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Un aspecte significatiu de l’ocupació urbana a Catalunya durant la segona meitat del segle passat són 
els assentaments dispersos de ciutat jardí de segona residència. Aquestes urbanitzacions, en 
moltes ocasions, es van començar a conformar al voltant de les estacions de ferrocarril, i sense 
continuïtat amb els nuclis dels municipis on s’ubiquen, a mitjans dels anys 50.  
 
Ben entrats els anys seixanta i setanta aquest fenomen va continuar, entre altres coses, per la major 
capacitat adquisitiva d’una bona part de la població, però també per la massificació de l’accés a 
l’automòbil. 
 
Aquesta va ser la primera vegada que el territori de la RMB va ser ocupat massivament per un model 
de creixement deslligat dels nuclis urbans i en localitzacions freqüentment complicades, als vessants 
forestals dels turons i les serralades. Aquest tipus de creixements monofuncionals habitualment 
corresponia a segones residències, com és el cas dels municipis de la perifèria barcelonina, i en 
molts casos les característiques dels habitatges eren modestes. 
 
Donades les condicions d’aquell moment, una part molt important d’aquestes urbanitzacions es va 
promoure i comercialitzar sense el procés adequat de planejament urbanístic, urbanització i 
reparcel·lació.  
 
Moltes d’aquestes urbanitzacions, nascudes ens els anys seixanta i setanta, s’han urbanitzat i s’han 
anat consolidant, adquirint la legalitat corresponent, però encara avui n’hi ha una bona part que 
subsisteixen, en molts casos amb mancances d’urbanització importants. En els últims anys, les 
mancances d’aquestes urbanitzacions s’han fet més evidents per la tendència a convertir les segones 
residències en primeres residències. Això ha incrementat la necessitat de resoldre aquesta situació. 
Aquesta tesi parteix de la hipòtesi de que és possible reconvertir els 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. El seu objectiu principal consisteix en 
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. 
 
Les polítiques desenvolupades, com es veurà, han estat associades a l'elaboració i aprovació de la 
Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.  
 
Per altra banda, els objectius específics consisteixen, en primer lloc, en 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; en segon lloc, 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; en tercer lloc, 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; i per últim, generar una sèrie de 
reflexions i propostes a mode de conclusió. 
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