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OBJECTIUS SOBRE EL MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL

- Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a nous usos urbans i infrastructures
vinculades a aquests usos.
- Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori.
- Contribuir a la mobilitat sostenible  Planificació integrada dels usos del sòl
i mobilitat.
- Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat per tal de recuperar
l’estructura orgànica del territori.
- Preservar els espais i els elements de valor rellevant del territori.

OBJECTIUS SOBRE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC

- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-ne la contribució al
canvi climàtic.
- Limitar i corregir les immissions i fonts contaminants.
- Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior  evitar fluxos a
l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes
vius.
OBJECTIUS SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS

- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans.
- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat,
la reutilització i el reciclatge.

OBJECTIUS SOBRE LA BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI NATURAL

- Establir una xarxa d’espais d’interès natural, físicament continua i connectada
amb les xarxes territorials exteriors i els espais lliures urbans.
- Conservar i millorar la connectivitat biològica.
- Ordenar i gestionar els sòls ocupats per ecosistemes fràgils, escassos,
d’interès i per hàbitats d’espècies amenaçades.
OBJECTIUS SOBRE EL PAISATGE

- Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i
harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.
- Protegir, millorar, conservar i recuperar la qualitat del paisatge en la totalitat
del territori i els elements i ambients paisatgístics d’interès.

CONCLUSIÓ
L’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
Eina de gestió ambiental que pretén integrar els
criteris ambientals i de sostenibilitat  OBJECTIUS 
en el disseny i revisió del planejament urbanístic.
POTENCIALITATS I OPORTUNITATS
Capacitat de plantejar alternatives estratègiques i d’anticipar-se a les
possibles afeccions negatives sobre el desenvolupament sostenible
i la qualitat del medi.
Capacitat de previsió dels possibles efectes acumulatius derivats de
l’aplicació o el desenvolupament d’una determinada decisió
estratègica.

