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Resum

En aquest estudi es du a terme una anàlisi general del règim competencial de les entitats locals en matèria de 

protecció del medi ambient, fent èmfasi en l’àmbit de la planificació urbanística per la seva especial incidència 

en la configuració del medi ambient urbà. És, doncs, la protecció del medi ambient en l’entramat urbà un dels 

pilars fonamentals per a la consolidació de ciutats sostenibles. En aquest sentit, el planejament urbanístic és 

una eina que en gran mesura possibilita aconseguir l’objectiu esmentat. I no només ja des de la perspectiva de 

la creació de nova ciutat, sinó especialment, com es requereix en aquest moment, en el tractament de la ciutat 

existent. D’aquí la necessitat de destacar la important funció que els municipis duen a terme en la protecció del 

medi ambient per mitjà de l’exercici de les seves respectives competències, tant en l’àmbit del medi ambient 

com en l’urbanístic.
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Local competences and the environmental protection: special reference to the urban planning

Abstract

This article analyses the competences of local entities regarding environmental protection and focus on the 

urban planning tool because of its special impact on the urban environment. Therefore, the protection of the 

urban environment is an essential element of a sustainable city and the urban planning is a tool that is useful 

for achieving this aim not only regarding the design of a new city, but also in dealing with existing cities. In 

conclusion, it is relevant to point out the role of the cities in the field of the environmental protection and the 

urban development.
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1. Plantejament

Els processos d’urbanització es constitueixen com a 
fenòmens que transformen les ciutats a una gran velo-
citat, incidint de manera important en la qualitat de 
vida dels seus habitants –medi ambient, salut, consum, 
vida laboral, oci, cultura, entre d’altres–. En el cas 
d’Espanya, aquest fenomen va tenir en els anys 90 una 
important repercussió econòmica, que es fa visible en 
els constants canvis normatius que s’han desenvolupat 
des d’aquella època. Aquests es reflecteixen, fonamen-
talment, en l’establiment de mesures de liberalització 
del sòl amb la finalitat de frenar l’especulació urbanís-
tica i abaratir, així, el sòl i l’habitatge.1 Al seu torn, 
aquestes mesures de liberalització del sòl, especialment 
pel que fa a la flexibilització en la classificació del sòl, 
han posat sobre la taula el debat sobre la imprescindi-
ble articulació entre urbanisme i medi ambient en la 
configuració i el tractament de les ciutats. És, doncs, 
“el gran desarrollo de las ciudades y de las formas de 
vida urbana uno de los fenómenos que mejor caracte-
riza nuestra civilización contemporánea”,2 per la qual 
cosa és desitjable que la creació de les nostres ciutats 
es dugui a terme de manera sostenible. Perquè una 
ciutat sigui sostenible ha de cobrir tres pilars fonamen-
tals, a saber, l’ambiental, l’econòmic i el de la cohesió 
social.3 Per això és important disposar dels instruments 
jurídics que permetin tenir un creixement urbà orde-
nat, que fomenti activitats econòmiques respectuoses 
amb el medi ambient, i que en la creació de l’espai 
públic s’estableixin veritables vies d’interacció entre 
tots els habitants de la ciutat. Aquesta sostenibilitat 
hauria de ser la premissa de la qual partir en tot mo-
ment; no obstant això, sembla que s’han deixat de 
banda els factors més importants de la vida dels qui 
habiten la ciutat que es construeix per donar pas a in-
teressos més lucratius. Així alerten alguns diaris amb 
titulars com “los sabios piden frenar el crecimiento de 
la población y el consumo voraz”,4 on la comunitat 

científica, amb motiu de la Cimera de la Terra Rio+20 
que es va celebrar l’any 2012, adverteix que “si los 
habitantes de la Tierra no modifican radicalmente sus 
hábitos de consumo voraz y la población mundial con-
tinúa creciendo de manera descontrolada las conse-
cuencias para la naturaleza y, consecuentemente, para 
las generaciones venideras serán nefastas”. En aquest 
sentit, les entitats locals tenen un paper transcendent 
en la protecció del medi ambient en general, i en 
l’entramat de la ciutat en concret. Per això, s’analitza el 
règim competencial de les entitats locals des de dos 
àmbits interrelacionats: l’ambiental i l’urbanístic.

2. Aproximació al concepte de medi ambient

No és de la Constitució espanyola, sinó de la jurispru-
dència constitucional, d’on es desprenen els elements 
que conformen el concepte de medi ambient. Aquest 
va més enllà del conjunt de recursos naturals com el 
sòl, l’aigua, l’aire, la flora i la fauna, i inclou aspectes 
com la història, els monuments, el paisatge, que no 
són només una realitat objectiva, sinó una manera de 
mirar, diferent en cada època i cada cultura. El Tribunal 
Constitucional assenyala expressament en la sentència 
102/1995, fonament jurídic 4, que “el medio ambien-
te consiste en el conjunto de circunstancias físicas, cul-
turales, económicas y sociales que rodean a las perso-
nas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para 
hacer su vida”; així, “el entorno urbano se incluye en 
la concepción constitucional del medio ambiente”.5 En 
aquesta mateixa línia la Llei de sòl, en l’exposició de 
motius, assenyala que “el sòl urbà –la ciutat ja feta– 
també té un valor ambiental, com a creació cultural 
col·lectiva que és objecte d’una recreació permanent, 
per la qual cosa les seves característiques han de ser 
expressió de la seva naturalesa i la seva ordenació n’ha 
d’afavorir la rehabilitació i fomentar-ne l’ús”.6 Així, la 
protecció del medi ambient urbà adquireix especial re-

1. Una anàlisi detallada sobre les primeres mesures de liberalització del sòl i la seva evolució es pot veure en Bassols Coma, 
m., “Inconstitucionalitat final de la normativa sobre liberalització del sòl i reobertura del debat sobre la competència de l’Estat 
en matèria urbanística: a propòsit del Vot particular a la STC 137/2011, de 14 de setembre”, Quaderns de Dret Local, núm. 30, 
octubre de 2012, p. 36-56.

2. ChueCa gotilla, F., Breve historia del urbanismo, Geografía Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 187.
3. Vegeu l’Informe de l’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya 2011.
4. Barón, F., EL PAÍS, 14 de juny de 2012, Secció Societat. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/14/actualidad/1339702167_637098.html
5. lozano CutanDa, B., Derecho Ambiental Administrativo, 7a edició, Dykinson, Madrid, 2006, p. 86.
6. Exposició de motius, apartat II, del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de sòl.
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llevància pel que fa a l’exercici de competències locals, 
sobretot pel paper que els municipis exerceixen per mi-
tjà, entre d’altres instruments, del seu planejament ur-
banístic.

3. Determinació i abast de les competències 
locals en matèria de medi ambient per mitjà 
de la legislació ambiental estatal i autonòmi-
ca

La distribució de competències en matèria de medi 
ambient es fonamenta en els articles 149.1.23a i 
148.1.9a de la Constitució espanyola, per a l’Estat i les 
comunitats autònomes respectivament. A l’Estat, li cor-
respon establir la legislació bàsica sobre protecció del 
medi ambient,7 i a les comunitats autònomes la gestió 
en matèria de protecció del medi ambient, així com la 
potestat d’incorporar normes addicionals de protecció. 
Al seu torn, les entitats locals, d’acord amb els articles 
40 de la Constitució espanyola i 25.2.f de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i la normativa ambiental estatal i autonòmica, 
tenen atribuïdes competències per a la protecció del 
medi ambient. En aquest àmbit, la intervenció dels tres 
nivells de govern, Estat, comunitats autònomes i enti-
tats locals, es justifica, en certa mesura, pel principi 
rector8 que preveu l’apartat segon de l’article 45 de la 
Constitució espanyola. Aquest precepte assenyala que 
els poders públics vetllaran per la utilització racional 
dels recursos naturals, per protegir, defensar i restaurar 
el medi ambient, el que es tradueix en una millora per 
a la qualitat de vida. Així s’entén que en totes les ac-
tuacions que duguin a terme els diferents ens territo-
rials, especialment en les que representin un impacte 

important per al medi ambient, hauran de garantir el 
compliment del mandat constitucional descrit anterior-
ment.9 Aquest àmbit competencial compartit, per  
dir-ho d’alguna manera, permet, o almenys hauria de 
permetre, una protecció efectiva del medi ambient. No 
obstant això, en la pràctica s’observa una articulació 
complexa de les diferents normes l’objectiu de les quals 
se centra en la protecció del medi ambient, especial-
ment a l’hora de concretar i delimitar l’àmbit d’actuació 
que en aquesta matèria correspon a cada entitat terri-
torial. En les línies següents es destaca l’important pa-
per que juguen les entitats locals, en concret els muni-
cipis, en la protecció i la configuració d’un medi am-
bient urbà de qualitat.

La potestat de les entitats locals d’intervenir en as-
sumptes del seu interès es desprèn dels articles 137 i 
140 de la Constitució espanyola. Aquests preceptes no 
són suficients per concretar les competències locals en 
matèria de medi ambient. Per tant, atenent aquesta 
garantia constitucional de mínims d’autonomia local, 
serà en la legislació sectorial, tant estatal com autonò-
mica, on s’estableixin les competències municipals en 
matèria de protecció del medi ambient (articles 2 i 
25.2.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local).10 A causa del caràcter polifacètic 
de l’àmbit mediambiental, els assumptes municipals 
que tenen una relació estreta amb la protecció del 
medi ambient són diversos. Del contingut de l’article 
25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, es poden citar l’extinció 
d’incendis, ordenació urbanística, gestió d’habitatges, 
parcs i jardins, patrimoni historicoartístic, proveïments, 
escorxadors, salubritat pública, cementiris, subminis-
trament d’aigua, neteja viària, tractament de residus, 
clavegueram, aigües residuals, entre d’altres. Com és 

7. STC 329/1993, fonament jurídic 4: “en ocasiones excepcionales, el Estado, titular de la legislación básica, puede realizar 
actos de ejecución que sean precisos por la naturaleza de la materia, para evitar daños irreparables y para asegurar la consecución 
de la finalidad objetiva que corresponde a la competencia estatal sobre las bases.”

8. En aquest sentit, vegeu VelasCo CaBallero, F., “El medio ambiente en la Constitución: ¿Derecho subjetivo y/o principio 
rector?”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 19, juliol-agost-setembre 1994, p. 77-122.

9 Així es posa de manifest, per citar un exemple, en l’apartat II, últim paràgraf, de l’exposició de motius del Reial decret 
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl, en assenyalar que: “el creixement urbà segueix 
sent necessari, però avui també sembla clar que l’urbanisme ha de respondre als requeriments d’un desenvolupament sostenible, 
ha de minimitzar l’impacte d’aquell creixement i apostar per la regeneració de la ciutat existent”. D’aquesta manera, el que el 
legislador pretén és la protecció del medi ambient, tant en la creació de nova ciutat com en la regeneració de l’existent.

10. En l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (versió de 18 de febrer de 2013) es 
preveu que la competència local sobre protecció del medi ambient se situï exclusivament en l’àmbit urbà, “en particular, 
parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas”. No obstant això, un cop les comunitats autònomes tenen competències en matèria de 
protecció del medi ambient, en la legislació ambiental autonòmica es podran establir competències locals en matèria de 
protecció del medi ambient que van més enllà de l’estricte àmbit urbà.
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evident, el cúmul de matèries que té connexió directa 
amb el medi ambient és d’allò més variat. Per tant, és 
indispensable localitzar el nucli competencial de les en-
titats locals en la matèria específica del medi ambient, 
deixant de banda, per ara, totes les matèries amb què 
s’interrelaciona.

El contingut i l’abast de les competències locals en 
matèria de medi ambient, els determina la legislació 
ambiental, tant estatal com autonòmica. D’acord amb 
la legislació ambiental bàsica, els municipis tenen la 
possibilitat d’”establir mesures normatives o adminis-
tratives addicionals de conservació del patrimoni natu-
ral i la biodiversitat” (disposició addicional segona de la 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural 
i de la biodiversitat). D’aquesta manera, poden millorar 
aspectes ja regulats en la legislació estatal sectorial per 
mitjà d’ordenances mediambientals. No obstant això, 
aquesta potestat normativa, que no desplega la Llei, 
sinó que la complementa, segueix l’esquema clàssic 
Llei prèvia-ordenança local de desplegament, ja que, 
d’acord amb criteris jurisprudencials, s’entén que no 
poden aprovar normes reglamentàries a partir de la le-
gislació bàsica estatal quan el seu desplegament esti-
gui atribuït expressament a les comunitats autònomes. 
No obstant això, si aquestes no ho han dut a terme, les 
entitats locals poden establir la seva regulació mit-
jançant ordenances mediambientals11 (sentències del 
Tribunal Suprem de 19 de gener de 2001, recurs núm. 
70/1994; de 29 de setembre de 2003, recurs núm. 
5167/1998; de 30 de gener de 2008, fonament jurídic 
8, recurs núm. 1346/2004; de 17 de novembre de 
2009, fonament jurídic 3, recurs núm. 1168/2008, i de 

9 de desembre de 2009, fonament jurídic 3, recurs 
núm. 2989/2008).12 Per tant, és possible l’actuació de 
les entitats locals sense habilitació legal autonòmica 
prèvia, en aquest cas, per dictar ordenances mediam-
bientals, sempre que aquestes ordenances no contra-
diguin o vulnerin la legislació sectorial existent.13 Així, 
la potestat normativa municipal en matèria de medi 
ambient té com a límit l’exercici de competències au-
tonòmiques; no obstant això, tot i que a les entitats 
locals els ha estat reconeguda potestat normativa au-
tònoma, en cas d’inactivitat legal autonòmica, això no 
es tradueix en una facultat tan àmplia de contingut 
que minvi les competències autonòmiques (sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26 de 
juny de 2008, recurs núm. 235/2008, i sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Vallado-
lid, de 7 d’octubre de 2003, recurs núm. 59/2002).

El paper que exerceix la legislació ambiental au-
tonòmica en la concreció de les competències locals en 
aquest àmbit és fonamental, ja que és per mitjà 
d’aquella on, fonamentalment, s’estableix, de manera 
concreta i precisa, el desplegament de la normativa bà-
sica ambiental. A més, tot i que algunes comunitats 
autònomes han previst en el mateix estatut 
d’autonomia14 facultar les entitats locals en l’àmbit de 
la protecció del medi ambient, no és possible extreure 
d’aquest sol text l’abast de la dita competència local. 
Així, dels diversos aspectes que integren el medi am-
bient, la legislació autonòmica confereix competències 
a les entitats locals per regular, mitjançant ordenances 
mediambientals, els aspectes que incideixen directa-
ment en l’àmbit municipal.

11. “Pues es impensable que en una localidad en la que existe una fuerte contaminación atmosférica mediante la emisión 
al aire de olores que perjudican a la salud de los vecinos y en el que la autoridad que posee competencias para controlar esas 
emisiones no las ejercita, no pueda el ente local activar los medios para efectuar ese control siempre que respete el mandato 
legal y se ajuste a la legislación vigente”. Sentència del Tribunal Suprem de 30 de gener de 2008, fonament jurídic 8, recurs 
núm. 1346/2004.

12. “Las corporaciones locales, en aquellas materias en que necesariamente han de ejercer competencias, como lo es en 
especial la de protección del medio ambiente, pueden ejercerlas por medio de ordenanza en los aspectos en que la norma 
autonómica no las haya utilizado, siempre que el uso que de ellas se haga no contravenga lo establecido legalmente, para de 
ese modo realizar las actividades complementarias de otras Administraciones Públicas a que se refiere el art. 28 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.”

13. Així, l’article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, quant a la possibilitat dels 
municipis de realitzar activitats complementàries, “constituye el título habilitante de la potestad reglamentaria local en las 
materias que expresamente cita, sin necesidad de que el legislador sectorial, sea el estatal o autonómico, otorgue expresa 
habilitación”. quintana lópez, t., “Titularidad y ejercicio de competencias en materia de protección ambiental en Castilla y 
León”, en quintana lópez, t. (dir.), Derecho ambiental en Castilla y León, Tirant lo Blanch, València, 2003, p. 68. Per la seva 
banda, la disposició transitòria segona de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, opera com a 
clàusula residual prevista a favor dels municipis, en assenyalar que aquests ostentaran, a més, en les matèries a què es refereix 
l’article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, totes les competències d’execució que no es 
trobin conferides per la dita legislació sectorial a d’altres administracions públiques.

14. Andalusia: article 92.2.h de la Llei orgànica 2/2007, de 19 de març. Catalunya: article 84.2.j de la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol.
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4. Potestat normativa: ordenances mediam-
bientals

L’Administració local és competent per dur a terme 
l’aprovació d’ordenances municipals de protecció del 
medi ambient contra sorolls i vibracions (contaminació 
acústica, articles 5 i 7 de la Llei 7/2010, de 18 de no-
vembre, de contaminació acústica d’Aragó), regla-
ments o ordenances d’abocaments al clavegueram 
(qualitat del medi hídric, article 27.2.c.3 de la Llei 
9/2010, de 4 de novembre, d’aigües de Galícia), orde-
nances i plans de gestió de residus urbans (article 5.2 
de la Llei 5/2003, de 20 de març, de residus de Ma-
drid), entre d’altres (articles 69, 81.2.b, 98.2 i 104.4, 
respectivament, de la Llei 7/2007, de 9 de juliol, de 
gestió integrada de la qualitat ambiental d’Andalusia). 
En alguns casos, la legislació ambiental autonòmica ha 
previst l’elaboració i aprovació d’una ordenança gene-
ral de protecció ambiental, que serà aplicable a tots els 
municipis que no tinguin una ordenança específica (ar-
ticle 36 de la Llei de Cantàbria 17/2006, d’11 de des-
embre, de control ambiental integrat), garantint així la 
protecció efectiva del medi ambient. D’aquesta mane-
ra, les comunitats autònomes, principalment, delimi-
ten l’àmbit d’actuació de les entitats locals pel que fa a 
la protecció del medi ambient.

5. Potestat sancionadora de les entitats lo-
cals en matèria mediambiental

Les competències locals en matèria de protecció del 
medi ambient no es tradueixen únicament en aquesta 
potestat normativa descrita anteriorment. Aquesta po-
testat reglamentària està estretament relacionada amb 
la potestat sancionadora que s’atribueix a les entitats 
locals en la mateixa matèria (articles 4.1.f i 139-141 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local). No tindria cap sentit dotar les entitats lo-
cals de potestat normativa si aquestes no poden ga-
rantir, per mitjà de l’establiment d’infraccions i de san-
cions, el seu compliment. La potestat sancionadora de 
les entitats locals parteix, en general, dels criteris esta-
blerts en la sentència del Tribunal Constitucional 
132/2001, on s’estableix que la reserva legal que exi-

geix   l’article 25.1 de la Constitució espanyola per a 
l’establiment d’infraccions i de sancions és, en certa 
mesura i amb determinats límits, més flexible en l’àmbit 
local. Aquesta flexibilitat es justifica per la presència de 
l’interès local, en aquest cas del medi ambient, que 
implica un ampli camp per a la regulació municipal.15 
Tanmateix, això no es tradueix en una inhibició del le-
gislador, ja que en tot cas la cobertura legal per a la 
tipificació d’infraccions i de sancions és indispensable, 
tot i que la seva exigència sigui menor (sentències del 
Tribunal Suprem de 30 de gener de 2008, fonament 
jurídic 5, recurs núm. 1346/2004, i de 30 de novembre 
de 2010, fonament jurídic 3, recurs núm. 5179/2008). 
La legislació ambiental, estatal i autonòmica, fixa els 
criteris mínims d’antijuridicitat, així com les classes de 
sancions que es poden establir mitjançant ordenances 
(sentència del Tribunal Suprem de 23 de juny de 2003, 
fonament jurídic 5.b, recurs núm. 2829/2001), però no 
una regulació detallada de cadascuna d’aquestes, 
deixant marge a les entitats locals perquè les esta-
bleixin de conformitat amb les seves circumstàncies 
particulars. Així, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, 
de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, reconeix 
en l’article 37 la potestat sancionadora de les entitats 
locals. Al seu torn, la legislació ambiental autonòmica 
preveu, igual que en l’àmbit normatiu, la potestat de 
les entitats locals per tipificar infraccions i sancions en 
matèria de protecció del medi ambient (articles 43, 
81.2.c i 98.c de la Llei 7/2007, de 9 de juliol, de gestió 
integrada de la qualitat ambiental d’Andalusia).

6. Potestat planificadora: especial referència 
al planejament urbanístic

Les potestats normativa i sancionadora de les enti-
tats locals són fonamentals per a la protecció del medi 
ambient, però és en la seva potestat de planificació, en 
concret en la urbanística, on aquestes tenen més mar-
ge d’actuació per formular polítiques mediambientals 
pròpies. En aquest sentit, l’estreta relació que sorgeix 
entre medi ambient i urbanisme és la base sobre la 
qual, des d’un punt de vista particular, es fonamenten 
les actuacions de l’Administració local encaminades a 
aconseguir una protecció efectiva del medi ambient 

15. En aquest sentit, vegeu trayter Jiménez, J. m., “Protección del medio ambiente. Sanciones administrativas y competencias 
locales”, en esteVe parDo, J. (coord.), Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, segona edició, Fundació Democràcia 
i Govern Local, Barcelona, 2004, p. 168.
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urbà. L’exigència de dur a terme un urbanisme sosteni-
ble,16 des del punt de vista mediambiental, social i 
econòmic, és evident en la legislació autonòmica vi-
gent. Aquesta assenyala com a finalitats específiques 
de l’activitat urbanística el “conseguir un desarrollo 
sostenible y cohesionado de las ciudades y del territo-
rio en términos sociales, culturales, económicos y am-
bientales, con el objetivo fundamental de mantener y 
mejorar las condiciones de calidad de vida” dels seus 
habitants (articles 3.1 de la Llei 7/2002, de 17 de des-
embre, d’ordenació urbanística d’Andalusia; 3.1 de la 
Llei 2/2001, de 25 de juny, d’ordenació territorial i rè-
gim urbanístic del sòl de Cantàbria; 4.c de la Llei 
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urba-
nística valenciana; 4.f de la Llei 15/2001, de 14 de des-
embre, del sòl i ordenació territorial d’Extremadura; 
4.e de la Llei 9/2002, de 30 de desembre, d’ordenació 
urbanística i protecció del medi rural de Galícia; 3.2.b 
de la Llei 9/2001, de 17 de juliol, del sòl de la Comuni-
tat de Madrid; 2.3.b de la Llei foral 35/2002, de 20 de 
desembre, d’ordenació del territori i urbanisme de Na-
varra, i 3 de la Llei 2/2006, de 30 de juny, de sòl i urba-
nisme del País Basc). És a dir, “vincular los usos del 
suelo a la utilización racional y sostenible de todos los 
elementos culturales y medioambientales” (article 4.f 
del Decret legislatiu 1/2004, de 22 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria d’ordenació del territori i urbanisme 
d’Astúries). Així, la planificació urbanística, en l’àmbit 
local, s’instaura com l’instrument idoni per a la protec-
ció del medi ambient urbà. És oportú assenyalar que 
també la planificació territorial autonòmica, igual que 
la urbanística municipal, té com a objectiu fonamental 

aconseguir una ordenació equilibrada i sostenible dels 
usos del sòl; no obstant això, les comunitats autòno-
mes disposen d’instruments de planificació específics 
per a la protecció del medi ambient. En el cas de les 
entitats locals, la planificació urbanística té una impor-
tància especial en el moment d’introduir previsions que 
van més enllà del mer mandat d’ordenar ciutat, ja que 
a més aconsegueixen que aquesta sigui sostenible, ob-
tenint així una protecció efectiva de l’entorn natural i 
urbà. Les tècniques urbanístiques que s’apliquen en el 
planejament urbanístic estan vinculades directament 
amb la protecció del medi ambient. Així, per exemple, 
quan en els plans urbanístics s’estableix la classificació 
i qualificació dels usos del sòl, densitats, altures, vo-
lums, dotacions públiques, activitats productives, co-
mercials, de transport, oci, turístiques, entre d’altres, 
s’està conformant no només un model de ciutat, sinó 
que, segons els criteris que s’adoptin en la implemen-
tació d’aquestes tècniques urbanístiques, també es 
configuren polítiques de protecció del medi ambient, 
ja que aquests criteris tindran efectes sobre els recursos 
ambientals: aigua, aire, energia, recursos naturals, etc. 
L’extensió de l’urbanisme a Espanya, amb les urbanit-
zacions per a segona residència i l’auge del turisme a 
zones de costa, no s’ha dut a terme sempre de manera 
sostenible, és a dir, amb equilibri entre ciutat i territo-
ri.17 En aquest sentit, i tenint en compte que el sòl és 
un recurs natural escàs, mereix una atenció especial la 
tècnica urbanística de classificació del sòl.18 Pel que fa 
al sòl urbà, una vegada que la ciutat es troba consoli-
dada, s’aposta per tècniques de regeneració i rehabili-
tació urbana19 que permetin millorar el medi ambient 
urbà existent,20 evitant, en la mesura del que sigui pos-

16. Exigència que es plasma en la normativa comunitària (article 2 del Tractat de la Comunitat Europea), estatal (articles 2 
i 15 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl) i, fonamentalment, 
urbanística autonòmica. La normativa comunitària en matèria de medi ambient incideix directament en l’ordenació del territori 
i l’urbanisme, i posa de manifest que “la dimensión territorial del desarrollo sostenible está hoy en primera línea de las 
preocupaciones de las instituciones europeas y ello no solo como expresión de una determinada orientación política, sino en 
cumplimiento de las exigencias normativas de los Tratados de la Unión”. menénDez rexaCh, a., “Urbanismo sostenible, clasificación 
del suelo y criterios indemnizatorios: estado de la cuestión y algunas propuestas”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente, núm. 200, març 2003, p. 140.

17. Aquest fet es posa de manifest en l’Informe del Parlament Europeu (ponent Margrete Auken) de 26 de març de 2009, 
sobre l’impacte de la urbanització extensiva a Espanya en els drets individuals dels ciutadans europeus, el medi ambient i 
l’aplicació del dret comunitari.

18. En aquest sentit, vegeu menénDez rexaCh, á., “Urbanismo sostenible, clasificación del suelo y criterios indemnizatorios: 
estado de la cuestión y algunas propuestas”, op. cit., p. 151 i seg.

19. “La rehabilitación tiene una clara vocación urbanística, y esa vocación urbanística se hace efectiva a través del 
planeamiento”. garCía garCía, m. J., “Desarrollo urbano sostenible versus crecimiento descontrolado: una vuelta a la 
rehabilitación urbana”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 33, desembre 2008, p. 229.

20. “La regeneración de la imagen y las funciones urbanas desde una perspectiva ambiental aparece como uno de los 
principales retos de la planificación urbanística de nuestros días”. Bassols Coma, m., “La planificación urbanística y su contribución 
al desarrollo urbanístico sostenible”, en esteVe parDo, J. (coord.), Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, segona 
edició, Fundació Democràcia i Govern Local, Barcelona, 2004, p. 702.
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sible, transformar nous sòls per atendre les deman-
des actuals de la població. Per la seva banda, quan el 
planejament urbanístic municipal classifica sòl com a 
urbanitzable, possibilita l’equilibri entre el creixe-
ment de la ciutat i l’ocupació del sòl, ja que es con-
sidera que aquest sòl és apte per a la transformació. 
Finalment, i potser aquest és l’aspecte més impor-
tant quant a la protecció ambiental del sòl, el plane-
jament urbanístic classifica com a sòl no urbanitza-
ble el que per les seves característiques naturals i 
valors mediambientals ha d’estar subjecte a un rè-
gim de protecció especial per evitar la seva transfor-
mació urbanística (articles 13 del Reial decret legisla-
tiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de sòl; 46 de la Llei 7/2002, de 17 de 
desembre, d’ordenació urbanística d’Andalusia; 16 
de la Llei 9/2001, de 17 de juliol, del sòl de la Comu-
nitat de Madrid, i 16 de la Llei 16/2005, de 30 de 
desembre, de la Generalitat, urbanística valencia-
na).21 És, doncs, “la calificación de un suelo como no 
urbanizable la primera y fundamental forma de pro-
tección ambiental que pueden acometer las normas 
y planes urbanísticos”.22 Així, per mitjà del planeja-
ment urbanístic municipal es pot dur a terme una 
protecció mediambiental, tant de l’entorn natural 
com de l’urbà; no obstant això, aquesta protecció 
no és a escala territorial, com en el cas dels plans 
ambientals autonòmics, raó per la qual les entitats 
locals, pel que fa al sòl no urbanitzable, no creen un 
model propi de protecció, sinó que més aviat execu-
ten les directrius territorials i sectorials de l’Estat i les 
comunitats autònomes. És així com en el planeja-
ment urbanístic s’introdueixen determinacions, ja 
siguin pròpies o imposades per la normativa autonò-
mica i estatal, que permeten una protecció efectiva 
del medi ambient, pel que el seu protagonisme en 
aquest àmbit, al costat del planejament territorial, és 
evident.23

7. Conclusió

De l’esquema de distribució de competències en matè-
ria de medi ambient,24 es dedueix la complicada tasca 
d’articular les actuacions que duen a terme l’Estat, les 
comunitats autònomes i les entitats locals, i no només 
en aquest àmbit en concret, sinó a més en els que te-
nen una connexió directa amb el medi ambient, que 
són diversos, com ha quedat exposat. Totes les entitats 
territorials regulen el que fa referència a la protecció 
del medi ambient, ja sigui per mitjà d’un títol compe-
tencial propi en la matèria, com en el cas de l’Estat i les 
comunitats autònomes, o, primordialment, mitjançant 
altres títols competencials estretament relacionats, 
com és el cas de les entitats locals a través de la seva 
potestat de planificació urbanística. Així, l’ordenació 
del territori i l’urbanisme són, des d’una perspectiva 
particular, de les competències que més interconnexió 
guarden amb el medi ambient i, a la vegada, més com-
plexitat reporten per a l’efectiva articulació d’aquestes 
competències. Això per dues raons fonamentals: la pri-
mera, perquè en tenir l’ordenació del territori i 
l’urbanisme per objecte l’activitat consistent en la deli-
mitació dels diversos usos a què es pot destinar el sòl o 
l’espai físic territorial (STC 77/1984, FJ 2), se superposa 
amb la finalitat de la competència mediambiental pel 
que fa a la protecció del sòl com a recurs natural escàs, 
per la qual cosa, en existir una àmplia regulació sobre 
la matèria, es dificulta l’articulació de les actuacions de 
les diferents administracions públiques, tot i que la 
seva finalitat sigui la mateixa: protegir el medi ambient. 
La segona raó és perquè aquests títols competencials, 
medi ambient, urbanisme i ordenació del territori, es 
projecten sobre un mateix espai físic, per la qual cosa 
cal la col·laboració de les diferents entitats territorials, 
ja que en cas contrari s’apliquen criteris de prevalença 
que no sempre garanteixen aquesta efectiva articulació 
de competències. Per tant, la importància de delimitar 

21. “La clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable constituye una relevante técnica de protección del medio 
ambiente, en cuanto viene a preservar el espacio rural de transformación física”. razquín lizarraga, J. a., “La integración entre 
urbanismo y medio ambiente: hacia un urbanismo sostenible”, Revista Jurídica de Navarra, núm. 42, 2006, p. 66.

22. lozano CutanDa, B., Derecho Ambiental Administrativo, op. cit., p. 401.
23. “Los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial se convierten, por tanto, en protagonistas principales para 

el logro del objetivo de protección ambiental”. montero FernánDez, J. a., “Medio Ambiente y Urbanismo”, Estudios de Derecho 
Judicial, núm. 82, 2005, p. 26.

24. Aquest esquema competencial es considera “coherente con el principio de subsidiariedad que aplica el derecho 
comunitario a este ámbito concreto, pretendiendo que actúe en cada caso la instancia territorial que tenga sus respectivos 
intereses más afectados y que pueda responder con mayor eficacia y que solo en el caso de que una actuación en esta materia 
exceda del ámbito de competencias de la instancia territorial más cercana al ciudadano actúe la instancia administrativa 
superior”. torres martínez, J., “El urbanismo y el medio ambiente”, en san CristóBal reales, s. (coord.), Manual de Derecho de la 
Construcción, La Ley, Madrid, 2008, p. 1150.
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l’àmbit competencial de cada entitat territorial és cru-
cial pel que fa a la incidència que l’exercici de les potes-
tats sobre medi ambient exerceix respecte d’altres 
competències, en aquest cas l’ordenació del territori i 
l’urbanisme. Encara que, com s’ha posat de manifest al 
llarg del present treball, en l’àmbit local, la planificació 
urbanística és l’eix central a partir del qual s’insereix el 
vessant ambiental.
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