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Estratègies del

PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’HABITATGE:

1- Actuacions sobre el parc d'habitatges

2- Actuacions sobre el sòl urbanitzat

3- Actuacions en sòls urbanitzables

4- Accions singulars

4.1 Programa de les Àrees Residencials                        
Estratègiques

4.2  Programa de formació i ampliació de 
Patrimonis Públics de Sòl i Habitatge

Decret Llei 
1/2007

Plans directors urbanístics
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Instrument:

avaluació ambiental

Resultat: 

integració dels  aspectes ambientals

[ Pla Director Urbanístic + ARE ( ∼ pla parcial/pla millora urbana) + Projecte Urbanització ]
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ARE La Façana

ARE Eixample Sud ARE Eixample Sud
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Objectiu principal:

Identificar i sintetitzar les aportacions dels plans directors urbanístics de les 
àrees residencials estratègiques per a un urbanisme ambientalment més 
sostenible a Catalunya.

Objectius específics:

a) Identificar i analitzar els aspectes clau de context que condicionen el 
planejament de les ARE des del punt de vista de la sostenibilitat.

b) Analitzar i valorar el procés d’avaluació ambiental seguit pels plans 
directors de les ARE.

c) Recollir i analitzar el know-how en sostenibilitat aplicada al planejament 
urbanístic en el cas de les ARE.

d) Sintetitzar els criteris i mesures ambientals aplicables a tots els nous 
desenvolupaments urbanístics residencials, i identificar aquelles pràctiques 
urbanístiques que més s’adiuen a processos de planificació sostenible.

L’avaluació ambiental dels plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques: 
aportacions per a un urbanisme més sostenible a Catalunya
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0. Introducció
0.1. Marc de referència

0.1.1. Marc teòric i conceptual
0.1.2. Marc socioeconòmic
0.1.3. Marc legal

0.2. Objectius i hipòtesis
0.2.1. Objectiu principal i objectius específics
0.2.2. Hipòtesis

0.3. Metodologia
1. Les àrees residencials estratègiques

1.1. Els plans directors urbanístics de les ARE
1.2. Sostenibilitat en les ARE

2. La sostenibilitat ambiental de les àrees residencials estratègiques
2.1. L’avaluació ambiental estratègica dels PDU de les ARE
2.2. Continguts ambientals dels plans directors urbanístics de les ARE
2.3. Estudi de casos

3. Conclusions
3.1. Conclusions generals
3.2. Aportacions per a un urbanisme ambientalment més sostenible

4. Bibliografia
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Sarriguren (Pamplona)
Valdespartera (Saragossa)

Santa Bárbara (Sevilla)
Trinitat Nova (Barcelona)

...

Krongsberg (Hannover)
Vauban (Freiburg)

Südstadt (Tübingen)
Bo-01 (Malmö)
Viikki (Helsinki)

...

Experiències de planificació
residencial “sostenible”,

“ecobarris”, “ecociutats”...
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Estudi de criteris ambientals per
a la redacció del planejament 

urbanístic

Abril 2003

Treballs desenvolupats pel CPSV

“Directrius per al desenvolupament urbanístic sostenible” (2004), encarregades pel DPTOP

“Manual para la redacción de planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad” (2005), 
encarregat pel Govern del País Basc

Criteris ambientals per a la planificació urbanística
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Avaluació ambiental estratègica:

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

Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes

de determinats plans i programes en el medi ambient

Avantprojecte de llei catalana d’avaluació ambiental

Introducció en la legislació urbanística catalana: 

Llei d’urbanisme 

Reglament de la Llei

Proyecto ECOCITY.

Manual para el diseño 
de ecociudades en 
Europa (2008)

Avaluació de la sostenibilitat del planejament urbanístic (I)
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“Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla” (2007), elaborat per 
l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona

Sustainability Value Map (Chris Butters, NABU – Associació
d’arquitectes noruecs per a la sostenibilitat)

Avaluació de la sostenibilitat del planejament urbanístic (II)
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Objectiu Tasca Font informació

a A. Anàlisi del marc de referència
i. teòric i conceptual:

- Desenvolupament sostenible
- Urbanisme sostenible (Estratègia temàtica per al medi ambient urbà)
- Avaluació ambiental estratègica

ii. socioeconòmic:
- Pacte nacional per a l’habitatge (2007-2016)
- Pla territorial sectorial d’Habitatge

iii. legal:
- Llei estatal de sòl
- Llei estatal d’avaluació ambiental de plans i programes
- Llei d’urbanisme i Reglament de la Llei d’urbanisme
- Decret llei de mesures urgents en matèria urbanística
- Llei del dret a l’habitatge

B. Síntesi de la planificació de les ARE:
i. tramitació
ii. continguts dels plans directors urbanístics
iii. elaboració de fitxes-resum

- Bibliografia
- Legislació
- Documentació
de les ARE 
(INCASOL i 
DPTOP)
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Objectiu Tasca Font informació

b C. Anàlisi i valoració del procés d’avaluació ambiental seguit en els plans 
directors urbanístics de les ARE i comparativa amb processos d’avaluació
d’altre planejament urbanístic general.

-Documents 
relatius a 
l’avaluació
ambiental dels 
PDU de les ARE 
-Informes diversos 
inclosos als 
expedients dels 
plans
- Planejament 
urbanístic (RPUC)

c D. Anàlisi de l’experiència d’aplicació de criteris de sostenibilitat en els plans 
directors urbanístics de les ARE: casos d’estudi i comparativa amb 
planificació urbanística als mateixos municipis.

b i c E. Entrevista o enquesta a una selecció de responsables de la planificació
de les ARE i dels consultors responsables de la redacció de la documentació
ambiental dels plans.

-Responsables 
dels PDU de les 
ARE
- Consultors 
ambientals

d F. Identificació i síntesi de les aportacions de l’experiència de planificació de 
les ARE. Elaboració de proposta de pràctiques urbanístiques per a un 
urbanisme ambientalment més sostenible a Catalunya.
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GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL

0 Participació en l’avaluació ambiental de les 
ARE i seguiment de l’evolució dels plans

1 Recopilació inicial d’informació

2 Formulació i presentació del projecte de tesi

3
Anàlisi de la bibliografia, elaboració del 
marc de referència i concreció de les 
hipòtesis (tasca A)

4
Síntesi de la planificació de les ARE, 
elaboració de les fitxes resum de les ARE 
(tasca B)

5 Anàlisis diversos i estudi de casos: tasques C, 
D i E

6 Elaboració de conclusions (tasca F)

7 Redactat final de la tesi

8 Presentació de la tesi
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