xarxa 
d’enllumenat públic haurà de complir les determinacions de la Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i normativa de desenvolupament (Decret 
82/2005, de 3 de maig). 
 
Segons manual (Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental del POUMs de Carceller, X; 2006), 
d’acord amb la legislació específica, l’Ajuntament de Besalú haurà de formular un pla municipal 
d’adequació de la il·luminació exterior existent al seu municipi a les prescripcions de la Llei 6/2001 i el 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 
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il·luminació exterior de titularitat privada. Així mateix, aquest pla ha de contenir les disposicions 
adequades per al planejament derivat i per als espais externs en projecte d’edificació. L’indicador ha de 
mesurar, per trams viaris o perímetres il·luminats, el grau d’adequació de l’enllumenat. 
 

3. Percentatge de la generació de residus de la construcció. 
 

Segons les determinacions i consideracions de l’informe de l’OTAAG, la gestió dels residus d’excavació i 
de la construcció que es generin durant el procés d’urbanització es durà a terme en instal·lacions 
autoritzades d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental i normativa de desenvolupament18. 
 
Per tant, s’ha de calcular el percentatge de generació de la tipologia d’aquests residus i controlar, 
sobretot, que la gestió es faci de forma correcta i es derivin a instal·lacions acreditatives o reglades 
segons la legislació indicada i pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  
 

4. Establir criteris de sostenibilitat i d’eco eficiència a les noves edificacions. 
 

Segons les determinacions i consideracions de l’informe de l’OTAAG, el planejament derivat haurà 
d’incorporar les previsions en matèria d’eco eficiència en la construcció d’habitatges del Decret 21/2006, 
de 14 de febrer, en el qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència als edificis. 
 
Cal crear polítiques ambientals per tal de facilitar la implantació de mecanismes de sostenibilitat i d’eco 
eficiència per als nous edificis derivats dels nous sectors de creixement proposats al POUM. Aquests 
mecanismes s’haurien de centrar principalment en vectors d’estalvi del consum d’energia i d’aigua (les 
recomanacions i consideracions previstes a  l’ISA poden ser d’utilitat).  
 
Es recomana que el municipi implanti una normativa d’eco eficiència basada en els principis del DECRET 
21/2006, de 14 de febrer, en el qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència als edificis i 
als principis del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació). 

 
5. Unitat de paisatge amb objectius de qualitat paisatgística, en relació amb el nombre total 

d’unitats de paisatge del municipi. 
 

Segons el Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Besalú, el municipi conté diferents unitats de paisatge. 
Aquestes són les següents (vegeu l’apartat 3 de l’ISA i l’annex V d’aquesta MA: Reportatge fotogràfic): 

 Alzinar o pineda de pi blanc. 
 Bruguerar. 
 Conreus herbacis. 
 Verneda. 
 Plantació de pollancres. 

 
Aquestes unitats de paisatge han estat delimitades d’acord amb les determinacions del PALS de Besalú. 
S’han de preveure els objectius de qualitat paisatgística actuals per a aquestes diverses unitats 
ambientals, perquè el seguiment ambiental del POUM permeti avaluar el grau de compliment i d’eficiència 
d’aquests objectius de qualitat. 
 

2. Conclusions 

 
Tal com diu la nova Llei AAPP (BOPC núm. 321 Introducció pàg. 6), és important disposar d’un marc 
legislatiu propi per simplificar i agilitar els procediments (terminis, sistemes telemàtics, etc.), aclarir els 
supòsits d’aplicació i el contingut dels diversos documents i actes, i evitar supòsits de duplicitats amb les 
avaluacions d’impacte ambiental.  
 

                                                 
18 L’any passat es va aprovar el REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, en el qual es regula la producció i la gestió 
dels residus de construcció i demolició. 
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Finalment, des del punt de vista ambiental es va aconseguir incorporar a la normativa urbanística del 
POUM de Besalú els aspectes de caràcter ambiental com ara l’establiment d’una qualificació urbanística 
en espais lliures urbans amb funció tampó i de transició cap als espais naturals amb què confronten (com 
per exemple: protegir davant de la transformació urbanística la franja de conreus inclosa al PPUD02-plana 
de Baix que confronta amb l’espai ecològic inclòs a la Xarxa Natura 2000 “Riberes del riu Fluvià”). L’OTAA 
de Girona va determinar que era necessari incorporar determinacions de tipus normatiu que assegurin 
l’adopció i també mesures per minimitzar impactes sobre el paisatge en l’execució del nou sector 
industrial PPU03-carretera de Beuda19. 
 

3. Agraïments 

 
Al Sr. Oriol Monfort per la interacció professional constructiva que vam tenir en l’execució del POUM de 
Besalú i en tramitar-lo, al Sr. David Bargalló i a la Imma. 
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