ANNEX III
CONTINGUT DE L’ESTUDI DE PAISATGE
La informació que haurà de contindre l’estudi de paisatge previst en la llei ser à, com a
mínim, la següent:
a)

Una breu descripció del pla, dels seus objectius principals i de les seues relacions amb
altres plans i instruments. S’analitzarà el territori i les activitats i processos amb
incidència en el paisatge, existents i previstes, en els àmbits de l’ordenació territorial i
urbanística, cultural, mediambiental, agrària, social, turística i econòmica, així com en
qualsevol altre que puga tindre impacte sobre el paisatge.

b)

La caracterització i valoració del paisatge, per mitjà de la delimitació, descripció,
classificació i valoració de les unitats de paisatge i els recursos paisatgístics que
configuren els paisatges de l’àmbit d’estudi, definit a partir de consideracions
paisatgístiques, visuals i territorials. Es descriuran els aspe ctes rellevants de la
situació actual del paisatge i la seua contribució a la Infraestructura Verda,
identificant els problemes o conflictes paisatgístics que el degraden .

c)

Una anàlisi visual de l’àmbit d’estudi amb l’objecte de determinar la visibilitat del
paisatge com un dels factors determinants de la seua valoració, així com el
d’identificar i valorar els possibles impactes visuals de les actuacions derivades del pla
sobre este.

d)

Els objectius de qualitat paisatgística fixats en els àmbits internac ional, comunitari
europeu, estatal, regional o local que tinguen relació amb el pla o programa .

e)

Els objectius de qualitat paisatgística i criteris paisatgístics adoptats per a l’elaboració
del pla a fi de compatibilitzar el desenrotllament territorial i urbà amb la preservació
dels valors paisatgístics identificats, que han de ser congruents amb els fixats pel
document de referència.

f)

L’avaluació de les alternatives seleccionades en relació amb l’anàlisi paisatgística
efectuada d’acord amb els apartats anteriors, incloent-hi la verificació del compliment
dels objectius de qualitat paisatgística i la justificació de la idoneïtat paisatgística de
l’alternativa, que ha de tindre en compte també els possibles efectes acumulatius
amb altres plans o programes.

g)

Els probable efectes significatius del pla o programa sobre el paisatge .

h)

Les mesures i accions necessàries per al compliment dels objectius de qualitat
paisatgística, així com per a previndre, reduir i, en la mesura que siga possible,
compensar els efectes significatius importants en el paisatge que puguen derivar -se
de l’aplicació
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del pla o

programa.

S’han d’incloure-hi les determinacions

paisatgístiques necessàries per a orientar la planificació i programació previstes per al
seu desenrotllament. Estes mesures consistiran, amb caràcter general, en les
següents:
i) Catalogació dels paisatges de major valor.
ii) Integració en la Infraestructura Verda dels paisatges de major valor i de les seues
connexions funcionals, paisatgístiques i visuals.
iii) Establiment de normes d’integració paisatgística que definisquen els criteris de
localització en el territori i de disseny de nous usos i activitats.
iv) Definició de programes de paisatge prioritaris per a la preservació, millora o
posada en valor dels distints paisatges.
El document de referència podrà establir la necessitat de completar l’estudi de paisatge
amb el contingut necessari per a estudiar la integració paisatgística de les propostes del
pla i, si és el cas, de les alternatives estudiades, en funció del tipus, escala i contingut
d’este, amb la informació següent:
a)

La valoració de la integració paisatgística i visual de les actuacions derivades del pla i
la identificació dels seus possibles impactes sobre el paisatge. S’analitzarà i valorarà l a
fragilitat del paisatge per a acomodar els canvis sense perdre el seu valor o el seu
caràcter, els canvis en la composició de vistes cap a este i els efectes sobre la seua
qualitat visual.

b)

Els resultats i les conclusions de la valoració anterior, justificats per mitjà de tècniques
gràfiques de representació i simulació visual del paisatge que mostren la situació
existent i la previsible amb l’actuació proposada abans i després de posar en pràctica
les mesures correctores.

c)

Les mesures d’integració paisatgística necessàries, no sols per a mitigar els impactes
paisatgístics i visuals definits, sinó també per a millorar el paisatge i la qualitat visual
de l’entorn, amb la seua corresponent programació.
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