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DOCUMENT DE REFERÈNCIA PER A L’ELABORACIÓ DE L’INFO RME DE 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 
 

1. Identificació de l’expedient 
  
Número: OTAAGI20070193 
Data d’entrada: 25.05.07, completada el 20.06.07 
Data documentació: Maig 2007 
Municipi: Ullastret 
Sol·licitant: Ajuntament d’Ullastret 
Pla: Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal al sector 

Camp Vidal 
 
2. Fonaments de dret 
 
• Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuració del Departament de Medi Ambient i  

Habitatge (article 8). 
 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

(article 115 i disposició transitòria dotzena). 
 
• Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme (disposició transitòria sisena). 
 
3. Objecte 
 
L’objectiu de la Modificació puntual preveu l’ampliació del sòl urbanitzable del municipi per 
obtenir sòl residencial i per a habitatge protegit, a partir de la incorporació d’uns terrenys 
qualificats com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola situats al sud-oest del nucli urbà i 
adjacent a aquest. La superfície dels terrenys objecte de transformació, que actualment tenen 
un ús de conreu de secà, és de 8.138,85 m2.   
 
Per tant, el pla constitueix un supòsit previst a l’apartat 1.b de la disposició transitòria sisena del 
Decret Legislatiu 1/2005 i s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental. L’objecte del 
present document és determinar l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental als efectes que 
determina l’article 115, apartat a) del Decret 305/2006. 
 
L’objecte del present document és determinar l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental del 
POUM als efectes que determina l’article 115, apartat a) del Decret 305/2006.  
 
4. Tramitació i consultes 
 
El promotor del POUM ha presentat la documentació prevista a l’article 106 del Decret 
305/2006, el que inclou un informe ambiental preliminar (IAP). 
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Amb escrits de data 3 de juliol de 2007 s’han dut a terme les següents consultes a 
administracions públiques afectades i a públic interessat d’acord amb l’article 115 del Decret 
305/2006 i 9 de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de  
determinats plans i programes en el medi ambient: 
 
Relació de consultats 
 

Respostes 
rebudes 

Agència Catalana de l’Aigua  

Direcció General de Qualitat Ambiental (DMAH) X 

Àrea de Medi Natural (Serveis Territorials a Girona del DMAH) X 

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (Serveis Territorials a Girona del DMAH)  

Direcció General d’Habitatge (DMAH)  

Oficina del Canvi Climàtic (DMAH)  

Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural  

Direcció General de Patrimoni Cultural (Departament de Cultura)  

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge (Dept. de Política Territorial i Obres 
Públiques) 

 

Diputació de Girona – Àrea de Medi Ambient X 

Associació de Naturalistes de Girona X 

 
 
5. Determinació de l’abast de l’informe de sostenib ilitat (ISA) 
 
El contingut mínim de l’ISA i la seva estructura seran els que determina l’article 70 del Decret 
305/2006 i que es llista a continuació. En els apartats que s’indiquen, el contingut haurà de tenir 
un grau de detall superior, d’acord amb les consideracions que s’especifiquen en cada cas. 
 
a) Determinació dels requeriments ambientals signif icatius en l'àmbit del pla 

 
Apartat 1r. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l'àmbit objecte de 
planejament i del seu entorn. 
 
Caldrà incorporar els elements definidors del perfil ambiental del municipi en relació als 
següents aspectes, amb la identificació i caracterització d’aquells àmbits que poden veure’s 
afectats de forma significativa per raó del seu especial interès o vulnerabilitat, existència de 
riscos naturals o tecnològics, etc.:  
 
� Ocupació i consum del sòl 
� Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 
 
Apartat 2n. Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables 
en l'àmbit del pla establerts en la normativa internacional, comunitària, estatal, autonòmica o 
local, o en els instruments de planejament territorial, els plans directors urbanístics o altres 
plans o programes aplicables. 
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L’informe de sostenibilitat ambiental i en conseqüència el Pla hauran de tenir en compte i 
incorporar les següents determinacions de protecció ambiental derivades de la normativa 
sectorial: 
 
Connectivitat 
 
Des del punt de vista de la connectivitat, els terrenys objecte de transformació estan qualificats 
com a sòl d’alt valor agrícola pel Pla Director Territorial de l’Empordà, i formen part del 
connector ecològic entre l’espai natural de les Gavarres i la plana de conreus constituïda pels 
al·luvions del riu Ter i Daró i les seves comunitats de ribera. En aquest sentit, caldrà valorar i 
justificar l’adequació de la proposta a les directrius núm. 40 i 41 del document “Bases per a les 
directrius de connectivitat ecològica de Catalunya”. 
 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/connectivitat/bases_connectivitat.pdf 
 

Moviments de terres  

La regulació dels moviments de terres s'ha d'harmonitzar amb les determinacions del Decret 
396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres 
procedents d'obres de la construcció (DOGC núm. 4.748, de 26.10.2006). 
 
Ordenació ambiental de l’enllumenat 
 
Es justificarà l’ordenació del Pla en relació amb allò previst a l’article 5 del Decret 82/2005, de 3 
de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, tenint en compte 
les propostes de zonificació que ja ha tramés el Departament de Medi Ambient als municipis. 

 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/lluminosa/Mapadeprotecci_enverslaco
ntaminaci_lluminosaaCatalunya.jsp 

 
Zones de sensibilitat acústica 

El Pla ha de contenir els objectius de qualitat acústica establerts en el mapa de capacitat 
acústica municipal.  

L’ISA i les normes urbanístiques i d’edificació hauran de considerar els criteris següents: 

- Tindrà en compte les zones de sensibilitat acústica del territori i d’altres zones definides en 
el mapa de capacitat acústica del municipi.  

- S’incorporaran les zones de soroll, que són aquelles parts del territori afectades per la 
presència d’infrastructures viàries, ferroviàries o aèries, destinades a assolir la compatibilitat 
de la capacitat acústica del territori amb el funcionament o desenvolupament de les 
infrastructures, en funció de l’ús del sòl, les activitats, instal·lacions, les construccions o 
edificacions implantades o que puguin implantar-se en aquestes zones.  

En aquests espais es poden desenvolupar mesures d’adequació morfològica com a 
correcció acústica, o bé destinar-los a activitats menys sensibles al soroll com poden ser: 
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comercials, magatzems, aparcaments, petits tallers, indústria poc sorollosa, comercials, 
espais verds, zones esportives.  

- El Pla pot establir la relació o les condicions dels projectes que hauran d’incorporar a la 
documentació un estudi d’impacte acústic com a requisit per a l’atorgament de llicències.  

Apartat 3r.  Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla 

Es revisaran els objectius ambientals proposats a l’apartat 1.3 de l’informe ambiental preliminar, 
s’ampliaran i se n’incorporaran de nous tenint en compte les consideracions i els nous aspectes 
ambientals rellevants que s’identifiquen o amplien en l’apartat a) 1er d’aquest document de 
referència.  

Els objectius ambientals es formularan de forma jerarquitzada en funció del seu grau 
d’importància relativa. 
 
També caldrà tenir en compte els objectius que estableixi l’Agenda 21 del Baix Ter:  
 

http://www.geoservei.com/documentacio_publica/Base_PALS_Ullastret.pdf 
 
Es definiran indicadors sobre el compliment dels objectius assenyalats. 
 
b) Justificació ambiental de l'elecció de l'alterna tiva d'ordenació proposada 

 
Apartat 1r.  Descripció de les característiques de les alternatives considerades.  
 
Més enllà de les diverses propostes d’ordenació del nou sector de sòl urbanitzable presentades 
en l’informe ambiental preliminar, caldrà incorporar a l’anàlisi una valoració d’alternatives 
d’ubicació del sector, l’alternativa zero, així com les possibilitats de reciclatge dels teixits urbans 
existents mitjançant la seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació.  
 
Així mateix, es valoraran i justificaran les necessitats de consum de sòl proposades en relació 
al sòl actualment disponible i pendent de desenvolupar d’acord amb el planejament vigent.  
 
Apartat 2n. Anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i de les seves 
determinacions estructurals, d'acord amb els objectius i criteris ambientals als què es refereix 
l'apartat a) 3er d'aquest document. 
 
Caldrà ampliar l’anàlisi en relació als aspectes següents: 
 
- Increment dels efectes negatius acumulatius o sinèrgics que pot suposar el pla. 
 
Apartat 3r. Justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa seleccionada. 
 
La justificació ambiental haurà de valorar els nous aspectes que hagin de ser ampliats i/o 
completats en l’elaboració de l’ISA d’acord amb les consideracions establertes en l’apartat a) 
del present document.  

c) Descripció ambiental del pla d'acord amb l'alter nativa d'ordenació adoptada. 
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Apartat 2n. La identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes 
addicionals de recursos naturals i d'infrastructures de sanejament, de gestió de residus i 
similars derivades de l'ordenació proposada. 

Abastament i sanejament 
 
Pel que fa a l’abastament d’aigua i el sanejament caldrà valorar la viabilitat ambiental dels 
increments en el consum d’aigua i en la generació d’aigües residuals derivats del nou sector 
residencial.  
 
Residus 
 
Pel que fa a les infrastructures de gestió de residus, el Pla haurà d’incorporar:  
 
- La previsió explícita dels espais públics i privats necessaris per a poder gestionar 

correctament la recollida dels residus municipals derivats de la nova zona residencial.  
 

d) Identificació i avaluació dels probables efectes  significatius (secundaris, acumulatius, 
sinèrgics, a curt o llarg termini, permanents i tem porals, positius i negatius i d'altres) de 
l'ordenació proposada sobre el medi ambient, incloe nt: 

 
Apartat 3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l'ordenació prevista pel 
pla. 
 
Caldrà incloure en la avaluació els nous aspectes ambientals rellevants que s’identifiquen o 
amplien en l’apartat a)1er d’aquest document de referència.  

Es posarà especial atenció en els efectes acumulatius i sinèrgics que puguin resultar dels nous 
creixements proposats pel Pla, d’acord amb les consideracions de l’apartat b)2n. 

e) Avaluació global del pla i justificació del comp liment dels objectius ambientals 
establerts. 

f) Síntesi de l'estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una 
ressenya dels objectius i criteris ambientals fixat s, i l'explicació justificada de l'avaluació 
global del pla. 

 
6. Administracions públiques i públic interessat qu e han d’ésser consultats 
 
� Agència Catalana de l’Aigua 

C/ Ciutadans, 11. 17001 Girona 
 

� Direcció General d’Habitatge 
C. d'Aragó, 244-248  
08007 Barcelona  
 

� Direcció General del Patrimoni Cultural  
Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
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� Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Avda. Sant Francesc, 29  
17001 Girona 
 

� Associació de Naturalistes de Girona 
C/ de les Monges, 20 
17007 Girona 

 
El present document de referència serà tingut en compte en el moment de valorar la memòria 
ambiental que s’haurà d’elaborar d’acord amb l’article 115.d) del Decret 305/2006 i que  caldrà 
lliurar a aquests Serveis Territorials juntament amb la resta de documents del pla que 
integraran la proposta que ha de ser objecte del següent acord d'aprovació. 
 
Girona, 7 de setembre de 2007 
 


