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1 INTRODUCCIÓ. EL MARC NORMATIU, OBJECTIUS I ANTECEDENTS 

1.1 EL MARC NORMATIU I EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL COM A MARC 
DE REFERÈNCIA 

El present Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP) constitueix el primer document ambiental de l’avaluació 
de les afeccions que potencialment poden derivar-se sobre el medi ambient amb l’elaboració, aprovació i desplegament 
del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Secuita, i es realitza amb l’objectiu de detectar 
els principals impactes ambientals del pla i analitzar i definir l’estratègia de desenvolupament urbanístic sostenible del 
municipi. Es tracta d’un nou procés de planejament que s’inicia ara i que deriva d’un conjunt de modificacions de les 
anteriors Normes Subsidiàries que han quedat actualment obsoletes. 

El tràmit d’avaluació ambiental respon fonamentalment a l’esperit de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que preveu la 
necessitat que l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible. 

Pel que fa a les principals disposicions del marc normatiu urbanístic i de planejament en què es tramita el nou POUM de 
la Secuita i el procediment d’avaluació ambiental, tenim les següents: 

 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 al medi ambient, transposada per l’Estat Espanyol amb la Ley 
9/2006. 

 Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

 Llei 6/2009 del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes 

 Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 

 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost 

 

El procediment d’avaluació ambiental consta dels següents passos: 

1ER PAS. Presentació a l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental (OTAA) del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(DTS)  de la Generalitat de Catalunya per part del promotor d’un Avanç de POUM i d’un Informe de Sostenibilitat 
Ambiental Preliminar (ISAP), per a que aquest organisme (DTS) que és l’òrgan ambiental competent, emeti Document 
de Referència, en què fixi l’abast d’un segon document ambiental, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).  

2ON PAS. Preparació, d’acord amb els continguts i disposicions del Document de Referència, d’un segon document 
ambiental, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA). Presentació de l’ISA conjuntament amb la documentació de 
POUM per al tràmit d’aprovació inicial (amb el posterior període d’informació pública, sobre el qual diverses 
administracions emetran informes, incloent un nou document per part del DTS que avaluarà l’adequació a forma i el 
contingut de l’ISA). 

3ER PAS. Elaboració d’un tercer document ambiental, la Memòria ambiental, que constitueix el document de la fase final 
del procés d’avaluació ambiental de plans i programes i que avalua la manera en què s’ha portat a terme el procés 
d’avaluació ambiental i analitza com s’han integrat els aspectes ambientals en el pla, d’acord amb la legislació vigent. 

4RT PAS. Presentació de la Memòria ambiental, conjuntament amb la resta de la documentació de POUM en la seva 
versió per a aprovació provisional, per a què l’OTAA del DTS de la Generalitat de Catalunya realitzi una Resolució 
sobre la memòria ambiental, amb caràcter previ a la seva aprovació provisional i posteriorment definitiva. 
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1.2 L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DEL POUM DE LA 
SECUITA 

El present ISA preliminar es planteja els següents objectius generals: 
 

 Realitzar una anàlisi sintètica del context ambiental global del municipi de la Secuita destacant-ne els elements 
i àmbits ambientals rellevants en el context del nou POUM. 

 Realitzar una primera anàlisi ambiental dels plantejaments urbanístics i territorials de la proposta d´Avanç del 
POUM de la Secuita. 

 Aportar, al llarg del procés de configuració del nou POUM de la Secuita, informació i elements d’interès que 
promoguin el debat reflexiu i permetin incorporar la filosofia i el contingut de les pràctiques del 
desenvolupament sostenible en la proposta de POUM finalment aprovada. 

 
Aquests objectius generals bàsics anteriors es poden concretar en els següents objectius específics: 
 

 Descripció bàsica dels aspectes significatius i rellevants del context territorial i ambiental del municipi de la 
Secuita, pel que fa al marc físic i geogràfic, al medi natural i als anomenats “vectors ambientals”. 

 Determinar els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en l’àmbit del pla, establerts 
en la normativa vigent i en el context del planejament territorial i urbanístic de referència. 

 Definir els objectius i criteris ambientals adoptats pel pla en el seu disseny, configuració, desenvolupament i 
execució. 

 Anàlisi ambiental d’alternatives urbanístiques i territorials (models de desenvolupament) i justificació ambiental 
de l’alternativa seleccionada. 

 
 


