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És possible reconvertir el creixements monofuncionals extensius de baixa densitat dels anys seixanta i setanta en

ciutat, introduint millores que aproximin aquest model a un altre model de ciutat més sostenible.

Determinar fins a quin punt els instruments i mesures per a la gestió i regularització de les urbanitzacions amb

dèficits urbanístics són suficients per aconseguir la seva legalització i integració en el seu entorn més immediat, i veure

si faciliten, al mateix temps, la incorporació d’elements que tendeixin cap a un model urbà més sostenible.

1. Fer un breu recorregut històric per entendre l’origen de les urbanitzacions monofuncionals dels anys seixanta i

setanta a Catalunya i definir els trets que caracteritzen aquest tipus de creixement.

2. Estudiar el marc legal dels instruments de gestió a Catalunya, en referència a aquest tipus de creixement, per

establir el seu nivell d’adequació a la problemàtica que aborden.

3. Realitzar una anàlisi qualitativa de diversos casos d’estudi per determinar les característiques i les mancances

que tenen des del punt de vista de la gestió urbanística i l’ordenació del territori.

4. Generar una sèrie de reflexions i propostes a mode de conclusió.

HIPÒTESI

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIUS ESPECÍFICS
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MARC TEÒRIC

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Instrument que permet intervenir en el territori. Element transformador de la

qualitat urbana dels municipis de la regió metropolitana de Barcelona (Carreras, et.

al, 2012).

A la RMB ha limitat la dispersió de la població, establint sectors compactes

contigus als nuclis urbans.

COMPACITAT/DISPERSIÓ URBANA vs. DENSITAT URBANA

El concepte de dispers urbà és independent de la densitat. Depèn de la

desvinculació respecte dels nuclis urbans consolidats.

URBANITZACIÓ DISPERSA

És considerada una forma inadequada, ineficient, i poc sostenible d’ocupació del territori per molts autors, tenint en

compte:

- el consum intensiu de sòl que la urbanització de baixa densitat suposa (ocupació de corredors biològics, pressió

sobre àmbits d’interès natural),

- la exposició a riscos naturals (erosió del sòl, incendis forestals),

- el consum d’aigua i energia elevats,

- la dependència del vehicle privat, per la gran dificultat de servir la mobilitat amb transport públic,

- el gran cost de manteniment de les infraestructures i la prestació de serveis,

- la segregació social dels qui habiten aquestes àrees, amb la dificultat d’accés als serveis i a la renda,

- els problemes de gobernança per la contraposició d’interessos entre els veïns d’urbanitzacions de baixa densitat i

habitants de nuclis originaris del municipi (Nel·lo, 2010).
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MARC TEÒRIC

ESTRATÈGIES FRONT LA URBANITZACIÓ

DISPERSA
JUSTIFICACIÓ

(I
n

d
o

v
in

a
,

2
0

0
9

)

EXTIRPAR-LA

la urbanització dispersa nega la noció tradicional de ciutat i

no sembla justificable una ocupació de tan baixa densitat en el

territori sense vinculació a les pràctiques agrícoles

FOMENTAR-LA

la dispersió de la urbanització sobre el territori és un fet

inevitable, fruit de les dinàmiques dels mercats i les

preferències dels ciutadans

CORREGIR-LA

veient greus defectes en el procés de dispersió ja succeït, es

considera una quimera tractar de revertir-lo completament.

Els qui defensen aquesta posició es mostren partidaris

d’incrementar la densitat dels assentaments dispersos, dotar-los

de qualitat urbana, apropar-los serveis, evitar la seva extensió i,

quan sigui possible, fomentar la seva reducció

(M
u

ñ
o

z
,

2
0

1
1

)

TRANSFORMAR-LA

fer-ne una ciutat compacta, proposant mecanismes de

densificació dels teixits dispersos i l'aplicació del tipus

d'actuacions i estratègies que normalment es fan servir en la

gestió de la ciutat densa i contínua. Corregir la urbanització

dispersa per transformar-la en ciutat de baixa densitat

LES URBANITZACIONS DEFICITÀRIES DELS ANYS SEIXANTA I SETANTA. ANÀLISI D’INSTRUMENTS I MESURES PER A LA SEVA 

GESTIÓ, REGULARITZACIÓ I INTEGRACIÓ EN L’ENTORN.

TESI FINAL DE MÀSTER. 



6/27
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Font: elaboració pròpia a partir 

de: CARRERAS, Josep Maria; 

et.al.. 50 anys de 

transformacions territorials: 

1956-2006. Àrea i regió 

metropolitana de Barcelona. 

Barcelona: AMB, Àrea 

Metropolitana de Barcelona, 

2012, p.120-121.

CONTEXT HISTÒRICO-ECONÒMIC
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EXPANSIÓ DE LES URBANITZACIONS

Freqüentment, ocupacions il·legals de sòl, sense planejament previ que donés cobertura legal, amb la tolerància

d’alguns ajuntaments.

Mecanisme per realitzar aquestes operacions amb una certa cobertura legal: aprovar plans parcials que seguien un

tràmit administratiu i donaven una certa legalitat a la operació.

Finalitat primordialment especulativa, basada en la consciència del

promotor de que:

+ extensió de sòl venut

interès de gaudir en el propi sòl de la promoció dels efectes de la

revaloració

comercialització del sòl pel seu valor de canvi (preu, expectatives de

revaloració per la transformació del sòl veí i la requalificació urbanística,

capacitat de generar plusvàlues), no pel seu valor d’ús (construcció

efectiva d'habitatge, paisatge, situació)

+ alta possibilitat de rendibilitzar 

costos d'urbanització i 

comercialització

retenció de plusvàlues

molta superfícies afectada i molt 

baix nivell de consolidació 

afany especulatiu dels 

promotors i d'un percentatge 

important dels compradors

(Herce, 1975)

a quina etapa i a quines autoritats administratives, s’ha d’imputar la 

responsabilitat sobre l'extensió del fenomen? 

(Serratosa, 1994; Carreras, 2002; Solans, 2002; Nel·lo, 2011)
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CARACTERÍSTIQUES DE LES URBANITZACIONS

- Delimitació normalment coincident amb la finca d’origen de la promoció.

- Inadequació de la seva localització: per qüestions ambientals, paisatgístiques, i per qüestions relatives a la seva

accessibilitat i pendents (topografia com a eina que determina l’aptitud dels terrenys per edificar).

- Caràcter majoritàriament irregular: origen en parcel·lacions de sòls rústics de dubtosa o nul·la legalitat,

comercialitzades sense serveis urbanístics.

- Finalitat primordialment especulativa: només van ser urbanitzades i edificades parcialment en els seus moments

inicials (Nel·lo, 2010).

Urbanitzacions vinculades a 

carreteres. 

Urbanitzacions vinculades a 

xarxa de camins agrícoles. 

Font: FONT, Antonio; Josep Maria CARRERAS [dir.]. Transformacions

urbanitzadores: Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona. Barcelona:

Àrea Metropolitana de Barcelona, 2005, p. 62 i 63.

PROBLEMÀTICA DE LES

URBANITZACIONS

- Manca d’urbanització

- Manca de serveis bàsics (el sector no

pot ser recepcionat per l’ajuntament ni

incorporat als mecanismes municipals)

Problemes en termes territorials, 

urbanístics, ambientals, econòmics i 

socials
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LES URBANITZACIONS EN XIFRES

Les urbanitzacions de segona residència. Ocupació, 1977-2006. Font:

FONT, Antonio; Josep Maria CARRERAS [dir.]. Transformacions

urbanitzadores: Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona.

Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona, 2005, p. 100.

Sòl edificat 1956

Sòl edificat 1956-1977

Sòl d’urbanització sense edificació 1977

Resta sòl transformat 1977

Resta territori municipi o comarca

Límits urbanitzacions

Sistema viari i ferroviari

Límits municipals

Urbanitzacions estudiades

INSTRUMENTS DE GESTIÓ

- Text refós de la Llei d’urbanisme,

consolidat amb les modificacions introduïdes

per la Llei 3/2012 (TRLUC)

- Llei 3/2009, del 10 de març, de

regularització i millora d’urbanitzacions amb

dèficits urbanístics
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LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA (TRLUC)

Art. 26 -sòl urbà: terrenys amb tots els serveis

urbanístics bàsics o bé compresos en àrees

consolidades per l'edificació d'almenys dues terceres

parts de la seva superfície edificable.

Art. 30 -sòl urbà consolidat: sòls amb condició de solar.

Art. 31 -sòl urbà no consolidat: el planejament

urbanístic general el sotmet a actuacions de

transformació urbanística (inclòs en PMU o PAU).

Art. 33 -sòl urbanitzable: terrenys que el POUM

consideri necessaris i adequats per a garantir el

creixement de la població i de l’activitat econòmica...

Art. 27 -serveis urbanístics bàsics: la xarxa viària, les

xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament; i el

subministrament d'energia elèctrica.

Art. 29 -solar: terrenys classificats com a sòl urbà que

siguin aptes per a l'edificació, segons la seva

qualificació urbanística, complint:

- disposar dels serveis urbanístics bàsics.

- tenir assenyalades alineacions i rasants.

- ser susceptibles de llicència immediata.

- que, per edificar-los, no s'hagin de cedir terrenys.

LLEI 3/2009, de regularització i millora

d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics

- Diverses possibilitats per a aconseguir la reducció

parcial o total de l’àmbit inicialment previst.

- Regula els deures de cessió i pretén evitar que els

parcel·listes, hagin de compensar ara al propietari de la

finca matriu per les cessions que en el seu dia no va

executar.

- No allibera els propietaris actuals del deure de

cessió gratuïta del sòl urbanitzat corresponent al

percentatge d’aprofitament urbanístic del sector que

estableix la legislació urbanística, és a dir el 10% del

total.

- Conté una prescripció per fer econòmicament viable la

regularització de les urbanitzacions: la forma com han

d’aplicar-se les reserves mínimes obligatòries per a

l’habitatge de protecció pública. Si no

s’incrementen els aprofitaments inicialment

previstos, no és necessari fer la reserva.

+ instruments de finançament (per l’administració

municipal, ajudes per al finançament de les obres i ajudes

directes als parcel·listes).



Les urbanitzacions de muntanya del municipi de Molins de Rei es

poden incloure dins del grup de creixements amb una configuració

estretament vinculada a una carretera: la que comunica Molins de

Rei amb Sant Cugat, que actua com a eix vertebrador. Representen

el 20,62% de la superfície de sòl urbà del municipi.

Les dues urbanitzacions que s’estudien en aquesta tesi són

Vallpineda i la Rierada (dos sectors urbanístics). Se situen al bell

mig del Parc Natural de la Serra de Collserola (aprovat pel Decret

146/2010).
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

EL PGM DE 1976 – LA RIERADA

- És el punt de partida que reconeix el fet de les urbanitzacions.

- Diferencia dues urbanitzacions i tres sectors de planejament: dos sectors de sòl urbà (no consolidat) i un sector de

sòl urbanitzable. Reconeix les edificacions existents.

RIERADA PERI:
- Sòl urbà no consolidat: 2/3 de sòl consolidats.

- Clau 20a/11 (zona d’ordenació en edificació 

aïllada).

RIERADA PP:
- Sòl urbanitzable.

- Clau 20b (zona de desenvolupament 

urbà, intensitat 2).
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

EL PGM DE 1976 - VALLPINEDA

- Sòl urbà no consolidat: 2/3 de sòl consolidats.

- Clau 20a/11 (zona d’ordenació en edificació aïllada).

- Reconeix edificacions existents en sòls aptes per a l'edificació.



- Sòl urbà no consolidat: 2/3 de sòl consolidats.

- Clau 20a/11 (zona d’ordenació en edificació aïllada).

- Reconeix edificacions existents en sòls aptes per a l'edificació.
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

EL PGM DE 1976 - VALLPINEDA

Intents de regularització dels tres sectors estudiats: 

1980, 2000, 2015

= 

10 instruments de planejament

8 projectes d’urbanització

4 projectes de reparcel·lació
(de 22 documents, s’han aprovat definitivament 7 d’ells)

=

Cap urbanització executada
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

MODIFICACIONS DELS ANYS 80 i 2000 - LA RIERADA (PP i PERI)

Zones 

d’equipaments (7)

Edificacions 

del C. Sibèria

Zona de 

carena

Zona del casc 

antic (15)

PERI 1985 i 2005:

- Ampliació àmbit: viabilitat econòmica?

- Reconeixement de zona de casc antic:  millora 

en la gestió.

- Incorpora Estudi d’Impacte Ambiental: 

modificació excessiva del paisatge, correcció 

impacte obres sobre riera.

MPGM 1984 i PP 2005:

- Ampliació àmbit: viabilitat econòmica?

- S’aprova provisionalment però la seva aprovació 

definitiva queda condicionada al projecte de 

modificació de la línia d’AT, que mai arriba a fer-se. 

- Menció usos.

Incorporació de sòls d’aprofitament 

privat a l’àmbit inicial del PP definit 

pel PGM (àmbit de la MPGM de 

1984  i límit del PNSC en color 

verd). Zona amb forts pendents.

Definició dels 

àmbits de sistemes

Nova posició ús 

de restauració.

Posició actual de restaurant 

en àmbit inundable.
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

MODIFICACIONS DELS ANYS 80 i 2000 - VALLPINEDA

MPGM 2003:

- Sistema d’execució: expropiació mitjançant contribucions especials (propietat molt segregada i dispersa).

- Introducció de la clau 8b (verd privat de protecció especial).

- Reducció important de sòl d’aprofitament privat i d’impacte visual de les edificacions, passant de PB+2 a 

PB+1.

- Increment de zones verdes i de viari, amb grans afectacions a parcel·les i grans alteracions de perfils 

longitudinals.

- A partir de 2010, problemes amb la delimitació del PNSC (aprovat per Decret) i les zones d’equipament.

Zones de parcs urbans (6) i 

equipaments (7) incorporades 

a l’àmbit del Parc Natural.

Parcel·la inclosa en 

el Parc Natural (8b)

Finques situades sobre la llera 

d’un torrent (20a/11 + 8b)



Zones 

d’equipaments (7)

Zones d’aprofitament 

privat (20a/11)
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

MODIFICACIONS DE 2015 - LA RIERADA (PERI)

MpPGM i PMU 2015:

- Trasllat de sòls d’aprofitament privat sense edificar (carena) a cotes baixes de menor pendent.

- Introducció de clau 20a/10 (zona d’ordenació en edificació aïllada), més densa.

- Increment de zones verdes (necessari ús parc?).

- Modificació paràmetres zones 20a/10 i 20a/11 del PGM, per evitar desmunts/terraplens.

- Franja de protecció a la riera de Vallvidrera.

Zones 20a/10+franja de 

protecció de la riera (6)

Zona d’aprofitament privat 

(20a/11) + zona verda (6)

Zona 

d’equipaments (7)
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

MODIFICACIONS DE 2015 - LA RIERADA (PERI)

MpPGM i PMU 2015:

- Solució a les cases del C. Sibèria: malgrat el seu grau de consolidació no tenen condició de solar perquè no tenen 

front a vial (s’accedeix a elles a través de pontets individuals). El PGM no les reconeixia dins de l’àmbit (inundabilitat, 

invasió de la llera de la riera).

Aquestes cases compten amb tots els serveis, infraestructures executades pel propi Ajuntament anys enrere, 

que han repercutit en la indisposició de molts propietaris a fer front a les despeses d’urbanització.

Pont d’accés 

a parcel·la

Pont d’accés 

a parcel·la

Pont d’accés 

a parcel·la
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

MODIFICACIONS DE 2015 - LA RIERADA (PP)

PP 2015:

- Resolució conflictes amb límits del PNSC.

- Reducció aprofitament privat en zona de grans pendents.

- Reconeixement SH.

- Confusió en instrument de planejament que fa les modificacions: PGM o PP.

Reducció de 

l’aprofitament privat

Reconeixement del SH
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

MODIFICACIONS DE 2015 - VALLPINEDA

MpPGM 2015:

- Modificació del sistema d’execució a reparcel·lació modalitat cooperació. Previsió de llarg i complicat procés 

de reparcel·lació degut a les característiques del sector (+300 parcel·les i propietaris).

- Disminució de la vialitat, adequant-la a les amplades existents. Eliminació de culs de sac i continuïtat a través de 

camins rurals existents.

- Disminució del sostre màxim edificable general del sector.

- Eliminació de la clau 8b, però manteniment de la prohibició d’edificació en la zona anteriorment qualificada.
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

PROJECTES D’URBANITZACIÓ - 2015

- Els projectes d’urbanització de La Rierada s’han hagut

d’iniciar tres cops, des de 1976, abans de la seva aprovació

definitiva, i encara avui no han estat mai executats.

- Els costos d’urbanització dels PUs de 2015 són d’entre 3.5 i

4M€.

- S’han redactat “amb l’objectiu de fer compatible la

construcció dels accessos i dotacions que precisen els

habitatges previstos en el planejament, amb la salvaguarda i

protecció de l’ecosistema i del paisatge excepcional de la

Rierada”.

- Criteris:

- Reducció de moviments de terres, ajustant al

màxim la traça dels vials a la topografia.

- Reducció d’obres civils i de contenció, actuant

preferentment amb sistemes de bioenginyeria.

- Reducció de superfície pavimentada i manteniment

de la permeabilitat del sòl.

- Tractament de la riera i recuperació de la vegetació

autòctona.

- Soterrament de les xarxes aèries de serveis

existents (electricitat, enllumenat i telefonia): millora

respecte del Programa d’Adequació, que proposava

serveis en aeri.

Exemple de carrer d’ús mixt i prioritat per a vianants en una 

urbanització consolidada (Vallvidrera). Elaboració pròpia.
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PROJECTES D’URBANITZACIÓ - 2015

- Vials:

- Manteniment de vial principal amb trànsit segregat i

amplada de 10m (carretera St.Cugat-Molins de Rei).

- Resta de vials: amplades existents en compte de

tradicionals (6, 8, 10m) per evitar afectacions a

tanques.

- Plataforma única, prioritat invertida.

- Perfil longitudinal similar a la topografia actual.

- Franja central pavimentada i laterals amb peces

prefabricades. “Vorera” només en entrades de cotxes

i vianants. Permeabilitat.

- Reducció llum del pont del C. Sibèria.

- Manteniment i potenciació del transport públic,

prioritat a vianants i bicicletes.

- No es preveu espai per aparcament.

- Al sector de Vallpineda existeix un projecte d’urbanització,

aprovat inicialment l’any 2007, el Pressupost d’execució

material del qual és de 10.5M€, un cost tan elevat que va

paralitzar l’execució de les obres. Actualment s’està

modificant per adequar-lo als nous criteris establerts a la

Rierada.
Exemple de carrer d’ús mixt i prioritat per a vianants en una 

urbanització consolidada (Vallvidrera). Elaboració pròpia.
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ANÀLISI D’UN CAS D’ESTUDI A CATALUNYA

ELS BARRIS DE MUNTANYA DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI, BARCELONA

PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ - 2015

- Els projectes de reparcel·lació de La Rierada s’han hagut d’iniciar tres cops, des de 1976, abans de la seva aprovació

definitiva, i encara avui no han estat mai executats.

- La propietat dels sectors es troba molt fragmentada (al voltant de 70 propietaris per sector).

- Es tracta de reparcel·lacions basades exclusivament en compensacions econòmiques.

- Aplicació del punt 7.2 de la Llei 3/2009. La cessió dels terrenys provinents de les finques matrius; dedicats a

equipaments i zones verdes, no dóna dret a rebre cap tipus de contraprestació urbanística o d’indemnització,

ja que es considera que la segregació de les finques va generar, en el seu moment, els beneficis urbanístics.

Disminució de les quotes urbanístiques.

- Les finques es valoren en funció de tres paràmetres:

sòl = 1 UV / m2 sòl

sostre potencial = 2 UV/m2 sostre (zones 20a o 20b) i 1,80 UV / m2 sostre (zona 15)

nº màxim d’habitatges potencials = 1.000 UV / habitatge

- A Vallpineda es va iniciar el procés de reparcel·lació l’any 2014 amb els criteris establerts a la Rierada. És el primer cop

que s’inicia aquest procés en el sector.
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CONCLUSIONS I OBSERVACIONS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS PLANTEJATS

Els instruments de planejament recentment aprovats:

- No es plantegen la reducció dels àmbits establerts. Aquesta moderació té a veure amb els drets adquirits pels

propietaris i la por de l’administració a l’allau de reclamacions que es produiria si aquests drets es veiessin reduïts.

- Canvien la qualificació d’algunes zones edificables per una de major densitat i alliberen sòl destinat a espais

lliures, preservant el paisatge, i situant l’edificació en una zona més adequada (menys pendent i en cota més baixa,

utilitzant la topografia per determinar l’aptitud dels sòls per a l’edificació).

- Els sòls alliberats d’edificació es qualifiquen de parcs urbans, tal com estableix la Llei d’urbanisme actual per

complir amb els estàndards, cosa que és interessant per a l’obtenció de sòl públic. Però la obligació d’establir-hi l’ús

de parc, tenint en compte l’emplaçament de la urbanització (situada al bell mig del Parc Natural) és, com a mínim,

qüestionable.

- Modifiquen les amplades i seccions dels carrers (abans establertes en 6, 8 o 10 m) per cenyir-se a les amplades i

perfils longitudinals existents.

- Reconeixen els torrents i lleres amb la delimitació dels sistema hidràulic.

- Modifiquen els paràmetres de les normes urbanístiques del PGM per a les zones utilitzades (20a/10 i 20a/11),

permetent l’aproximació de l’edificació al vial, si això estalvia moviments de terres.

- Es troba a faltar una reflexió sobre els usos permesos i els compatibles amb les urbanitzacions de baixa

densitat. Per exemple, la introducció d’usos terciaris seria interessant a favor de la no monofuncionalitat de les

urbanitzacions. Per altra banda, manca també una reflexió sobre la tipologia de l’edificació, que es caracteritza per

grans parcel·les d’habitatges aïllats.
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CONCLUSIONS I OBSERVACIONS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS PLANTEJATS

El Parc Natural de la Serra de Collserola:

- Ha protegit definitivament els sòls que envolten aquestes urbanitzacions, preservant-los de qualsevol finalitat

especulativa. Tot i així aquest instrument no ha estat prou contundent a l’hora d’envair sòls destinats a aprofitament

privat. Això posa de manifest que cap organisme vol assumir la responsabilitat de la desclassificació d’aquests

terrenys, per la pèrdua dels drets adquirits dels propietaris, donat que el sistema d’actuació previst sempre ha estat el

de reparcel·lació modalitat cooperació, o bé expropiació, ambdós d’iniciativa pública.

- Ha generat una sèrie de conflictes difícilment resolubles, com la compatibilitat entre els usos potencials dels

equipaments situats en sòl urbà i els realment compatibles amb el Parc Natural. Tot i que aquesta figura no

modifica ni la classificació ni la qualificació dels sòls, només hi permet usos compatibles amb el sòl no urbanitzable,

limitant d’aquesta manera les possibilitats d’aquestes creixements d’equipar-se amb usos urbans. Això és rellevant en

el cas de les urbanitzacions disperses de baixa densitat, ja de per si mancades de serveis i allunyades dels nuclis

urbans.
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Els projectes d’urbanització recentment aprovats incorporen criteris ambientals i de sostenibilitat:

- Ajusten les seccions dels carrers a les existents, evitant grans afectacions a tanques.

- Preveuen vials amb secció invertida: no segreguen el trànsit de vehicles/vianants i no reserven espai específic per

aparcament, donant prioritat a les persones.

- La pavimentació dels carrers es preveu amb una franja central d’asfalt i dos laterals amb peces prefabricades de

formigó que fan de cuneta; la zona de “vorera” només es preveu pavimentar en les parts on hi ha entrades de cotxes o

vianants, permetent així una major permeabilitat de l’aigua de pluja. Això produeix un estalvi important en conjunt

de les despeses d’urbanització.

- Reconeixen que el model dispers d’urbanització suburbana, amb grans distàncies a recórrer i grans pendents, no

afavoreix la implantació de sistemes de mobilitat sostenible i incorporen mesures per a promoure una

mobilitat més sostenible, mantenint i potenciant la xarxa de transport públic urbà, i donant prioritat a vianants i

bicicletes.

- Incorporen el soterrament de les xarxes aèries de serveis existents (electricitat, enllumenat i telefonia) i milloren

el previst en el Programa d’Adequació de 2012, des del punt de vista de la preservació del medi natural, que

proposava deixar la xarxa de telefonia aèria, i també la xarxa de subministrament elèctric, tal i com estan en l’actualitat,

només desplaçant puntualment algun pal en posició incompatible amb les obres.

Els projectes de reparcel·lació aprovats:

- Incorporen l’aplicació del punt 7.2 de la Llei 3/2009, que pretén evitar que els parcel·listes hagin de compensar

al propietari de la finca matriu per les cessions que en el seu dia no va executar, obligant al propietari a efectuar

aquestes cessions sense dret a rebre cap indemnització. Això permet reduir les quotes urbanístiques resultants.
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Des de l’aprovació del PGM, fins a l'aprovació definitiva de tots els instruments estudiats hauran passat prop de quaranta

anys. Tant les diferents administracions com els veïns implicats, han invertit molt temps i recursos per a la

resolució definitiva de la situació d’aquestes urbanitzacions, però les dificultats implícites en elles han fet que

encara avui en dia siguin un problema molt difícil de resoldre, que caldrà abordar en els pròxims anys. Això fa

pensar en que el gran problema d’aquestes urbanitzacions rau en la gestió (malgrat haver passat dos cicles de

bonança econòmica, en els anys 80 i 2000, aquestes urbanitzacions no s’han executat).

Els instruments de gestió estudiats no es plantegen grans canvis, ni en la delimitació dels àmbits, ni en la

modificació de les qualificacions utilitzades. Probablement aquesta reflexió implicaria allargar el procés de

tramitació dels instruments de gestió, cosa que no és volgut per cap dels agents implicats.

El sistema d’actuació dels tres sectors estudiats és la reparcel·lació modalitat cooperació, coherent tenint en

compte les característiques de la propietat, però implica la dotació de l’administració amb uns mitjans tècnics i de

gestió adequats, així com una voluntat política decidida. L’experiència mostra que establir el sistema d’actuació i

aprovar tots els instruments de gestió no és suficient per executar la urbanització.

La Llei 3/2009 aporta instruments útils i interessants per a la legalització definitiva de les urbanitzacions

deficitàries. Per altra banda, altres organismes públics reconeixen el valor de l’enclavament en el que aquests

creixements se situen. Això, però, no implica una reflexió sobre el model de ciutat.
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