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Introducció

—

Eulàlia Miralles
i Jordi Romero-Lengua

—

Vuit anys després que la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, del
27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient establís l’obligatorietat d’avaluar l’impacte ambiental d’un cert tipus de plans i
programes, i tres anys després que la Llei de l’Estat 9/2006, del 28 d’abril, sobre l’avaluació
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient transposés a l’ordenament jurídic estatal la citada Directiva, el passat mes d’abril de 2009, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
La nova Llei suposa un pas endavant en l’avaluació de plans i programes sectorials d’àmbits molt diversos. En el camp del planejament urbanístic, però, es compta amb una ja
considerable experiència en avaluació ambiental derivada de la legislació urbanística
catalana, que es remunta a l’any 2002, quan la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme va
establir l’obligatorietat d’instaurar en els plans urbanístics “la documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l’informe mediambiental”. El Decret legislatiu 1/2002, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i, posteriorment, el Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, conjuntament amb la nova Llei 6/2009, constitueixen el marc actual per a l’avaluació ambiental del
planejament urbanístic.
Arran d’aquest context jurídic, els professionals i les administracions responsables de la
planificació urbanística i del medi ambient, hem assumit un canvi significatiu en la manera
de treballar i de tramitar el planejament, no exempt de dificultats i d’incerteses, segurament inherents a tot nou procés.
Transcorreguts set anys des que s’incorporessin de forma generalitzada els informes ambientals en els plans urbanístics, amb l’experiència adquirida per part dels diferents agents
implicats en el procés d’avaluació ambiental durant aquest primer període, i aprofitant la
cojuntura propícia de l’aprovació de la Llei 6/2009, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) va organitzar, el 19 de juny de 2009, una jornada de reflexió en relació amb
l’avaluació ambiental del planejament urbanístic.
L’objectiu principal de la jornada era fer possible una reflexió i un debat conjunt entre els
diferents agents que intervenen en el procés d’avaluació ambiental del planejament urbanístic: equips redactors del planejament i dels documents d’avaluació ambiental, ajuntaments, administració ambiental i urbanística; amb l’objectiu de fer balanç i d’identificar
oportunitats de millora per assolir una adequada integració dels aspectes ambientals en el
planejament d’una forma àgil, efectiva i eficaç.
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Les conclusions de les Segones Jornades d’Avaluació d’Impacte Ambiental del Planejament Urbanístic i Territorial, celebrades a Olot, l’abril de 2002, van servir d’element de
reflexió i de punt de partida a l’hora de valorar el camí que havíem recorregut fins el moment. En aquest sentit, aquestes conclusions mencionaven la necessitat de promulgar una
normativa catalana d’avaluació ambiental de plans i programes que hauria de:
— Incorporar els requeriments de la Directiva 2001/42;
— Basar-se en la participació i el consens de tots els organismes implicats;
— Formalitzar la fase de consulta prèvia a través d’un scoping o preestudi d’abast -aquí
veiem clares analogies amb el document de referència definit per la Llei d’urbanisme i la
d’avalució ambiental-;
— Adequar el procediment a la jerarquia de plans i programes;
— Garantir que el resultat de les avaluacions fos vinculant;
— Fomentar la participació pública i l’accés a la informació ambiental; i
— Definir clarament les responsabilitats de les administracions competents i de l’administració ambiental.
Com veiem, gran part d’aquestes reivindicacions formulades l’any 2002 s’han fet realitat.
El desenvolupament de la jornada es va iniciar amb la benvinguda del Sr. Jordi RomeroLengua, ambientòleg consultor i coordinador de la Comissió de Territori del COAMB
(CT-COAMB). La jornada es va estructurar en tres blocs.
El primer bloc, de contextualització, va permetre fer un repàs de les realitats viscudes des
de la incorporació de l’avaluació ambiental al planejament urbanístic l’any 2002. Va incloure tres ponències:
— La primera, sobre el marc jurídic, les etapes, els documents i la tramitació de l’avaluació
ambiental, presentada pel Sr. Ramon Queralt, ambientòleg consultor.
— La segona, sobre la cronologia i experiència en avaluació ambiental en el període 20022009, analitzada des de l’òptica de l’òrgan ambiental i presentada pel Sr. Xavier Carceller, Cap de l’Àrea de Plans i Programes de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
— La tercera, sobre la nova Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes, presentada per la Sra. Dolors Clavell, Diputada del Parlament de Catalunya, ponent relatora
de la Llei i, per tant, coneixedora del procés d’elaboració de la mateixa.
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Un segon bloc de diagnosi realitzada per part dels diferents agents implicats en l’avaluació
ambiental del planejament urbanístic, en el qual es demanava als ponents que exposessin
les dificultats amb que es troben a l’hora de desenvolupar el seu paper i, en general, els punts
forts i punts dèbils que identifiquen en relació amb el model d’avaluació ambiental català i
amb la seva aplicació pràctica. Amb tots aquests ingredients posats sobre la taula, vam poder cuinar un bon plat en el debat que cloïa la jornada. Les ponències van ser les següents:
— El Sr. Laureà Giner, Cap de l’Oficina Territorial d’Avaluació ambiental de Tarragona, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, va exposar el
punt de vista des de l’òptica de l’òrgan ambiental.
— El Sr. Camil Cofan, Cap del Servei Territorial de Girona de la Direcció General d’Urbanisme, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, va exposar el punt de vista des de l’òptica de l’òrgan urbanístic.
— La Sra. Laia Soriano, advocada urbanista dels Serveis d’Ordenació Urbanística de la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va presentar una
anàlisi des de l’òptica dels Ajuntaments, d’acord amb la seva pròpia experiència en el
suport jurídic i tècnic a aquests.
— Finalment, el Sr. Xavier Canosa, arquitecte urbanista, i el Sr. Adrià Gelabert, ambientòleg consultor, van exposar el seu punt de vista des de l’òptica dels redactors del planejament i dels documents d’avaluació ambiental.
El tercer bloc de la jornada, al qual es va dedicar el mateix temps -una hora i escatx- que a
cadascun dels blocs anteriors, es va destinar a la realització d’un debat entre tots els assistents –ponents i públic- a la jornada. Fóu presentat per la Sra. Eulàlia Miralles, ambientòloga consultora i membre de la Comissió de Territori del COAMB, que va plantejar quatre
idees clau per iniciar un debat que va ser –al nostre entendre- molt interessant, un punt
apassionant i, segurament fructífer, atès que va posar sobre la taula reptes de present i de
futur de gran rellevància per als professionals de l’urbanisme i del medi ambient i, alhora,
va escenificar un veritable diàleg entre els diferents agents implicats que, de ben segur, va
enriquir-nos a tots els presents.
De la cloenda de la Jornada se’n van fer càrrec el Sr. Arnau Queralt, ambientòleg consultor
i Vicepresident del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya; el Sr. Ferran Vallespinós, Coordinador de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, administració que va cedir
l’esplèndid Espai Francesca Bonnemaison per a la celebració de la Jornada; i, finalment,
el Sr. Rufí Cerdan, Subdirector general d’Avaluació Ambiental de la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
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La publicació que teniu a les mans no és una transcripció de les ponències presentades a la
jornada, sinó un recull d’articles que se situen a cavall entre l’exposició realitzada per cadascun dels ponents i la seva reflexió personal, i que han estat redactats amb posterioritat
a la celebració de les jornades per part de tots aquells ponents que així ho han desitjat. Es
tracta d’articles o relats força variats, en la forma i en el contingut, que no pretenen res més
que posar sobre la taula unes explicacions i reflexions de partida que ens poden ajudar a
seguir avançant i millorant en el camp de l’avaluació ambiental del planejament urbanístic
al nostre país.
Com a cloenda de la publicació, els organitzadors de la jornada, una vegada celebrada
aquesta i després de llegir els articles elaborats pels ponents, presentem unes primeres
conclusions del que, al nostre entendre, va aportar la jornada.
Per acabar, voldríem destacar la satisfacció que per la Comissió de Territori en concret, i
pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya en general, va comportar l’organització d’una jornada de reflexió com aquesta. D’altra banda, agrair als ponents el fet d’acceptar la invitació
a participar, i al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a la Diputació de Barcelona
pel seu suport en l’organització.

—

Coordinadors de les jornades
Eulàlia Miralles
Ambientòloga. Membre de la CT-COAMB
i Cap de projectes de MINUARTIA

Jordi Romero-Lengua
Ambientòleg i urbanista. Coordinador de la CT-COAMB i
Soci director d’X3 Estudis Ambientals
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Marc jurídic,
etapes, documents
i tramitació de
l’avaluació ambiental
del planejament
urbanístic


—
—

Ramon Queralt

El principi del camí
Tradicionalment l’avaluació havia estat un instrument general de prevenció aplicat a la
reducció de l’impacte de determinats projectes sobre el medi ambient en aplicació de la
Directiva 97/11/CE. A Catalunya el procediment de l’avaluació d’impacte ambiental s’ha
regulat fins ara pel Decret 114/1988, de 7 d’abril. D’altra banda, amb la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental (la famosa IIAA) es transposen els preceptes
de la Directiva europea 96/6/CE sobre prevenció i control integrats de la contaminació
(IPCC) pel que fa a activitats amb incidència ambiental.
Amb aquests precedents, irromp la Directiva 2001/42/CE sobre l’avaluació dels efectes de
certs plans i programes sobre el medi, que amplia l’àmbit d’aplicació tradicional del concepte d’avaluació ambiental fins llavors circumscrit a projectes, als plans i programes. La
Directiva no fa una substitució en el mètode sinó que complementa la tècnica reglada de
les avaluacions aplicable a projectes en el món de la planificació. En aquest sentit, és el primer text que fixa els principis generals d’un sistema d’avaluació ambiental estratègica, defineix l’àmbit bàsic d’aplicació i estableix un procediment mínim, tot i cedint als estats membres gran flexibilitat a l’hora de concretar els procediments i les metodologies. Aquesta
norma que, per ser exactes, parteix d’un precedent en una matèria col·lateral, la Directiva
Hàbitats (43/92/CEE, art. 6.3: “qualsevol projecte o pla que pugui afectar els llocs objecte
de protecció, individualment o en combinació amb altres plans o projectes, se sotmetrà a
una avaluació adequada de les repercussions”), establia un termini per la transposició als
estats, el 21/07/2004, que l’Estat Espanyol va complir amb un retard de dos anys.
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La via catalana
A Catalunya, l’any 2002 es va redactar un primer avantprojecte de llei catalana d‘avaluació
ambiental, que es va sotmetre a informació pública el setembre de 2005. D’altra banda,
mentre no arribava l’aprovació d’una llei catalana i en vistes de la transposició efectiva per
part de l’Estat espanyol mitjançant la Llei 9/2006, el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) va elaborar uns criteris interpretatius per facilitar-ne l’aplicació en el seu
àmbit competencial.
Tanmateix, abans de començar a aplicar l’avaluació ambiental genèricament, la Generalitat
ja va començar a aplicar-la -de manera transitòria i fins a la transposició de la Directiva
europea- en els dos àmbits clau de la planificació com són el planejament urbanístic i el
territorial. D’una banda, tant la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) com el Reglament que la desenvolupa (Decret Llei 305/2006), venien aplicant des del 2002 un sistema
d’avaluació ambiental que va ser complert a partir de 2005 (informe preliminar, informe
de sostenibilitat i memòria ambiental). De l’altra, l’aplicació en el planejament territorial
amb el reglament d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials
(Decret 142/2005). Tot plegat va tenir una especial transcendència, si tenim en compte
que un percentatge molt important del planejament redactat a Catalunya al llarg de la seva
història es concentra en aquesta primera dècada del segle XXI.
Un punt clau en l’aplicació de l’avaluació ambiental a Catalunya ha estat la creació de les
Oficines Tècniques d’Avaluació ambiental (OTAAs) creades a través del Decret 125/2005,
de reestructuració dels Serveis Territorials del DMAH. D’una forma força solvent (sobretot
si ho comparem amb altres territoris de l’Estat), aquestes unitats han fet front, des de ja fa
quatre anys, a les atribucions en matèria d’avaluació de plans urbanístics i, transitòriament,
de tots els plans i programes fins a aprovar-se la llei 9/2006 estatal i 6/2009 catalana.
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Figura 1 Documents vinculats a l’avaluació ambiental del planejament urbanístic

Acord
de formulació
del POUM
(Ajuntament)

Documentació
Avanç del Pla

Informe Ambiental
Preliminar (IAP)

Pla de Participació
Ciutadana (PPC)
Proposta 1

Període de suggeriments
dels particulars

Emissió del
document
de referència
(OTAA)

Annex: Informe integrat
d’urbanisme +
secretaria PTP

Informe de Sostenibilitat
Ambiental (ISA)
Proposta 2

Figura 2 Tramitació de l’avaluació ambiental del planejament urbanístic
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d’informació
pública

Aprovació
inicial
(Ajuntament)

Alegacions
Consultes

Proposta 3
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de Memòria
Ambiental
Resolució de l’OTAA
Aprovació provisional
(AJUNTAMENT)
Informe de la CTU
Aprovació final (CTU)

Publicació al dogc
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Reflexió final
Finalment s’ha aprovat amb una numeració curiosament invertida a l’espanyola, la Llei
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. És això la fi del camí en
l’avaluació ambiental de plans i programes a Catalunya? Segurament no. I més, si Kavafis
l’endevina quan diu que Hem d’anar més lluny. Però el pas a la segona fase implica assentar més correctament el sistema tal com ara està muntat.
El fet que s’aprovés la llei sense cap Disposició Transitòria ja ens indica que el grau d’acceptació del sistema i la seva assumpció per part dels agents professionals al país era prou
alt. Però sempre hi ha aspectes a millorar abans de passar a la segona fase. Fonamentalment, quant a l’anàlisi d’alternatives –que caldria basar-lo més en una millora de la
quantificació de les necessitats de sòl (residencial i industrial) –; i també, harmonitzar els
temps respecte a la rebuda dels informes dels organismes, de manera que a l’hora de fer
els informes d’al·legacions, suggeriments i aportacions, es pogués fer una anàlisi global i
comprensiva. Altres aspectes a reforçar són una major homogeneïtat de criteri entre les
diferents OTAAs, la necessitat de fer un esforç per distingir dins dels documents entre el
que és important i el que és accessori (cosa que caldria també demanar per als mateixos
documents de referència) i no cal dir, acabar d’integrar els consultors i llurs criteris dins el
treball dels equips redactors.
Indubtablement, per a ser plenament efectiva, l’avaluació ambiental un dia o altre haurà
d’incorporar un seguiment dels plans i de l’aplicació de les mesures correctores i compensatòries que s’indiquen en un dels apartats. El seguiment convencional és més complex en
el planejament general i més viable sobre el planejament derivat, amb figures més projectuals o gairebé executives. En qualsevol cas, això passa per una harmonització i clarificació
dels indicadors (ara útils només a efectes de comparació). Es tracta, sens dubte, de l’”avaluació 2.0”. Mentre no arriba aquest seguiment, el més plausible potser passa per generalitzar l’ús dels plans d’etapes –almenys en el planejament general– amb un ordre preestablert i clar, i un seguiment a càrrec del propi promotor.

—

Ramon Queralt
Ambientòleg i advocat.
Codirector tècnic de LA LLENA ambiental
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L’avaluació ambiental
del planejament
urbanístic a Catalunya:
2002-2009


—
—

Xavier Carceller

Introducció
L’avaluació ambiental de l’urbanisme ha estat plantejada al nostre país de la mà d’un nou
paradigma, el de l’urbanisme sostenible, que ha esdevingut a partir de la promulgació de
la Llei 2/2002, un principi bàsic de la legislació urbanística catalana i, per extensió, del
conjunt de l’activitat urbanística que aquesta regula.
A causa de la manca de desenvolupament d’una legislació específica sobre avaluació ambiental de plans i programes, no va ser fins a setembre de 2006, amb la vigència del Reglament de la Llei d’urbanisme, que l’avaluació ambiental del planejament començà a
aplicar-se de forma real. En aquell moment van quedar fixats el seu àmbit d’aplicació, el
procediment administratiu aplicable i el contingut dels principals documents tècnics. Cal
assenyalar, però, que el model d’avaluació ambiental adoptat no va ser fruit de la improvisació, tot i els problemes inicials derivats de la manca de referències metodològiques o de
les dificultats causades per la subsistència de determinats estereotips i inèrcies en la pràctica administrativa, entre altres.
Els avenços experimentats des d’aquells primers moments han estat molt significatius i
d’un calat notable, malgrat el lapse de temps realment curt (menys de tres anys) transcorregut. Una anàlisi comparativa dels documents de planejament de l’època i dels actuals
farà evident que el grau d’integració ambiental en els plans d’urbanisme ha augmentat significativament, tot i no ser encara, ni de bon tros, suficient. No són aliens a aquests canvis
factors com la important millora del nivell tècnic dels equips ambientals especialitzats, tant
en l’Administració com en el sector privat, o la incorporació progressiva dels professionals
ambientals en els equips redactors del plans. Cal no oblidar que l’objectiu de l’avaluació
ambiental és assolir la plena integració en els processos decisoris dels requeriments ambientals del territori; per aquest motiu, seria un greu error reduir la funció dels professionals
del medi ambient en la realització, a posteriori, de simples verificacions ambientals de
documents de planejament tècnicament acabats.
La promulgació recent de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes (la qual, per cert, és fruit en bona mesura de l’experiència adquirida i consolida
el model adoptat), tanca aquesta etapa inicial de l’avaluació ambiental de l’urbanisme a
Catalunya i obre les portes a nous reptes.
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El nou model d’avaluació
ambiental de plans i programes
El model d’avaluació ambiental de plans i programes adoptat a Catalunya presenta les
característiques següents:
— Plena integració dels processos d’avaluació dels diversos plans i programes que concorren en el territori. Avaluació en cascada, de manera que es reforça la coherència global
dels processos avaluadors i s’eviten duplicitats, amb la qual cosa s’assoleix una eficàcia
més gran i, alhora, l’estalvi de temps i de recursos.
— Avaluació continuada dels plans i programes, durant tot el seu cicle de vida i des dels
seus estadis més inicials, per part dels diversos actors que hi intervenen. Utilització,
amb aquesta finalitat, dels objectius ambientals com a fil conductor.
— Avaluació ambiental i del seguiment a càrrec del promotor.
— Integració dels tècnics ambientals ens els processos de redacció dels plans.
— Intervenció proactiva de l’òrgan ambiental des de l’inici d’aquests processos.
— Integració i simplificació de procediments administratius.
— Integració dels documents d’avaluació en el pla o programa.
Per facilitar la implementació del model, el Departament de Medi Ambient i Habitatge
(DMAH) ha adoptat progressivament un conjunt de mesures destinades a agilitzar els
procediments i a simplificar continguts innecessaris, entre les quals cal assenyalar:
— Unificació, en el marc de l’avaluació ambiental, dels informes de les diverses unitats del
Departament (Instrucció 1/2007 del Secretari General).
— Prevenció de duplicitats entre avaluacions de plans i de projectes: l’avaluació d’impacte
ambiental no s’aplica als plans, excepte quan el seu contingut és exclusivament projectual. En cap cas una pla s'ha de sotmetre a més d’un tipus d’avaluació ambiental.
— En el supòsit de plans sotmesos a decisió prèvia sobre la seva possible subjecció a avaluació ambiental, s’unifica el procediment administratiu amb el de l’emissió dels documents de referència.
— Mitjançant un procediment simplificat pot resoldre’s la no avaluació ambiental de plans
o programes en aquells supòsits en què, per les seves característiques i poca entitat, resulta evident la manca d’efectes ambientals significatius.
— Simplificació del contingut dels documents d’avaluació (informe de sostenibilitat ambiental (ISA), memòria ambiental,...) en el cas de plans d'ordenació urbanística municipal
(POUM) de municipis d’escassa complexitat urbanística.
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Paral·lelament, el DMAH ha dut a terme un conjunt d’actuacions destinades a facilitar
informació i suport als ens locals, els redactors i els promotors dels plans, així com a fomentar la participació pública en els processos d’avaluació ambiental. Cal destacar especialment la possibilitat d’accés telemàtic a la informació i als documents de referència i
resolucions emesos, així com el sistema participació directa en les consultes preceptives
que es duen a terme. D’altra banda, han estat publicats i posats a l’abast del públic interessat diverses guies metodològiques i altres documents de suport.
També cal assenyalar la implementació, en una primera fase, del Banc de dades d’avaluació
ambiental (BADAIA), que té com a finalitat disposar de la informació i de la documentació
que genera l’avaluació ambiental de plans i programes i fer-les accessibles als agents que
hi intervenen, a les administracions publiques afectades, al públic interessat, i també al
públic en general.

Els primers resultats de l’aplicació
de l’avaluació ambiental
Com a conseqüència de tot l’esmentat, l’aplicació de l’avaluació ambiental ha pres carta
de naturalesa i són centenars els plans i programes avaluats, majoritàriament de caràcter
urbanístic. En concret, les dades del bienni 2007- 2008 són aquestes:
— Resolucions cas a cas sobre l’aplicació de l’avaluació ambiental a determinats plans o
programes (187).
— Documents de referència (435), distribuïts de la manera següent: plans territorials parcials i plans directors urbanístics (3) ; plans i programes sectorials ( 21); plans directors
urbanístics (26); plans d’ordenació urbanística municipal (146); modificacions de planejament general (161); plans parcials urbanístics (37); i plans especials urbanístics (41).
— Resolucions sobre memòries ambientals (210).
En definitiva, el bagatge assolit durant aquests tres anys i el nou marc legislatiu permeten,
en aquests moments, obrir una nova etapa amb el plantejament de reptes immediats
com aquests:
— Consolidar definitivament la proactivitat en la intervenció dels òrgans ambientals actuants.
— Reforçar la coordinació entre òrgans ambientals i òrgans urbanístics en les primeres
fases dels processos de planejament.
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— Consolidar la integració dels equips ambientals en els processos de planejament
i superar la funció de mers redactors dels documents d'avaluació ambiental.
— Aplicar la integració ambiental a tot el cicle de vida dels plans: implantació generalitzada
del seguiment i de la supervisió ambientals.
— Millorar substancialment el tractament en els plans urbanístics i en la seva avaluació,
d’aspectes com: l’avaluació d’alternatives; l’aplicació dels indicadors ambientals; la consideració dels impactes acumulatius; l’eficiència energètica de les tipologies urbanes; la
prevenció dels efectes del canvi climàtic; la integració del planejament urbanístic amb la
planificació de la mobilitat i l’articulació entre els documents d’avaluació i els estudis de
mobilitat generada; i la incorporació d’objectius de qualitat paisatgística adaptats a les
característiques dels distints tipus de plans.

—

Xavier Carceller
Doctor arquitecte. Cap de l’Àrea de Plans i
Programes. Subdirecció General d’Avaluació
Ambiental, Departament de Medi Ambient i
Habitatge, Generalitat de Catalunya
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La nova Llei
d’avaluació ambiental
de plans i programes


—
—

Dolors Clavell

Introducció
En el procés d’elaboració i reflexió entorn una nova llei, sovint es planteja el dilema sobre
si els canvis de la realitat es produeixen a banda de les lleis i prèviament a aquestes, o bé
poden arribar a ser conseqüència dels nous textos legals. La meva experiència indica que
els canvis reals han de sorgir de la pròpia societat, de la interiorització de la necessitat de
canviar per avançar; però alhora veig clar que l’aprovació d’una nova llei és un instrument
gens menyspreable en el camí per arribar a la consecució d’aquests objectius de canvi i
transformació.
Des d’aquest punt de vista, cal reconèixer la significativa aportació que les normes suposen en el necessari canvi cultural que ha de produir-se en les pautes a seguir a l’hora de fer
planejament urbanístic a Catalunya. Venim d’una tradició on la planificació urbanística ha
estat un simple marc per a la fixació d’espais de negoci, obert a les iniciatives puntuals de la
iniciativa privada però llunyà a perspectives d’interès públic i participació social. L’urbanisme no és només transformació del sòl i dret de propietat, i estem obligats a demostrar-ho.
A partir d’aquestes observacions, crec que pot ser interessant comentar el procés d’elaboració de la nova Llei 6/2009 a Catalunya i els aspectes que han donat lloc a més debat polític.
La llei ha volgut ser el resultat d’una experiència pràctica prèvia, i això és positiu. El coneixement dels casos pràctics ha permès anar adaptant les primeres idees a la realitat del
que resultava més factible incloure en el text, de manera que aquest és fruit de la voluntat
política però també del coneixement pràctic de les possibilitats d’avançar per part dels
diferents agents –ciutadania inclosa- concernits per la temàtica de l’elaboració de plans i
programes al nostre país.

Aspectes més destacats de la Llei
Si hagués de fer un resum sintètic dels continguts més destacables de la Llei que afecten al
planejament urbanístic, seria el següent:
—A

L’objectiu principal de la Llei és l’efectiva i veritable integració dels valors i criteris ambientals en el planejament urbanístic, i que aquesta integració es produeixi des del primer
moment i al llarg de tot el procés (art. 1). Això no és mera retòrica. Espero que d’aquí uns
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anys veurem com a natural l’anàlisi de les diferents opcions urbanístiques des de l’òptica
ambiental, perquè aquesta mirada ja formarà part de la nostra forma de veure la realitat.
Però avui no és així, en absolut. La perspectiva ambiental segueix essent percebuda com
un nou àmbit –separat i especialitzat- de la reflexió urbanística, no com un element totalment incardinal en aquesta pròpia reflexió.
—B

La llei consolida dues vies per arribar a l’avaluació ambiental: la que resulta directament
exigible per llei, aplicable a tots els plans prefixats en l’Annex 1 i l’art. 6; i la que requereix
una decisió prèvia respecte a si és o no necessària l’avaluació ambiental en l’art. 8.1. Respecte a les modificacions de plans, es preveuen en l’art. 7 les referides als plans de l’Annex 1
i art. 6; i en l’art. 8.1.e) les relacionades amb els plans de l’art. 8.1.
—C

Aquest esquema complex vol donar resposta als criteris de la Directiva 2001/42/CE i la
Llei estatal 9/2006, fent previsió de tots aquells plans que ja avui sabem que cal sotmetre a
avaluació ambiental i alhora obrint la possibilitat d’actuar en supòsits avui no previstos. I
per això l’art. 5.2 estableix l’eventualitat que un acord del Govern pugui decidir la subjecció
en supòsits no establerts en la pròpia Llei 6/2009.
—D

La norma ha inclòs també referències a la necessitat d’evitar duplicitats en l’avaluació ambiental, tant pel que fa a l’àmbit com a la jerarquia entre plans, en l’art. 14.3 i la Disposició
Addicional 3a.
—E

Pel que fa al procediment, la Llei recull una explícita referència al planejament urbanístic
en la Disposició Addicional 5a, amb l’ànim de no trasbalsar de nou la legislació urbanística, després d’uns anys en què les innovacions normatives en aquest àmbit han estat molt
nombroses. Així, els únics matisos introduïts per la Llei 6/2009 a la regulació urbanística
consisteixen en:
— Especificació que l’avanç de pla s’ha de trametre simultàniament –amb l’Informe Sostenibilitat Ambiental Preliminar- al Departament de Política Territorial i Obres Públiques
i al Departament Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. Cal entendre que això és
una obligació per als Ajuntaments, tant si el pla és de promoció pública com si és privat.
— Per tal d’evitar que el pla tiri endavant amb inconvenients urbanístics importants, es
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preveu que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques emeti un informe
urbanístic i territorial que acompanyarà el Document de Referència ambiental.
— El termini de consultes sobre l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i notificació al promotor passa a ésser de 2 mesos. Aquí la llei ha optat, senzillament, per fixar
terminis legals realistes, que després es puguin complir tenint en compte la capacitat de
resposta de l’Administració i l’experiència pràctica adquirida.
— L’art. 28 de la Llei, referit a la publicitat dels plans i programes, és aplicable al planejament urbanístic, de manera que cal notificar a l’òrgan ambiental l’aprovació definitiva
del pla i l’òrgan competent per a aquesta aprovació que ha de fer la publicació i posar a
disposició del públic la documentació del pla.
—F

La declaració de “no subjecció” prevista als arts. 7.2, 8.2 i Annex 1.2.c) pretén facilitar els
tràmits en aquells casos en què sense massa dificultats, ja es pot deduir, a l’inici de l’elaboració d’un pla, que l’ordenació no té entitat suficient per ésser considerada com generadora
d’efectes significatius en el medi ambient. En aquests casos excepcionals, es pot sol·licitar
a l’òrgan ambiental la declaració de no subjecció i així tirar endavant el procediment urbanístic sense inseguretats respecte a la possible exigència d’avaluació ambiental.
—G

Entre els actors que intervenen en l’avaluació ambiental, és útil diferenciar clarament entre:
— Promotor: qui presenta a tràmit o inicia d’ofici el procediment. Pot ser persona física o
jurídica, pública o privada. Veure arts. 2.c), 10 i 11.
— Cal tenir en compte que hi ha un seguit de funcions del promotor que, en cas de plans
de promoció privada, passen a ser exercides per l’òrgan responsable de la tramitació del
procediment d’elaboració o aprovació del pla (normalment l’Ajuntament). És així pel
que fa a dur a terme les consultes i la informació pública de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental, trametre la memòria ambiental, notificar a l’òrgan ambiental l’aprovació
definitiva del pla i realitzar el seguiment ambiental.
— Òrgan competent per raó de la matèria: qui aprova definitivament el planejament urbanístic (normalment el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat). Pot coincidir amb el promotor del pla. Veure arts. 2.d) i 10.
— Òrgan ambiental: qui vetlla per la integració ambiental (Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat). Veure arts. 2.e), 10 i 12.
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Debat parlamentari
Considero d’interès deixar reflectits quins han estat els temes més debatuts en el si de la
ponència parlamentària on s’ha discutit i modificat el projecte de llei aprovat pel govern i
tramès al Parlament. Així, és significatiu observar on s’han encallat les posicions i quin és
el punt de vista defensat per les diferents opcions polítiques. Els aspectes més importants
qüestionats pels grups que van exercir com a oposició (CiU i PP, ja que C’s va votar finalment a favor del text) han estat:
— El tipus de plans que s’han de sotmetre a avaluació ambiental. Els grups de l’oposició han
demanat una substancial reducció de la llista de plans sotmesos, i també l’exclusió dels
plans de promoció privada (aquest últim aspecte ha estat especialment defensat per CiU).
— La declaració de no subjecció ha estat interpretada per l’oposició –especialment pel PPcom un entrebanc procedimental més que com una via d’alleugeriment dels tràmits en el
cas de plans d’escassa entitat.
— La integració dels criteris ambientals en el conjunt de la reflexió urbanística i la corresponsabilitat entre promotor i òrgan ambiental han estat fortament discutides per CiU i PP.
— L’alternativa 0 no ha estat admesa per CiU i PP, amb un important qüestionament derivat d’una interpretació singular d’aquesta opció, en considerar-la una mena de tendència
a paralitzar les propostes urbanístiques amb caràcter general.
— S’ha defensat la reducció de terminis, com a criteri general, i hi ha hagut oposició al fet
que les previsions de participació pública signifiquin major transcurs de temps en la
tramitació dels plans.
— CiU ha defensat que les Comissions Territorials d’Urbanisme fossin considerades òrgans
ambientals, enlloc del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
— Amb tot, cal reconèixer que aquesta llei no ha estat un especial àmbit de confrontació
política en el si del Parlament, i que finalment, malgrat les discrepàncies, l’oposició CiUPP ha optat per una abstenció i no pel vot contrari a la Llei.

Especial referència a la participació pública
De tots els aspectes breument exposats, i de la resta del contingut de la llei, vull destacar
especialment el que fa referència a la participació pública. Crec que al nostre país patim
una certa disfunció entre les exigències de participació, que ja s’inclouen en les nostres
lleis, i la capacitat real d’organització i construcció de discurs alternatiu per part de les
entitats i col·lectius ciutadans. Ens hem acostumat a que les persones especialitzades as-
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sessorin als promotors privats i encara no tenim tradició d’assessorament i recolzament a
les associacions i organitzacions que, des de la societat civil, persegueixen l’interès públic
sense ànim de lucre. Penso que un dels reptes dels propers anys és dotar de major solidesa a aquest tipus d’entitats i col·lectius, per tal que puguin incidir amb força i rigor en un
àmbit en el qual des de sempre ha estat massa present l’interès privat o el públic estrictament institucional.

Reflexió final
Crec que tot el que s’ha exposat s’ha de veure com una part d’un procés imparable de canvi
en la nostra cultura de fer planejament urbanístic. En la nostra forma de treballar hem de
fer esforços per introduir la mirada ambiental en el planejament, però també el paisatge, la
mobilitat i el transport públic, l’habitatge assequible, la perspectiva de gènere, la qualitat
de vida de la gent.... Des d’aquest punt de vista, segur que hi ha moltes qüestions a millorar, molt a aprendre, però estic també segura que no anem enrere. Podem discutir si es
podria anar o no més ràpid, si podríem forçar més o no la maquinària del planejament per
avançar en la consideració dels criteris esmentats, però no podem afirmar que Catalunya
estigui patint un retrocés. Molt al contrari, cada cop hi ha més professionals amb preparació i més persones disposades a acompanyar i participar d’aquest canvi cultural. Voldria
que aquesta intervenció servís per encoratjar al col·lectiu d’ambientòlegs/es vers una mena
d’activisme del canvi, rigorós i conscient i alhora agosarat, per tal que els propers anys continuem avançant en una matèria on encara ens queda un llarg camí per recórrer.

—

Dolors Clavell
Advocada. Diputada d’ICV-EUiA al Parlament
Catalunya. Ponent relatora Llei 6/2009 d’avaluació
ambiental de plans i programes
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El paper de l’òrgan
ambiental:
Punts forts i punts febles del model
d’avaluació i la seva aplicació


—
—

Laureà Giné

L’avaluació ambiental com una nova manera
de fer de l’administració pública
El procediment d’avaluació ambiental presenta per a l’administració pública una nova manera de fer. De fet, ben bé nova no es pot dir, ja que fa bastant de temps que s’aplica, tant
l‘avaluació ambiental de projectes com el procediment d’intervenció integral de l’administració ambiental estan en aquesta línia. Però sí que representa una manera de fer diferent
de la clàssica de l’administració i, més concretament, de la policia administrativa, una de
les facetes més conegudes de l’administració pública.
Si busquem en diferents textos, legals o no, les definicions del procediment d’avaluació
ambiental, trobaríem coses com “procediment que permet la presa en consideració de les
variables ambientals en la presa de decisions [...]” “la necessitat de millorar ambientalment els projectes, plans i programes [...]”.
Així doncs, partim de dues premisses importants, d’una banda el procés d’avaluació ambiental avalua la millor integració dels vectors ambientals de diferents maneres de fer una
mateixa cosa, rarament es decideix el què, sinó que s’incideix en el com. I d’altra banda les
diferents maneres de fer cal que siguin viables legal, tècnica i econòmicament parlant.
Aquesta és la gran diferència, es parteix des d’on acaba la policia administrativa i és un
procés contínuament canviant i amb nous reptes i objectius, molt lligat a voluntats i, per
tant, a polítiques.

El paper de l’òrgan ambiental
Dins el procés d’avaluació ambiental la intervenció de l’òrgan ambiental es cenyeix a dos
moments: el document de referència: o ho dic ara o callo per sempre, i l’acord de memòria ambiental: on està el límit del plantar-se.
Així el document de referència és molt important ja que ha de dir allò que és substancial a
l’hora de fer l’avaluació ambiental, quins són aquells aspectes ambientals clau per a l’avaluació d’un determinat pla.
L’acord de memòria ambiental té un caràcter més variable i anirà en constant evolució,
sempre en funció dels objectius que ens plantegem i que ens demani la societat.
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En el cas del planejament urbanístic s’ha revelat com a molt important la intervenció de
l’òrgan ambiental en el moment de la informació pública de l’aprovació inicial, d’acord
amb l’article 83.5 de la Llei d’urbanisme. És una intervenció a l’estil de la policia administrativa però serveix per a fer un seguiment adequat de la interpretació de la memòria
ambiental i en un moment propici per a fer els canvis que calgui.
Si bé la intervenció és en els dos punts anteriorment descrits, el document clau per a l’avaluació ambiental és l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA): conté tota la informació
ambiental, fixa els objectius, preveu els impactes, proposa mesures i preveu el seguiment
que s’ha de fer posteriorment.
Per tant és l’ISA i el pla el que ha de ser objecte d’avaluació. Els punts importants a tenir
en compte a l’hora de fer l’avaluació per part de l’òrgan ambiental són: a) si el document
compleix amb el document de referència; b) si és coherent amb els objectius del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH); i c) si el pla proposat és coherent amb l’ISA i
la memòria ambiental.

Punts forts i punts febles
Una possible identificació de les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (anàlisi
DAFO) del model d’avaluació ambiental del planejament urbanístic i de com l’estem aplicant, podria donar lloc a la següent matriu. Cal posar de manifest que la matriu està feta
des d’un punt de vista individual i, per tant, sense l’anàlisi que requeriria aquest tipus de
valoracions.

—

Laureà Giné
Cap de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental.
Serveis Territorials a Tarragona. Departament de
Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya
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Figura 1 Debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats del sistema
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Figura 2 Context en el que es mou l’avaluació ambiental
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El paper dels
Ajuntaments:
Punts forts i punts febles del model
d’avaluació i la seva aplicació

—

Laia Soriano-Montagut

L’evolució que ha tingut el concepte de sostenibilitat i l’avaluació ambiental, i la seva positivització en normes jurídiques, ha permès la seva aplicació i seguiment en la tramitació
urbanística.
Aquesta evolució va partir dels documents d’àmbit internacional referents a la sosteniblitat1 i
de la normativa ambiental a nivell europeu2, passant per la legislació estatal3, fins arribar a la
normativa autonòmica de Catalunya4, i la recent aprovació de la Llei catalana 6/2009, del 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (DOGC Núm. 5374 de 7 de maig de 2009).
Amb tot, l’actual context d’avaluació ambiental és força positiu, tot i que cal tenir en compte una sèrie de qüestions en la seva aplicació:
D’una banda, la necessitat d’avaluar, des d’un punt de vista ambiental, el pla des de la seva
fase preliminar. Per això cal comptar amb equips plurisdisciplinars des del començament
de la redacció dels plans.
De l’altra, la importància d’evitar duplicitats d’avaluació, pel que cal conèixer els diversos
instruments territorials i urbanístics5 subjectes a avaluació, la seva jerarquia en cascada, i
què cal fer quan un pla superior ja ha dut a terme una avaluació ambiental. La Llei 6/2009
determina que no es requereix en cap cas una duplicitat d’avaluacions en matèria ambiental quan són exigides tant des de la normativa sectorial com des de la normativa general
d’avaluació ambiental. Només s’ha de seguir el procediment d’avaluació ambiental que
estableix aquesta Llei.
Per últim, les dificultats per desenvolupar el procediment d’avaluació ambiental per part
dels ajuntaments. Els elements que dificulten la seva aplicació provenen de la multiplicitat de normativa sectorial que incideix en la tramitació urbanística, com és la referent a
la mobilitat, l’ordenació territorial, el paisatge, etc; fet que torna més complexe i espès eI
planejament urbanístic. I, com a conseqüència, resulta fonamental la necessitat de trobar
personal tècnic qualificat que conegui i sàpiga interpretar aquesta legislació.

—1
Principalment l’Informe Meadows “The Limits of Growing”, 1972, encarregat al MIT pel Club de Roma; l’Informe Brundtland “El
Nostre futur comú”, 1987, presentat per la Comissió de Medi Ambient i Desenvolupament de Nacions Unides; la Conferència de
Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, l’any 1992, coneguda també com la Cimera de la Terra.
—2
Directiva del Consell 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, relativa a l’avaluació de les repercusions de determinats projectes
públics i privats sobre el medi ambient. Carta d’Aalborg, de 27 de maig de 1994, de Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat
(Aplicació local de les Agendes XXI). V Programa d’Acció de la Comunitat Europea sobre Medi Ambient (1993-2000). Directiva
2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient. Etc.
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Punts forts i punts febles
Com a punts forts, cal destacar la importància que ha tingut en la societat el fet de prioritzar el respecte i la protecció al medi ambient, com també la seva gestió. En aquest sentit,
cal tenir en compte que la introducció en la legislació urbanística i ambiental del principi
de desenvolupament territorial i urbanístic sostenible garanteix el seu compliment i aplicació6. D’altra banda, és de destacar l’enriquiment personal i del “producte” que comporta
treballar conjuntament i al mateix temps amb professionals de diverses disciplines: arquitectes, ambientòlegs, enginyers, juristes, economistes, sociòlegs, urbanistes, entre altres.
La incorporació activa de la veu de la ciutadania en la tramitació de plans urbanístics i
territorials a través del procediment de participació ciutadana, regulat en la legislació urbanística, és un fet que “legitima” el sistema i dóna transparència i oportunitat de participació a la col·lectivitat en els procediments.
Per últim, el bon ús i ajuda que suposa disposar, per via digital, de documents ambientals,
plantilles i guies. En particular és de destacar el web del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya que ofereix diversa informació de gran utilitat.
Pel que fa als punts febles del model d’avaluació, destaca la possibilitat d’endarreriments
en la tramitació i aprovació de plans pel fet d’existir abundant legislació sectorial concurrent, com també la dificultat d’establir jerarquia de criteris entre diferents departaments
o àrees dels Ajuntaments i la Generalitat (urbanisme, planejament territorial, medi ambient, habitatge, comerç, agricultura, etc). Respecte el procés de participació ciutadana, tot i
l’avenç que n’ha esdevingut la seva incorporació, s’està lluny d’altres models més eficients i
eficaços, pel que cal millorar els mecanismes existents o bé cercar-ne de nous.

—3
Reial decret legislatiu 1302/1986, Llei 9/2006, Reial decret legislatiu 1/2008, Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl derogada pel
Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl.
—4
Llei 12/1985, Llei 1/1995, Llei 10/2004, Decret legislatiu 1/2005, Decret 305/2006, Decret llei 1/2007, etc., fins a la publicació de la
darrera Llei 6/2009.
—5
Plans territorials: pla territorial general de Catalunya, plans territorials parcials, plans territorials sectorials, plans directors territorials. Plans urbanístics: plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística municipal, normes de planejament urbanístic,
programes d’actuació urbanística municipal, plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials urbanístics i
plans parcials urbanístics de delimitació.
—6
Articulat del Decret legislatiu 1/2005, la Llei 9/2006, el Decret 305/2006, el Decret llei 1/2007, el Reial decret legislatiu 2/2008
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Propostes de millora
del procediment d’avaluació ambiental
Algunes propostes per millorar el procediment d’avaluació ambiental serien:
— Incrementar i agilitzar la col·laboració de l’administració autonòmica amb els ajuntaments per tal de donar compliment a les exigències de la normativa.
— Adequar documents model (plantilles/formularis/guies) a la nova Llei, i digitalitzar tota
la informació possible dels processos administratius.
— Agilitzar la tramitació ambiental i urbanística
i no dilatar els seus procediments.
— Facilitar més formació pràctica als tècnics municipals.
De totes formes, cal dir que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya ja ofereix bona part d’aquestes peticions.

Reflexions finals
Actualment hi ha una multiplicitat de legislació aplicable en la formulació de plans urbanístics, com la territorial, ambiental, d’expropiació forçosa, de mobilitat, de paisatge, d’infraestructures, d’aigua, administrativa i la pròpia legislació urbanística, entre d’altres. Com
a conseqüència, ja no n’hi ha prou en ser un bon professional sinó que és necessari ampliar
els equips de treball, des de la fase preliminar de redacció dels plans, amb altres professionals que abans no hi formaven part. Aquest gir de concepció de l’urbanisme enriqueix el producte final que es visualitza sobre el territori i, alhora, dóna més garanties de la seva qualitat.
Les administracions, per la seva part, tenen un rol molt important i alhora molta responsabilitat perquè han de liderar i coordinar-se per donar compliment a les exigències que
deriven del nou marc jurídic. És necessari que les diverses administracions públiques,
tant locals com autonòmiques –fins i tot estatal-, vagin en la mateixa direcció i via de col·
laboració. En aquesta línia, l’àrea d’urbanisme d’un ajuntament (o Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya) no ha de treballar independentment de l’àrea de medi ambient (o Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya), o de l’àrea d’infraestructures, de comerç, educació, etc. Com
tampoc ho han de fer les àrees d’un ajuntament amb els departaments competents de la
mateixa matèria de la Generalitat. En aquest sentit, cal facilitar, amb els mitjans telemàtics possibles, els instruments, documents, guies i tota aquella informació necessària per
poder dur a terme una avaluació ambiental de plans i programes eficient.
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En qualsevol cas, el que ja és un fet real i jurídic és el canvi de concepció al que estan subjectes els processos de transformació del territori i de les ciutats, els quals han de regir-se
per criteris de compacitat, mixticitat social, pluralitat d’usos, multifuncionalitat, no dispersió, connectivitat, entre altres. Per tant, cal planificar pensant globalment (territorialment)
i actuant localment (urbanísticament) i fer models que siguin el més sostenibles i integradors des dels diferents prismes: principalment el territorial, l’urbanístic, l’ambiental, el
social, l’econòmic i l’infraestructural.

—

Laia Soriano-Montagut
Advocada urbanista. Mancomunitat de Municipis
Àrea Metropolitana de Barcelona
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El paper dels redactors
del planejament i dels
documents d’avaluació
ambiental:
Punts forts i punts febles del model
d’avaluació i la seva aplicació


—
—

Adrià Gelabert

Introducció
A l’igual que succeeix en molts camps on la consultoria exerceix una funció d’assistència
tècnica o “assessoria”, a l’hora d’analitzar el paper dels redactors dels documents d’avaluació ambiental hom es troba amb que aquesta figura no apareix en cap dels documents que
regulen l’avaluació ambiental estratègica a Catalunya.
Si observem la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes, ens trobem que s’identifica al promotor del pla o programa com “la persona física o jurídica, pública o privada [...]
que ha d’integrar els aspectes ambientals en el contingut del pla o programa mitjançant
un procés d’avaluació ambiental així com al responsable de l’elaboració de l’informe de
sostenibilitat ambiental. D’altra banda, l’òrgan ambiental és el “responsable de, en col·
laboració amb el promotor, vetllar per la integració dels aspectes ambientals en l’elaboració de plans i programes”. En cap moment, s’esmenta al responsable de la redacció
dels documents d’avaluació ambiental, en general un professional del medi ambient, quan
aquest juga un paper, com a mínim subsidiari, en totes aquestes responsabilitats.
Podríem dir que els redactors dels documents d’avaluació ambiental se situen en un punt
intermedi entre el promotor i l’òrgan ambiental, de manera que comparteixen amb ells,
encara que sigui parcialment, els objectius i les responsabilitats i per tant també solen estar
sotmesos a interessos contraposats.
Els pocs anys d’experiència en l’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica al planejament urbanístic han permès que, poc a poc, anem definint el paper que ha de jugar cada un
dels actors implicats i les relacions que s’han d’establir entre ells. En aquest sentit, resulta
especialment rellevant aprofundir en la relació entre redactors i òrgan ambiental. En qualsevol cas, si una cosa han mostrat els últims anys, pel que fa a la figura del redactor dels
documents d’avaluació ambiental en el planejament urbanístic, és la necessitat de garantir
la professionalitat i un cert grau d’especialització en el camp de l’urbanisme com a disciplina, donada la complexitat de les situacions que sovint s’hi tracten i per tal de garantir, en
definitiva, una garantia jurídica pel fet que hi estan en joc drets i deures dels implicats.
A continuació es recullen, d’una banda el que es podria entendre que han estat els punts
forts en l’aplicació de l’avaluació ambiental per part dels redactors dels documents ambientals i, de l’altra, els punts febles. Finalment s’enumeren les oportunitats i reptes que caldria
tenir en compte de cara al futur.
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Punts forts
Cal destacar com a un punt molt positiu de l’aplicació de l’avaluació ambiental a l’urbanisme i l’ordenació del territori el fet que, en molts casos, s’està potenciant gradualment
la integració dels equips ambientals com a membres de ple dret dels equips redactors de
planejament i, per tant, amb capacitat d’incidència en les decisions que es prenen en la
redacció dels plans.
D’altra banda, també s’estan establint vincles de col·laboració i complicitat entre els redactors dels documents ambientals i l’òrgan ambiental, la qual cosa facilita l’intercanvi d’informació i discussió de criteris de valoració i permet donar una certa seguretat als redactors
dels documents pel que fa a allò que se li exigirà en la tramitació del pla. En aquest mateix
sentit, els documents de referència cada cop són instruments més útils per als redactors,
tot i que val a dir que, de vegades, es troba a faltar una major implicació i concreció per
part de l’òrgan ambiental a l’hora d’orientar als redactors en la presa de decisions per a la
definició de les propostes del pla.
En qualsevol cas, els pronunciaments successius per part de l’òrgan ambiental que preveu
la Llei (document de referència, informe sobre l’aprovació inicial, i resolució sobre la memòria ambiental), han posat de manifest la rellevància de considerar els aspectes ambientals
des de les fases més inicials del pla (i, per tant, la importància real de l’anàlisi d’alternatives
en determinats casos) per tal d’evitar sorpreses o entrebancs en la tramitació del pla.
Tot plegat, en molts casos es redunda en benefici d’un major desenvolupament de les
qüestions ambientals dintre dels plans a tots els nivells i en totes les fases, fet que ajuda a
incrementar la qualitat global dels plans, especialment des del punt de vista ambiental.
Per tant, en definitiva, es pot dir que l’avaluació ambiental va pel bon camí per assolir el
seu objectiu de garantir un desenvolupament urbanístic sostenible, en el sentit amb què
es defineix en la Llei d’Urbanisme.

Punts febles
Pel que fa als punts en els quals es podria millorar, cal destacar que encara existeix un
cert desconeixement, per part de la resta d’actors, pel que fa al significat de l’avaluació
ambiental estratègica i de la tramitació ambiental dels plans. Més encara, molts redactors
de planejament (i no parlem dels promotors) encara veuen la millora ambiental com un
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aspecte en el qual ells no hi poden incidir, quan no directament com un aspecte que no és
de la seva responsabilitat.
Quant a la valoració de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics en si, cal posar en
qüestió la utilitat de l’anàlisi d’alternatives, que en determinats casos, es converteix en un
pur tràmit. Efectivament, en plans d’un cert abast i complexitat és un mitjà perfecte per
a vehicular la discussió i l’anàlisi que dóna lloc a la proposta final de Pla, però en d’altres
casos realment es constitueix en una ficció per a donar compliment a un requeriment legal.
Un comentari a part mereix l’anàlisi de l’alternativa zero en el cas dels plans urbanístics,
sobre la qual és discutible fins a quin punt es pot generalitzar com una alternativa realista.
Igualment, es percep una certa redundància en l’estructura actual dels Informes de sostenibilitat ambiental (ISA), especialment en el cas de plans poc complexes, en els quals hom
té la impressió d’haver de dir el mateix diverses vegades però de diferents maneres, pel que
possiblement se’n podria simplificar l’estructura.
Pel que fa a la percepció que de l’òrgan ambiental en té el redactor dels documents ambientals, cal demanar una major coherència de criteri o “maneres de fer” entre les diferents
OTAAs. Tot i que s’ha avançat en aquest sentit, cal ser curosos amb això ja que pot generar
una gran incertesa als redactors i posar en qüestió l’objectivitat del procés.
D’altra banda, cal millorar l’accés a la informació ambiental i potenciar les vies d’intercanvi
entre redactors i òrgan ambiental per tal de compartir criteris i fonts d’informació que, en
definitiva, només poden contribuir a millorar la qualitat ambiental dels plans. Vinculat a
això, actualment existeix una manca de retorn sobre l’efectivitat real de l’avaluació ambiental, la qual cosa podria ajudar als redactors dels documents ambientals, ja que d’aquesta
manera sabrien quines són les mesures que realment resulten positives.
Però l’aspecte que potser cal que els redactors de documents d’avaluació ambiental denunciïn més és el fet que sovint sembla que no existeix un patró mínim d’exigència de qualitat
per part de l’òrgan ambiental sobre documents ambientals, donant-se igualment per bons
informes de sostenibilitat ambiental que resten molt lluny de la qualitat mínima exigible.
En aquest sentit caldria que el COAMB prengués la iniciativa i adoptés accions per tal de
garantir la bona pràctica dels seus col·legiats.
Continuant amb el contingut que haurien de tenir els documents d’avaluació ambiental,
l’experiència acumulada en els últims anys sembla que encara no ens ha permès definir el
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nivell d’anàlisi i de propostes ajustat a l’escala del pla, tan per part dels redactors, com de
l’òrgan ambiental, especialment pel que fa als plans d’escala més petita i els d’escala més
gran. És evident que no es pot exigir el mateix nivell de concreció ni el mateix tipus de propostes per a un pla territorial que per a un pla parcial.
Pel que fa a la participació del públic interessat i de les administracions consultades,
aquesta resulta molt baixa en la fase d’avanç; d’altra banda, caldria regular la vinculació
entre el programa de participació que estableix la Llei d’urbanisme i l’avaluació ambiental
ja que, actualment, l’únic vincle que s’estableix entre aquests dos processos es dóna en la
memòria ambiental i com a un pur tràmit al final del pla.
Un altre aspecte de reflexió són els indicadors ambientals i les mesures de seguiment, ja
que fins ara la seva utilitat es pot considerar millorable i tampoc està resultant un tema en
el qual ni l’òrgan ambiental ni els redactors hi estiguin destinant gaire atenció.
Per finalitzar aquest punt, no es pot deixar passar la que deu ser una de les principals queixes
dels redactors de documents d’avaluació ambiental, que és la imposició de terminis de lliurament molt ajustats que, a més, van en detriment del temps de reflexió necessari per la millora ambiental dels plans i, secundàriament, de la qualitat final dels documents ambientals.

Oportunitats i reptes
A mode de conclusió, i complementàriament a allò expressat en els punts anteriors, es poden destacar els següents horitzons o fites en l’avaluació ambiental del planejament urbanístic de cara als propers anys:
— Cal fomentar els intercanvis d’experiències (ja sigui presencialment o per mitjans telemàtics) i d’informació entre les OTAAs i els redactors dels documents d’avaluació ambiental.
— S’ha de millorar el funcionament del Banc de dades d’avaluació ambiental (BADAIA),
per tal de facilitar l’accés a documents de referència, memòries ambientals i altra informació ambiental.
— Es podria millorar la integració del procés d’avaluació ambiental en la pròpia redacció
dels plans, mitjançant el projecte de sistematització del planejament urbanístic que està
impulsant el DPTOP.
— Cal millorar la vinculació entre documents ambientals i estudis d’avaluació de la mobilitat generada, ja que la mobilitat és precisament un dels punts clau en la sostenibilitat de
les ciutats i pobles.
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— L’ambientalització de les normatives urbanístiques és un dels reptes pendents, ja que
és un dels punts on la introducció de factors de sostenibilitat pot ser més efectiva (per
exemple, en el camp de la construcció i la urbanització sostenibles).
— Seria desitjable reduir progressivament el temps dedicat a la redacció de documents ambientals i incrementar la participació en el procés de definició del pla, per tal de garantir
una efectiva ambientalització.
— Cal millorar, encara, l’avaluació ambiental a l’escala territorial i dels plans derivats. En
el primer cas perquè no hi ha tanta experiència acumulada i en el segon per la seva gran
variabilitat i nivell de detall.
Finalment, des del punt de vista professional, es fa necessària una reflexió sobre l’increment
de costos afegits als processos de redacció de plans urbanístics que implica, entre altres,
l’avaluació ambiental, la qual cosa fa que alguns redactors de plans o promotors siguin
reticents a assumir aquest cost. Igualment, existeix una certa competència deslleial per part
d’aquells qui ofereixen documents ambientals de baixa qualitat (que en molts casos són
acceptats per l’òrgan ambiental) i que, per tant, poden oferir preus molt baixos. D’aquí se’n
deriva la proposta d’estudiar la possibilitat de fixar unes tarifes oficials per part del COAMB,
de manera similar al que fa el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per tal de posar un cert
ordre i coherència en el mercat.

—

Adrià Gelabert
Ambientòleg i urbanista
Responsable d’urbanisme i avaluació
ambiental de lavola
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El paper dels redactors
del planejament:
Punts forts i punts febles del model
d’avaluació i la seva aplicació


—
—

Xavier Canosa

L’avaluació ambiental (AA) respon a una demanda social que reclama la necessitat d’impulsar els valors ambientals en els processos de planejament, i alhora és un instrument per
tal que la planificació territorial, sectorial i urbanística s’elabori aplicant criteris de sostenibilitat, tot fomentant la sensibilització ambiental dels diferents agents que intervenen en la
redacció de plans i programes.
Entenc l’AA com una garantia de rigor projectual i de qualitat que afecta tant a la planificació
territorial com a la urbanística, doncs permet visualitzar els valors ambientals que, com a societat, ens hem donat i alhora col·labora en l’establiment de criteris que hauran d’orientar les
accions socials, econòmiques i ambientals que són base i objectiu dels documents urbanístics.
Els plans, com a instruments d’ordenació territorial i urbanística, avaluen les consideracions prèvies de caràcter ambiental, social, i econòmic, i, atenent a les necessitats públiques
i privades, estableixen les directrius i propòsits del planejament. A partir d’aquí elaboren
propostes que, incorporant els criteris i alternatives ambientals, obren els processos de
participació institucional i ciutadana. És en aquest marc on les avaluacions ambientals es
fan especialment significatives. No només, com deia abans, aporten visions de qualitat a la
realitat territorial o urbana sobre la qual es planifica, sinó que esdevenen un instrument de
gran valor en els estadis previs a la redacció dels plans, en tant que divulguen una informació ambiental de qualitat, necessària per la creació de consciència crítica tan necessitada en
els nostres processos de participació ciutadana. Si bé portem un temps d’experiències en el
camp de l’AA, tot just acabem de començar en allò que és la integració reglada dels processos d’AA, en la redacció dels plans i programes. En aquest curt període de temps ja es comencen a apreciar nous accents en les pràctiques de redacció d’aquests plans i programes.
Els redactors de planejament, els diferents agents que promouen els plans, i la ciutadania
que participa en les accions que requereixen d’AA han trobat en aquestes un aliat al principi incòmode, perquè encara no ha encaixat en el model anterior que ara complementa,
però en definitiva útil i aclaridor de les pautes a seguir en temes de valorització ambiental
i sostenibilitat.
El paper d’algunes administracions no ha estat tan clar. La planificació territorial i la urbanística han començat a avançar en el camí d’integrar els processos d’AA en els seus plans,
mentre que la planificació sectorial encara es mostra reticent a l’hora d’acceptar i aplicar
els valors i criteris que emanen de les avaluacions ambientals. Potser per una errònia i ja
obsoleta concepció del que consideren “competències pròpies”, algunes administracions de
l’Estat, la Generalitat i, en menor mesura algunes administracions locals, postulen que l’AA
provoca una clara invasió de competències, i per això encara no han paït la nova situació
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i procuren evitar les correccions que, per una nova forma d’entendre la planificació, els
proposa l’AA. De forma perversa algunes de les avaluacions ambientals que acompanyen
determinats plans sectorials prioritzen l’objectiu de justificar la proposta, per injustificable
que resulti des del punt de vista ambiental.
Pels redactors de plans resulta desconcertant aquesta situació en què la planificació sectorial manté la primacia de les seves propostes per sobre dels objectius i propòsits ambientals i de sostenibilitat, fent prevaler criteris de desenvolupament econòmic per sobre dels
criteris ambientals i de sostenibilitat que neixen de les avaluacions ambientals. Indústria,
energia, transport o mobilitat són exemples d’aquestes postures que esperem siguin superades en un curt termini de temps. Amb això no qüestiono els objectius sectorials que
persegueixen aquests plans (aquest seria un altre debat), sinó que reivindico la conveniència i la necessitat de donar a les avaluacions ambientals el valor que realment han de tenir
en els processos de planificació territorial, sectorial i urbanística. En definitiva que les AA
serveixin per allò perquè van ser creades.
En relació amb els continguts de les AA cal indicar, especialment als redactors de les mateixes, que per tal de garantir la finalitat i objectius de la AA és precís orientar-la en funció
dels diferents tipus i escales del pla o programa que es redacta, i definir amb claredat els
objectius i propòsits per a cada un d’ells, i en cada una de les seves diferents fases de redacció. En ocasions s’observa que algunes AA contenen determinacions que no són pròpies del
pla que s’avalua per raons d’escala, i que correspondrien a altres instruments de planejament de major o menor amplitud o detall. Aquesta situació, quan es dóna, en lloc d’aportar
majors garanties ambientals i millorar els continguts i determinacions del pla, provoquen
distorsions en el propi pla que afecten a la coherència de les propostes i dificulten el seu
futur desenvolupament i gestió.
En definitiva, penso que les avaluacions ambientals provocaran un necessari canvi d’actitud en tots els agents que intervenim en els processos de redacció i gestió de plans i programes, aportant una major qualitat en els continguts i determinacions dels mateixos pel fet
d’integrar els valors i els criteris ambientals en les diferents fases projectuals. Millorarem
els nostres projectes i abordarem amb millors garanties la integració dels valors ambientals
en les nostres propostes urbanístiques.
Remarcar, per últim, que les avaluacions ambientals esdevindran un instrument preventiu
i participatiu que fomentarà la sensibilització ambiental en la redacció de plans i programes, doncs afecten als propis redactors dels plans, però també als implicats en els proces-
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sos de participació ciutadana, i a les diferents administracions que tindran el coneixement
dels plans en fase de projecte obert, i que es veuran implicades, en tots els diferents nivells,
en el seu compliment.

—

Xavier Canosa
Arquitecte urbanista. Codirector del taller
d’urbanisme PAU-CD
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A mode de cloenda:
una llei llargament
esperada


—
—

Arnau Queralt

El passat mes d’abril, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’avaluació ambiental
de plans i programes7, l’objectiu de la qual és, com el lector ja coneix, aconseguir la plena
integració de les consideracions ambientals en els processos d’elaboració i de tramitació
dels plans i programes que poden tenir repercussions significatives sobre l’entorn. Era
una llei llargament esperada, promulgada set anys després de l’aprovació de la Directiva
2001/42/CE d’avaluació ambiental de plans i programes8 i quatre anys després que finalitzés el termini per a la seva transposició.
El procés d’aprovació d’aquesta directiva, culminat l’any 2001, també va ser lent, en gran
part a causa de les diferents posicions defensades per la Comissió Europea i els governs dels
Estats Membres de la UE. La seva aprovació, però, va ser una fita importantíssima per al desenvolupament sostenible, ja que la directiva estableix, per primera vegada, un procediment
d’avaluació ambiental per a totes les iniciatives de planificació comú per a tota la Unió Europea (on hi havia Estats Membres i regions amb competència legislativa, com Catalunya, que
no aplicaven aquest instrument i on, en el cas d’existir, les avaluacions que es realitzaven
presentaven models dispars i poc homogenis des del punt de vista procedimental).
A Catalunya, i un cop aprovada la Llei 6/2009, és el moment indicat per fer una mica de
perspectiva històrica sobre el camí que ha calgut recórrer per arribar a disposar d’aquesta
norma. Ara és el moment de centrar els esforços en la seva correcta aplicació, evidentment.
No obstant això, i especialment perquè parlem de futur, és important deixar constància de
tot el que ha quedat enrere perquè no caigui en l’oblit.
En aquest sentit, cal destacar, en primer lloc, l’informe Challenges of the implementation
by the European Regions of the Directive on strategic environmental assessment9, adreçat
als membres de la xarxa europea ENCORE reunits a Villach, Àustria, el setembre de 2001
i editat aquell mateix mes pel llavors Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya. Malgrat que va rebre certes crítiques en l’àmbit ambiental català, va ser àm-

—7
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. DOGC núm. 5374, de 7/5/2009.
—8
Directiva 2001/42/CE, de 17 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient. DOCE núm. 197/30 L de 21/7/2001.
—9
QUERALT, A.; SALA, P.; TORRES, P. (2001): Challenges of the implementation by the European Regions of the Directive on strategic
environmental assessment. Technical report for ENCORE (Environmental Conference of the Regions of Europe) regarding the implementation by the regions of the Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment of the effects
of certain plans and programmes on the environment. Barcelona. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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pliament distribuït a nivell europeu i internacional, on va rebre un bon acolliment. D’altra
banda, cal apuntar que alguns dels aspectes que van ser criticats van acabar mostrant-se
com a certs uns anys després.
També és necessari destacar l’actuació pionera del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), òrgan assessor del Govern català en matèria de
sostenibilitat, que ja el mes de gener de 2002 va emetre un primer informe sobre el paper
dels diversos actors institucionals en l’aplicació de la directiva sobre avaluació ambiental
de plans i programes al nostre país. Al maig del mateix any, el CADS va enviar al Govern
un nou informe sobre l’avaluació ambiental estratègica, reiterant la necessitat de transposar la Directiva 2001/42/CE i d’aplicar aquesta avaluació als processos d’elaboració de
polítiques, plans i programes.
Aquests no han estat els únics informes del CADS on es tracta de l’Avaluació Ambiental
Estratègica (AAE), però segurament són els més destacats, ja que apel·laven directament al
Govern sobre la importància de transposar la directiva en un moment on, tot i conèixer-se
l’existència de la directiva i el termini per la seva transposició a l’ordenament jurídic propi, no s’havia pres encara la decisió d’impulsar la redacció d’un avantprojecte de llei sobre
aquesta matèria.
Pel seu caràcter pioner també és important destacar la prompta aplicació de l’avaluació
ambiental de plans i programes a la planificació territorial impulsada pel Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a patir de l’any 200210,
molt abans, doncs, de l’aprovació de la llei.
Ara que la Llei ja ha estat aprovada, caldrà estar amatents a la seva aplicació i veure com
s’acaben de perfilar alguns dels aspectes que, malgrat estar-hi recollits, poden presentar
certes dificultats. També caldrà vetllar –sobretot– per garantir que l’avaluació ambiental no es converteixi en un mer procediment administratiu, sinó que tingui una capacitat
d’influència real en els processos d’elaboració de plans i programes. En cas contrari, s’haurà perdut una oportunitat única per avançar vers una integració real de la sostenibilitat en
l’ordenació del territori, la planificació urbanística i els plans i programes sectorials.
No és possible acabar aquest escrit sense destacar la gran feina realitzada pels professionals del medi ambient durant aquests darrers anys. Una tasca rigorosa i creativa que ha

— 10
MIRALLES, F. (2002): Avaluació ambiental estratègica i ordenació del territori, a Perspectives Territorials, núm. 3.
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permès, malgrat la inexistència de la llei, avançar en l’aplicació de l’avaluació ambiental als
plans i programes elaborats i, especialment, a la planificació urbanística.
En aquest sentit, són molts els ambientòlegs que, juntament amb altres professionals que
treballen en l’ordenació del territori i l’urbanisme, han avançat en la definició de processos
i metodologies i, en col·laboració amb l’administració ambiental, han anat configurant la
pràctica de l’avaluació ambiental de plans i programes a Catalunya. Això ha permès, d’una
banda, un procés d’aprenentatge compartit entre els professionals i l’Administració, i, de
l’altra, que la nova llei incorpori requisits que, sense la pràctica d’avaluació prèvia, segurament no s’haguessin contemplat i haguessin hagut de recollir-se posteriorment.
Serveixin aquestes ratlles, doncs, com a reconeixement a tots aquests professionals, que
sovint no tenen gens fàcil l’exercici de la seva activitat. Un dels reptes a afrontar en els propers mesos serà, de ben segur, el d’oferir les condicions òptimes perquè puguin realitzar
les avaluacions ambientals de plans i programes en les condicions professionals òptimes (a
nivell d’honoraris, reconeixement dels seus informes, etc.). A tots ells, doncs, gràcies.

—

Arnau Queralt
Ambientòleg. Vicepresident del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya
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Epíleg: sostenibilitat
i lluita contra el canvi
climàtic


—
—

Ferran Vallespinós Riera

El nostre sistema econòmic, centrat en la producció de béns i serveis, depèn d’un consum
d’energia, territori i matèria que comporta a la vegada l’emissió de subproductes (calor, gasos d’efecte hivernacle (GEH), contaminants, etc) que van a parar al medi, que actua com
un embornal amb una capacitat suposadament inesgotable. Aquest model ha estat sempre
el mateix durant tota l’evolució humana però la intensificació del procés, a partir de l’anomenada revolució industrial, ha tingut com a resultat un agreujament dels problemes. De
fet, fins ara el major consum d’energia per càpita ha estat associat a una major riquesa per
càpita. Els canvis globals que s’anuncien amb certesa científica, associats a la modificació
del clima, són probablement l’exemple més clar d’un problema en el què les causes i els
efectes estan perfectament identificats.
La Conferència de Río (1992) va determinar que calia avançar cap unes condicions de major
sostenibilitat en les nostres relacions amb l’entorn. Aquest objectiu admet diferents definicions, com la de llegar a les generacions futures un món que no estigui en pitjors condicions
que l’actual. Però també la d’afavorir l’ús de recursos renovables enfront dels no renovables.
I és aquí on aquesta reflexió entronca amb el tema del planejament urbanístic: el territori
i el sòl són recursos que cal considerar com no renovables, en el sentit que una vegada han
estat modificats és pràcticament impossible recuperar les seves condicions inicials.
El canvi climàtic és el major repte del segle XXI; s’admet que el límit se situa en un increment de temperatures de 2ºC de mitjana. Superar aquesta xifra comportaria una catàstrofe ecològica però també un fort retrocés en el grau actual de desenvolupament humà,
que afectaria de manera desigual als països rics i als pobres. Si tenim en compte que el pic
màxim d’emissions encara no s’ha assolit i la inèrcia de l’atmosfera (malgrat es redueixi
significativament l’aportació de GEH, continuarà durant un cert temps la seva acumulació
a l’atmosfera), queda clar que és l’hora d’actuar.
Una altra dada a retenir: la part majoritària del total de les emissions de GEH (superior en
general al 60%, variable en funció de la ciutat concreta) es relacionen amb les anomenades
emissions difuses, és a dir, aquelles que no pertanyen a les indústries amb consum intensiu
de carboni (que regula el protocol de Kioto). Aquestes emissions difuses provenen de la
nostra vida quotidiana: mobilitat, transport, edificació, gestió de residus, etc. en àmbits en
els quals els governs locals disposen de competències.
El planejament urbanístic és, per tant, un factor clau en aquesta problemàtica. Primer, el
compromís amb la sostenibilitat implica reduir la transformació del territori i els seus impactes sobre el paisatge. Però a la vegada, el disseny de les nostres ciutats afecta decidida-
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ment al consum d’energia: si el disseny comporta una dispersió de centres (d’oci, de compra, de treball, etc), el model genera unes necessitats de mobilitat obligada que ara per ara,
majoritàriament, se soluciona mitjançant transport privat, amb un balanç energètic molt
deficient. Finalment, el planejament urbanístic ha d’incorporar determinacions que afavoreixin l’eficiència energètica i la introducció d’energies renovables. Per això, les nostres
ciutats i pobles s’hauran d’adaptar a les solucions energètiques d’un futur no llunyà (cotxe
elèctric, per exemple) de la mateixa manera que en el passat, per exemple, es van transformar per acollir la xarxa de distribució de gas.

—

Ferran Vallespinós Riera
Doctor en Biologia. Coordinador
de l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona
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Conclusions
de les Jornades

—

Coordinadors de les jornades
Eulàlia Miralles
Jordi Romero-Lengua

—

Aportacions
Carme Melción

—

Tal com apuntàvem a la introducció de la present publicació, una repassada a les conclusions obtingudes en les Jornades d’Avaluació Ambiental del Planejament Urbanístic i
Territorial celebrades a Olot els anys 2000 i 200211 permet comprovar que gran part de les
mancances i dels reptes que es plantejaven a principis de la dècada s’han assolit al cap de
gairebé deu anys:
—A
Disposem d’una pràctica i d’un marc normatiu per a l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental de plans i programes i, per tant, l’avaluació ambiental ja no es restringeix exclusivament a certes obres i projectes. Els plans urbanístics -plans amb una gran capacitat
de transformació del territori- han estat avaluats pionerament i, per tant, es disposa d’una
major experiència i maduresa en la seva avaluació.
El marc normatiu del qual ens hem dotat recull moltes de les demandes que es plantejaven
en les citades jornades:
— El model d’avaluació ambiental adoptat comporta la definició, des de l’inici del procés de
planejament, dels objectius ambientals que es volen assolir.
— El model adoptat té un caràcter estratègic i, per tant, ha de permetre la consideració dels
impactes acumulatius i dels impactes indirectes.
— El model permet (i, de fet, exigeix) l’avaluació de les diverses alternatives factibles i, per
tant, que els plans s’orientin cap a l’evitació o minimització d’impactes ambientals que
es considerin inacceptables.
— Es formalitza la fase de consulta prèvia (scoping o preestudi d’abast).
— El model fomenta la participació pública i l’accés a la informació (altra cosa és la dificultat de dur a la pràctica processos realment participatius).
— Estan clarament definides les responsabilitats de les administracions competents i s’estableixen mecanismes de coordinació amb l’objectiu de garantir l’efectivitat de l’avaluació ambiental de plans i programes.
— S’incorpora la prevenció de riscos naturals en els plans i els programes.
— S’incorporen criteris ambientals en relació al consum de recursos i a la generació
de residus.

— 11
Josep M. Mallarach (ed.) 2002. Avaluació d’impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial : actes de les Primeres
Jornades d’avaluació d’impacte ambiental del planejament urbanístic. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
Josep M. Mallarach (ed.) 2003. La Introducció de l’avaluació estratègica en l’ordenació territorial: reptes i experiències:
Segones Jornades d’avaluació d’impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial. Servei de Publicacions de la
Universitat de Girona.
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— Es consideren tant els impactes negatius com els positius.
— Es considera i valora l’opció zero (sense acció).
— Es requereix la incorporació d’un document resum, amb un llenguatge clar i entenedor,
que es pugui difondre entre els agents implicats per tal d’afavorir la seva participació.
— El model contempla l’establiment d’un programa de seguiment i control.
—B
Ara bé, l’any 2002 també es plantejaven un seguit de riscos que hauria de prevenir l’avaluació ambiental de plans i programes. Destaquem els següents, atès que, al nostre entendre,
es mantenen plenament vigents en el moment actual:
— Que es burocratitzi, és a dir, que es posi més èmfasi en la forma que en els objectius
finals, de manera que esdevingui un procediment administratiu més, sense que millori la
qualitat dels plans i programes;
— Que esdevingui un instrument tecnocràtic, fora de l’abast de la societat i de l’àmbit de la
presa de decisions polítiques;
— Que les possibilitats creatives que ofereix el facin poc rigorós i contrastable, per no incorporar les metodologies adients; i
— Que comporti un alentiment dels processos de planificació i que, per tant, esdevingui un
fre involuntari a l’ordenació del territori.
—C
Finalment, un darrer aspecte que es plantejava en les jornades del 2002 i en el què, de ben
segur, encara hi ha camp per córrer, és la promoció de cursos de formació especialitzats en
l’avaluació ambiental del planejament urbanístic i territorial, adreçats als diversos professionals que treballen en aquest camp, tant en el sector públic com en el privat. Potser ara,
que ja disposem d’un cert bagatge, i que podem contrastar i valorar diferents metodologies
utilitzades i els seus resultats, és el moment de poder intercanviar experiències i avançar
en la formació dels professionals que treballem en aquest camp.
El COAMB, evidentment, pot jugar un paper important en la promoció i oferta d’una formació de qualitat que, sens dubte, revertirà en una millora de la qualitat de les avaluacions
ambientals i, en darrer terme, de la sostenibilitat ambiental dels plans i programes.
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Valorem el camí que hem fet
i el que ens queda per recórrer
En la jornada celebrada el passat mes de juny de 2009 es van poder escoltar els punts de
vista de diferents agents implicats en el procés d’avaluació del planejament urbanístic: administració ambiental, administració urbanística, administració local i redactors del planejament i dels documents d’avaluació ambiental. De les aportacions dels diferents ponents i
dels participants de la jornada de reflexió, i de les comunicacions que s’han presentat prèviament en la present publicació, podem identificar els següents punts forts i els següents
punts febles o aspectes a millorar (i per tant, els reptes que cal afrontar a partir d’ara) del
model d’avaluació que hem implantat i, especialment, de com l’estem aplicant.
Punts forts
— La progressiva incorporació dels professionals ambientals en els equips redactors del
plans, amb un bon nivell i capacitats tècniques, fa que la seva intervenció en la presa de
decisions del procés de planificació sigui cada vegada més significativa.
— Es disposa d’una bona informació ambiental de base, tot i que encara hi ha un camí important a recórrer en aquest camp.
— La publicació, per part de l’òrgan ambiental, de guies metodològiques i altres documents
de suport estableix unes bases comunes d’utilitat per a la concreció del procés d’avaluació ambiental i per a la redacció dels corresponents documents.
— La possibilitat d’accés telemàtic a la informació i als documents de referència i resolucions emesos a través del Banc de dades d’avaluació ambiental (BADAIA) és un primer
pas per facilitar la informació i participació social en els processos d’avaluació.
— La col·laboració i complicitat entre els redactors dels documents ambientals i l’òrgan
ambiental, ha facilitat l’intercanvi d’informació i discussió de criteris de valoració i ha
permès donar una certa seguretat als redactors dels documents pel que fa a allò que se’ls
exigirà en la tramitació del pla.
— El grau d’integració ambiental en els plans d’urbanisme ha augmentat significativament
des de l’inici de l’avaluació ambiental.
Punts febles o aspectes a millorar: Reptes per a la nova dècada
La poca experiència (en comparació amb l’avaluació ambiental de projectes, per exemple)
en l’avaluació ambiental de plans i programes comporta necessàriament que es produeixin
algunes disfuncions i que hi hagi un gran nombre d’aspectes a millorar. Destaquem, com a
principals, els següents:
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Sobre el procés i el model d’avaluació ambiental
— Encara existeix un cert desconeixement per part de promotors i redactors de planejament, pel que fa al significat de l’avaluació ambiental estratègica i de la tramitació ambiental dels plans.
— Molts redactors de planejament (i no parlem dels promotors) encara veuen la millora
ambiental com un aspecte en el qual ells no hi poden incidir, quan no directament com
un aspecte que no és de la seva responsabilitat. En alguns casos, fins i tot, la veuen com
un obstacle.
— Cal seguir treballant per consolidar la integració dels equips ambientals en els processos
de planejament, superant en tots els casos el paper de mers redactors dels documents
d’avaluació ambiental. En aquest sentit, malgrat que l’avaluació ambiental té com a objectiu la integració dels aspectes ambientals en plans i programes, sovint encara no deixa
de ser un informe més a annexar.
— La manca d’integració dels professionals ambientals en el procés de planificació i la imposició de terminis molt ajustats van en detriment del temps de reflexió necessari per la
millora ambiental dels plans i, secundàriament, de la qualitat final dels documents.
Sobre el paper de l’òrgan ambiental i urbanístic
— Cal aconseguir una major homogeneïtat de criteri i coherència entre les diferents Oficines Territorials d’Avaluació Ambiental (OTAAs) i millorar la designació d’interlocutors
clars per als diferents processos d’avaluació. Tot i que s’ha avançat en aquest sentit, és
un aspecte a millorar atès que la divergència de criteris pot generar una gran incertesa
als redactors i, d’altra banda, posar en qüestió l’objectivitat del procés.
— És necessari consolidar la proactivitat en la intervenció dels òrgans ambientals actuants.
— Cal millorar l’accés a la informació ambiental i potenciar les vies d’intercanvi entre redactors i òrgan ambiental per tal de compartir criteris i fonts d’informació que, en definitiva, només poden contribuir a millorar la qualitat ambiental dels plans.
— Cal reforçar la coordinació entre òrgans ambientals i òrgans urbanístics en les primeres
fases dels processos de planejament. Caldrà evitar que es produeixin contradiccions entre el document de referència i l’informe de l’administració urbanística.
— En relació amb el model de tramitació, el fet que l’administració urbanística tingui la
darrera paraula pot permetre incorporar al pla alguna proposta que no hagi estat sotmesa a avaluació ambiental.
Sobre el plantejament metodològic
— Cal millorar substancialment el tractament en els plans urbanístics i en la seva avaluació
d’aspectes com: la definició d’objectius ambientals clars i concrets; l’avaluació d’alter-
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natives; l’aplicació d’indicadors ambientals; la consideració dels impactes acumulatius;
l’avaluació de l’eficiència energètica de les tipologies urbanes; la prevenció dels efectes
del canvi climàtic; la integració del planejament urbanístic amb la planificació de la mobilitat i l’articulació entre els documents d’avaluació i els estudis de mobilitat generada;
i la incorporació d’objectius de qualitat paisatgística adaptats a les característiques dels
diversos tipus de plans.
— Cal posar en qüestió la utilitat de l’anàlisi d’alternatives, que en determinats casos es
converteix en un pur tràmit. En plans d’un cert abast i complexitat és un mitjà adequat
per a vehicular la discussió i l’anàlisi que dóna lloc a la proposta final del pla, però en
d’altres casos realment es constitueix en una ficció per donar compliment a un requeriment legal.
— Ajustar el contingut de l’avaluació ambiental a les diferents escales de planejament és
un aspecte que, malgrat l’experiència acumulada en els últims anys, encara no està ben
resolt, tant per part dels redactors com de l’òrgan ambiental. Aquest punt és important,
sobretot, en el planejament derivat de plans no sotmesos a avaluació ambiental. També
cal reconèixer les dificultats per coordinar les avaluacions ambientals estratègiques de
plans amb les avaluacions d’impacte ambiental de determinats projectes, ja que de vegades la frontera entre pla i projecte és confusa.
Sobre el contingut dels documents d’avaluació ambiental
— Cal fer un esforç per distingir (en els documents d’avaluació ambiental i en els documents de referència) entre el que és important i el que és accessori, i evitar la generació
de documents amb elevat cost i baixa incidència o efectivitat real en termes d’integració
dels criteris ambientals en el procés de planificació.
— Es percep una certa redundància en l’estructura actual de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental (ISA), especialment en el cas de plans poc complexes, en els quals hom té la
impressió d’haver de dir el mateix diverses vegades però de diferents maneres, motiu pel
qual possiblement se’n podria simplificar l’estructura.
— Sembla que no existeix un patró mínim d’exigència de qualitat per part de l’òrgan ambiental pel que fa als documents d’avaluació ambiental, atès que en certs casos es donen per bons informes de sostenibilitat ambiental que resten molt lluny de la mínima
qualitat exigible. En aquest sentit, caldria que el COAMB prengués la iniciativa de dur a
terme accions per tal de garantir la bona pràctica dels seus col·legiats.
— L’exigència per part de l’òrgan ambiental de desenvolupar un ISA actualitzat per a les
diferents fases del pla (aprovació inicial i provisional), i de continguts estàndards i
exhaustius que, a vegades, no s’adiuen amb les característiques del territori o del pla, fa
que calgui dedicar un temps excessiu a la redacció formal dels documents ambientals
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per part dels seus redactors, que va en detriment del temps dedicat a la participació real
en el procés de definició del pla.
Aspectes clau que resten pendents
— El seguiment dels plans i de la seva avaluació ambiental és una de les principals assignatures pendents de concretar i d’implantar. La integració ambiental ha de produir-se en
tot el cicle de vida dels plans i, conseqüentment, el seguiment i la supervisió ambientals
del planejament hauran de tenir una implantació generalitzada.
— Mentre que la planificació territorial i urbanística han començat a avançar en el camí
d’integrar els processos d’avaluació ambiental en els seus plans, la planificació sectorial
encara es mostra reticent a l’hora d’acceptar i aplicar els valors i criteris que emanen
de les avaluacions ambientals i manté la primacia de les seves propostes per sobre dels
objectius i propòsits ambientals i de sostenibilitat. La generalització de l’avaluació ambiental estratègica en tots els sectors (indústria, energia, transport, mobilitat, etc.) hauria
de permetre superar aquesta situació.
— Respecte el procés de participació ciutadana, tot i l’avenç que ha esdevingut la seva
incorporació, cal millorar els mecanismes existents o bé cercar-ne de nous per assolir
uns nivells adequats de participació. Es detecta una disfunció entre les exigències de
participació que s’inclouen en la legislació i la capacitat real d’organització i construcció
d’un discurs alternatiu per part de les entitats i dels col·lectius ciutadans. Manca tradició
d’assessorament i suport a les associacions i organitzacions que, des de la societat civil,
persegueixen l’interès públic sense ànim de lucre. Un dels reptes dels propers anys és
dotar de major solidesa a aquest tipus d’entitats i col·lectius, per tal que puguin incidir
amb força i rigor en un àmbit en el qual, des de sempre, ha estat massa present l’interès
privat o el públic, estrictament institucional.
— La participació del públic interessat i de les administracions consultades resulta molt
baixa en la fase d’avanç. Caldria regular la vinculació entre el programa de participació
que estableix la Llei d’urbanisme i l’avaluació ambiental, ja que, actualment, l’únic vincle
que s’estableix entre aquests dos processos es dóna en la memòria ambiental i com a un
pur tràmit al final del pla.
— Es fa necessària una reflexió sobre l’increment de costos afegits i d’allargament de termini dels processos de redacció de plans urbanístics que implica l’avaluació ambiental, la
qual cosa fa que alguns redactors de plans o promotors siguin reticents a iniciar un procés de planificació i es produeixi una certa “paràlisi” que comporti el manteniment d’un
planejament antic i desfasat. Aquest és el cas de molts municipis petits que no es veuen
amb cor d’iniciar l’elaboració del seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
per exemple.
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— Existeix una certa competència deslleial per part d’aquells qui ofereixen documents
ambientals de baixa qualitat (que en molts casos són acceptats per l’òrgan ambiental) i
que, per tant, poden oferir preus molt baixos. D’aquí se’n deriva la proposta d’estudiar
la possibilitat de fixar unes tarifes oficials per part del COAMB per tal de posar un cert
ordre i coherència en el mercat.
— Malgrat que cada cop hi ha més equips de professionals qualificats que treballen en
l’avaluació ambiental del planejament, el fet que sovint encara es contemplin els treballs de l’avaluació ambiental com un annex sectorial dels plans fa que professionals no
prou qualificats per a l’avaluació ambiental se sentin capaços de redactar els documents
d’avaluació. En aquest sentit, resulta necessària una tasca de comunicació per part del
COAMB per presentar l’avaluació ambiental com un procés de reflexió prèvia a la definició del planejament urbanístic.
A la vista d’aquestes conclusions es fa palès que, malgrat els avenços assolits, són molts els
reptes que se’ns plantegen i que haurem de ser capaços de resoldre per millorar la qualitat
de l’avaluació ambiental i, en darrer terme, del planejament urbanístic, amb l’objectiu d’assolir d’una manera eficient i eficaç la integració plena dels criteris ambientals i de sostenibilitat. En aquest context, no cal dir que des del COAMB esmerçarem tots els esforços per
poder avançar conjuntament en aquest complex, però alhora apassionant, camí.

—

Coordinadors de les jornades
Eulàlia Miralles
Ambientòloga. Membre de la CT-COAMB
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Jordi Romero-Lengua
Ambientòleg i urbanista. Coordinador de la CT-COAMB
i Soci director d’X3 Estudis Ambientals
—

Aportacions
Carme Melción
Ambientòloga i membre de la CT-COAMB
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