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[...] mal pot estimar un home tota la terra 

si no comença per aquella de la qual es format. 

 

Joan Maragall1  

                                                
1 Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (gener de 1906), volum XVI, p. 1-9. 
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Resum 

En la darrera dècada, el sòl no urbanitzable ha estat objecte d’atenció especial per les 

polítiques sectorials que incideixen en l’ordenació i la planificació territorial. En el cas de 

Catalunya, la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme va determinar la necessitat de 

preservar el medi rural i, en especial, d’evitar-ne la urbanització, de manera que l’ús 

residencial queda restringit a aquell associat directament i de manera justificada a una 

activitat agrícola, ramadera, de turisme rural o educativa. Malgrat això, des que es va 

aprovar fins avui, el medi rural en general i l’ebrenc en particular han experimentat una 

urbanització ininterrompuda avalada per la societat com un sinònim de qualitat de vida. 

Partint d’aquest plantejament, l’objecte d’aquesta investigació és centra en l’anàlisi dels 

factors que han pogut determinat la proliferació de construccions destinades a usos 

residencials en el sòl no urbanitzable de les Terres de l’Ebre durant el període 2002-2015 

des d’una perspectiva legal, tot focalitzant el mètode en l’estudi de les barreres i incentius 

socioeconòmics associats a la proliferació dels assentaments residencials (causes) i les 

transformacions funcionals dels espais rurals (efectes). Així, el treball i les aproximacions 

teòriques que aquí es presenten s’han centrat en l’estudi de l’estructura territorial (entesa 

com l’organització social, política i econòmica) des d’un enfocament transversal per 

comprendre per què s’ha pogut arribar a la situació actual, malgrat el rigorós marc legal 

existent des del 2002. 

A partir d’un procés metodològic que combina un gran nombre de fonts i tècniques 

d’investigació utilitzades en funció dels objectius marcats es determina, des d’un punt de 

vista pràctic: el marc teòric i legal de referència que regeix les actuacions en el medi rural, 

els trets territorials fonamentals (marc ambiental, estructura socioeconòmica i estructura 

administrativa) de les Terres de l’Ebre i la relació existent entre aquestes variables i la 

proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable; les dinàmiques de canvi 

experimentades en els darrers anys en el medi rural en termes funcionals 

(abandonament) i les àrees amb major densitat d’edificacions; la caracterització i 

quantificació del nombre d’assentaments residencials en el medi rural; i, les causes de 

base social, política, econòmica i legal que hi ha al darrere d’una nova construcció 

residencial en sòl no urbanitzable. 
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Resumen 

En la última década, el suelo no urbanizable ha sido objeto de atención especial por las 

políticas sectoriales que inciden en la ordenación y la planificación territorial. En el caso 

de Cataluña, la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo determinó la necesidad de 

preservar el medio rural y, en especial, de evitar su urbanización, por lo que el uso 

residencial queda restringido a aquel asociado directamente y de manera justificada a 

una actividad agrícola, ganadera, de turismo rural o educativa. Sin embargo, desde su 

aprobación hasta el momento, el medio rural en general y de las Terres de l’Ebre en 

particular ha experimentado una urbanización ininterrumpida abalada por la sociedad 

como un sinónimo de calidad de vida. 

Partiendo de este planteamiento, el objeto de esta investigación se centra en el análisis 

de los factores que han podido determinar la proliferación de construcciones destinadas a 

usos residenciales en el suelo no urbanizable de las Terres de l’Ebre durante el período 

2002-2015 desde una perspectiva legal, focalizando el método en el estudio de las 

barreras e incentivos socioeconómicos asociados a la proliferación de los asentamientos 

residenciales (causas) y las transformaciones funcionales de los espacios rurales 

(efectos). Así, el trabajo y las aproximaciones teóricas que aquí se presentan se han 

centrado en el estudio de la estructura territorial (entendida como la organización social, 

política y económica) desde un enfoque transversal para comprender por qué se ha 

podido llegar a la situación actual, a pesar del riguroso marco legal existente desde el año 

2002. 

A partir de un proceso metodológico que combina un gran número de fuentes y técnicas 

de investigación utilizadas en función de los objetivos marcados, se determinan desde un 

punto de vista práctico: el marco teórico y legal de referencia que rige las actuaciones en 

el medio rural, los rasgos territoriales fundamentales (marco ambiental, estructura 

socioeconómica y estructura administrativa) de las Terres de l’Ebre y la relación existente 

entre estas variables y la proliferación de construcciones en el suelo no urbanizable; las 

dinámicas de cambio experimentadas en los últimos años en el medio rural en términos 

funcionales (abandono) y las áreas con mayor densidad de edificaciones; la 

caracterización y cuantificación del número de asentamientos residenciales en el medio 

rural, y las causas de base social, política, económica y legal que hay detrás de una 

nueva construcción residencial en suelo no urbanizable. 
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Summary  

Over the last decade, undeveloped land has been an object of special interest by the 

sectorial policies which have an impact on zoning and land-use planning. In the case of 

Catalonia, the law Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, stated the need to preserve 

rural areas and specially to avoid their urbanization. However, since it was approved until 

today, rural land, in general, and Terres de l’Ebre in particular, has undergone a 

continuous development that society has worshiped as a synonym for living standard. 

However, since its approval so far, a rural areas in general, and Terres de l’Ebre in 

particular, has experienced an uninterrupted urbanization endorsed by the society as a 

synonym for quality of life. 

Based on this approach, the object of this research focuses the analysis on the factors 

that could determine the proliferation of buildings intended for residential use on 

undeveloped land at Terres de l’Ebre during the period 2002-2015, from a legal 

perspective, focusing the method on the study of the barriers and socio-economic 

incentives in association with the proliferation of residential settlements (causes) and the 

functional transformations of the rural areas (effects). Thus, work and theoretical 

approaches presented here have focused on the study of the territorial structure 

(understood as the social economical organization, political, and economical) from a 

transversal approach to understand why it has been unable to reach the current situation, 

despite of the rigorous existing legal framework since 2002. 

From a methodological process that combines a large number of sources and research 

techniques, used depending on the objectives they are determined from practical point of 

view: theoretical and legal framework that governs the actions in rural areas, the key 

territorial features (environmental framework, economical structure and admistrative 

structure) of the Terres de l’Ebre, and the relationship between these variables and the 

proliferation of buildings on undeveloped land. The dynamics of change experienced in 

recent years on rural areas in functional terms (abandonment) and areas with higher 

density of buildings; characterization and quantification of the number of residential 

settlements in rural areas, and social base causes, political, economical and legal behind 

a new residential construction on undeveloped land. 
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1.1. Presentació  

La fragilitat del medi rural i la incertesa del seu futur són qüestions que desperten certs 

interrogants, alguns dels quals no exempts de preocupació, més quan els vincles que 

mantens amb aquest territori són tan estrets. 

Per part de pare, néta d’una família que va néixer i viure fins a la segona meitat del segle 

XX en dos dels masos dels Ports de Beseit (el de l’Amat i del Sargento); per part de 

mare, d’una família que va fer de l’agricultura i la ramaderia el seu mitjà de vida. Dues 

vivències que m’han transmès els valors i el respecte envers el port, la garriga, la sénia, 

el racó i la ribera,2 i per les persones que en formaren part. D’aquestes vivències, vàrem 

ser aviat coneixedors que el medi natural, del qual avui gaudim i del qual tant ens 

enorgullim com a país, ha estat fruit del treball dels nostres avantpassats, als quals els 

devem, entre moltes altres coses, un respecte per l’empremta que han deixat en el 

territori a partir del seu llegat patrimonial. Avui, però, la realitat és una altra. 

Amb una passejada pel medi rural de les Terres de l’Ebre, n’hi ha prou per percebre’n 

l’encant i la història. Una passejada, però, que té un sabor agredolç per totes les 

irregularitats urbanístiques que s’han portat a terme durant dècades mitjançant la 

proliferació d’edificacions residencials, tot i la seva prohibició. El que trobem ens pot 

agradar més o menys, però no es tracta d’una qüestió d’estètica arquitectònica. El 

plantejament que ens hauríem de fer és: si es podia fer, com repercuteixen aquests usos 

sobre el sector agrícola, qui són els que poden accedir a aquestes terres, quins usos han 

de prevaldre o què ens aporten aquestes construccions a la fisonomia del medi rural, quin 

ofici hi ha al darrere, com es pot garantir l’equilibri i la igualtat o quines justificacions 

territorials i socials emparen aquestes pràctiques. La fotografia escollida per a la portada 

d’aquest treball tracta de reflectir precisament aquesta situació.3 

Una preocupació pel medi rural i els fenòmens territorials que ens han portat a iniciar 

aquest treball d’investigació des d’un enfocament tranversal i crític, partint de l’assumpció 

que realitzar un estudi sobre les Terres de l’Ebre no deixa de ser singular, entre altres 

coses pels pocs estudis que s’han fet d’aquest territori, però alhora complex, per tot 

l’entramat de tipus social, cultural, econòmic i polític que hi ha al darrere de l’organització 

                                                

2 Denominacions locals que reben les diferents unitats de conreu a la comarca del Montsià. 
3 Ortofotomapa 1:25.000 de l’ICGC (full: 250-163; 250-164; 251-163 i 151-164). Els terrenys que es visualitzen a la imatge 
es troben ubicats a la partida Martinenca del cadastre rústic del terme municipal d’Alcanar, en una àrea a tocar de la 
serralada del Montsià, enfront de la badia dels Alfacs. La posició estratègica des de diversos punts de vista (localització, 
paisatgístic, proximitat als nuclis propers, etc.) han dotat l’àmbit d’un elevat valor i actors diversos que han donat lloc a la 
confluència d’usos i activitats dispars: els agropecuaris i els residencials; els que entenen el medi rural en termes funcionals 
dels que el conceben com un espai per a l’oci i el descans. 
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d’aquestes comarques. Malgrat tot, es considera que es tracta d’un treball necessari i 

enriquidor per a tots els que encara creiem realment que aquest territori s’ha de 

considerar, tractar i defensar de la manera que realment li pertoca i al marge de la 

conjuntura econòmica del moment. 

Una recerca compromesa amb el territori, fruit d’uns principis morals revestits de ciència, 

amb l’afany d’aproximar-nos al que ha succeït en un espai on tot estava encaminat 

perquè la història seguís el curs dels esdeveniments marcats pel context polític, social i 

econòmic de mitjan segle XX, però no a partir de la seva regulació, que el territori es 

desprengués de l’eix que conforma el paisatge rural: els masos (patrimoni), les terres 

(funcions) i la cultura (relacions amb l’entorn). 

1.2. Reflexió teòrica inicial 

La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (en endavant LU 2/2002) va ser pionera en 

l’àmbit estatal a incorporar el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, entès 

com aquell desenvolupament que té com a objecte la utilització racional del territori i el 

medi ambient, al mateix temps que comporta la configuració d’un model d’ocupació del 

sòl encaminat, entre d’altres, a evitar la dispersió de la urbanització en el territori, millorar 

la cohesió social, promoure la rehabilitació i la preservació dels sistemes de vida 

tradicionals en les àrees rurals, tot això amb l’objecte de consolidar un model de territori 

globalment més eficient. 

Una Llei que va introduir per primer cop aspectes tan rellevants com les reserves per 

habitatge protegit, les cessions d’aprofitament urbanístic en sòl urbà o els criteris per 

preservar el sòl no urbanitzable (en endavant SNU). Aquesta concepció va suposar que 

poguéssim disposar d’un marc normatiu molt més exigent i rigorós que l’estatal en les 

seves disposicions i amb un tractament diferenciat i una clara voluntat de protegir l’SNU, 

tot posant límits al creixement urbà. 

En la regularització dels usos i de les edificacions admissibles en l’SNU, l’LU 2/2002 

constitueix un punt d’inflexió sense precedents. Per primera vegada, es tenen en compte 

les limitacions i la capacitat d’acollida del medi, tot establint una sèrie de disposicions que 

regulen els usos permesos, les quals prohibeixen taxativament la construcció 

d’habitatges, de manera que l’ús residencial de les edificacions queda restringit a aquell 

associat directe i de manera justificada a una activitat agrícola, ramadera, de turisme rural 

o educativa. 
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En efecte, l’LU 2/2002 va suposar un avenç normatiu contra la degradació del medi i, per 

primera vegada, l’establiment de limitacions pel que fa a les edificacions. Durant aquests 

catorze anys, però, des del punt de vista de l’observador, hi ha indicis que les 

prescripcions no han estat suficients per evitar l’aparició d’habitatges en el medi rural, tot i 

ésser un ús prohibit o restringit a una sèrie de condicions; fet que, al marge de la 

incidència territorial, ha comportat en una societat democràtica i amb estat de dret com 

l’actual un gran greuge comparatiu amb els que han actuat dintre de la legalitat. 

Aquestes construccions s’han portat a terme suposadament com a edificacions 

vinculades als usos agraris, atès que, d’acord amb la normativa urbanística, és l’única 

modalitat prevista. Es tracta d’assentaments que responen a múltiples casuístiques: des 

de l’argument de manca d’oferta d’habitatges a un preu assequible en sòl urbà, a d’altres 

més personals com el desig de disposar d’una segona residència en el medi rural o els 

vinculats amb l’especulació immobiliària sorgida a l’entorn dels terrenys amb presència 

d’edificacions. Sigui quin en sigui el motiu, no deixen de ser construccions que no 

s’adeqüen a la norma, en molts casos a l’empara d’una llicència urbanística que els 

autoritzava construir un magatzem agrícola o rehabilitar l’edificació. 

La implantació d’aquest ús sense cap tipus de planificació i ordenació prèvia durant un 

període dilatat en el temps ha provocat uns efectes perversos sobre el territori, la qual 

cosa ha propiciat uns creixements desordenats i disseminats, i també l’aparició en 

algunes àrees de veritables urbanitzacions il·legals. Tot i que l’àmbit d’aquesta 

investigació se centra en el cas de les Terres de l’Ebre, com es veurà, es tracta d’un 

fenomen que s’ha produït de manera generalitzada en molts àmbits territorials, fet que 

indica que la indisciplina urbanística obeeix més a raons de caràcter estructural i social 

que no a raons conjunturals de tipus econòmic. En conseqüència, el territori ha passat a 

legitimar-se en funció dels interessos particulars. 

Tant en l’àmbit acadèmic, legislatiu com professional, s’ha constatat l’alt consens que hi 

ha sobre com s’ha d’ordenar i planificar el territori amb criteris de sostenibilitat, per tal 

d’evitar un consum extensiu del sòl, la fragmentació d’hàbitats i la constant pressió a la 

qual ha estat sotmès el conjunt dels espais naturals en les darreres dècades. 

Malauradament, el consens social respecte a la preservació del territori no ha estat tan 

important. Mentre que la pressió sobre la ciutat urbanitzada és perceptible per la majoria 

de la població, la pressió que exerceixen els usos que s’implanten sobre el medi natural 

passen en la major part dels casos desapercebuts, com així ho ha estat la proliferació 
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d’edificacions residencials en l’SNU al mateix moment que ens convertíem en 

espectadors i, en alguns casos, actors d’aquesta realitat silenciada (figura 1.1).4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1. La ciutat construïda envers el sòl no urbanitzable. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

Partint d’aquest plantejament teòric inicial, s’ha intentat llegir la història d’aquest territori, 

la cultura, l’estructura política, l’econòmica, és a dir, la construcció social del lloc i, 

d’aquesta mirada, se n’han extret l’especificitat, la singularitat i els elements genèrics que 

ens apropin a la naturalesa dels fets. Tot això a partir d’uns mètodes d’anàlisi específics 

que, si bé el resultat no assentarà les bases per eradicar-los, pot contribuir a trobar 

mecanismes perquè el medi rural sigui gestionat en benefici de la col·lectivitat. 

Els assentaments residencials en l’SNU, entenem que poden ser un maldecap, un 

problema o per a alguns, fins i tot, una oportunitat; però, sobretot, són una realitat de 

formes difícils que fins avui no s’ha tractat com cal. El cas de les Terres de l’Ebre, en 

particular, ha suscitat l’atenció de la Generalitat i s’ha convertit en una de les principals 

prioritats durant un temps. Fins ara, però, tot sembla que s’hagi quedat en un prototip de 

                                                
4 Totes dues imatges corresponen al municipi de Sant Carles de la Ràpita. La primera, el sector Horta Vella, és un exemple 
de creixement intensiu portat a terme en el període de ple boom immobiliari dels darrers anys. Un creixement que s’ha 
executat amb la majoria de la població en contra, que ha vist en aquestes estructures atípiques al paisatge urbà tradicional 
un reflex de com de feroç pot arribar a ser l’especulació urbanística; un sector qüestionable en termes urbanístics i 
ambientals, però derivat d’un Pla general elaborat a la dècada dels 90 amb l’objectiu d’ordenar el territori en benefici de la 
col·lectivitat, que delimitava el sector com a sòl apte per urbanitzar.  

La segona imatge és l’exemple d’un creixement propiciat pels interessos particulars. S’hi pot observar un mosaic de 
construccions de tipologies diverses en un sòl que no té vocació d’ús residencial, que, de conformitat amb la legislació 
vigent, s’ha de preservar de determinats processos de transformació, especialment, la urbanització. Tot i que està 
esquitxada de construccions, és perceptible des de molts àmbits del nucli urbà. En l’àmbit local del debat sobre aquestes 
construccions es tracta d’un tema més aviat tabú, que no ha suscitat una important controvèrsia ciutadana ni molt menys 
política, ans al contrari, s’ha convertit en un símbol moral de la vida al camp i els drets derivats de la propietat privada 
independentment de les lògiques agrícoles tradicionals. 
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bones intencions. El problema, com veurem, no és nou ni únic d’aquest territori; tot i així, 

les verdaderes conseqüències d’aquest procés encara estan per ser avaluades. 

Els assajos que actualment podem trobar sobre els efectes territorials del creixement 

urbanístic incontrolat són infinits, com també ho és la qualitat dels documents i la 

professionalitat dels autors. En aquest aspecte poc més pot dir aquesta tesi en l’àmbit 

teòric. No obstant això, la solució de com s’han de gestionar els assentaments 

residencials en l’SNU al marge de la legalitat encara no s’ha trobat i, per tant, el problema 

persisteix, fet pel qual ens interpel·la com a geògrafs. 

Per tot això, la tesi doctoral que aquí es presenta dóna per finalitzada la tasca científica 

iniciada en el treball Construccions en sòl no urbanitzable. Aproximació al procés 

urbanitzador del medi rural: el cas de les Terres de l’Ebre (2002-2012), a partir del qual es 

van analitzar i exposar, a grans trets, els factors que havien pogut determinar la 

proliferació de construccions destinades a usos residencials en l’SNU de l’àmbit territorial 

de les Terres de l’Ebre durant el període 2002-2012, amb el benentès que la nostra feina 

no conclou quan ho hem explicat, sinó quan tots ho hem entès. 

1.3. Estructura de la investigació 

Aquesta investigació s’estructura en vuit capítols a partir dels quals ens apropem a les 

diferents dimensions (socials, culturals, històriques, polítiques, econòmiques, legals) que 

hi pot haver darrere de la urbanització irregular del medi rural, tot establint com a nexe 

d’unió entre el territori i cadascuna de les variables a analitzar el marc legal urbanístic que 

el regeix. El resultat d’aquesta anàlisi ens ha de poder oferir un cos teòric explicatiu del 

que ha succeït en el medi rural en aquests darrers anys. 

El primer capítol, Introducció, és el que aquí es presenta. S’hi assenyalen les motivacions 

principals de la recerca i una breu discussió teòrica a l’objecte de la recerca. L’exposició 

dels fets esdevé un preludi que ens endinsa en la investigació. 

En el segon capítol, Marc teòric: el camp urbanitzat. Una visió des de la geografia, 

s’estableixen les bases teòriques d’aquesta investigació. Mitjançant una reflexió 

epistemològica, ens endinsem en els processos polítics, socials, econòmics i legals que 

han esdevingut en el medi rural des de la dècada dels 60 fins a l’actualitat i com aquests 

incideixen en l’ordenació i la planificació territorial; i, en especial, en la gestió dels espais 

oberts. En relació amb l’objecte de la investigació i la hipòtesi plantejada, l’aproximació 

teòrica resultant de l’estudi de diferents teories, debats i corrents disciplinaris, ens ha 

servit com a marc interpretatiu dels resultats que s’extreguin de l’estudi regional portat a 
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terme i entendre les relacions socials, les actituds, els comportaments, els usos i els 

costums que tenen lloc en el territori i que poden estar relacionats amb els assentaments 

residencials en l’SNU. 

En el tercer capítol, Marc legal sobre les construccions en sòl no urbanitzable: la Llei 

d’urbanisme de Catalunya, s’analitza el marc normatiu que regeix els projectes d’obres en 

el medi rural, així com la distribució de competències i la responsabilitat associada a la 

mala praxi urbanística (la protecció de la legalitat urbanística). Aquest capítol, juntament 

amb el cos teòric que es deriva de l’anterior, estableix el marc conceptual i legal 

interpretatiu de referència del material empíric. 

En el quart capítol, Metodologia de la investigació, es concreta el procés metodològic pel 

qual s’ha optat per estudiar la urbanització residencial en el medi rural des d’una 

perspectiva legal. Juntament amb la revisió de les tècniques emprades, es descriuen els 

objectius principals i la hipòtesi principal de la tesi, tot distingint del planejament 

inicialment adoptat en el marc del treball que precedeix aquesta investigació del que s’ha 

adoptat en aquesta segona fase.  

El cinquè capítol, Les Terres de l’Ebre: marc d’estudi, presenta els trets territorials 

fonamentals de les Terres de l’Ebre des d’un punt de vista físic, social, polític i econòmic. 

S’hi recullen les dinàmiques socioeconòmiques de canvi experimentades en les dues 

darreres dècades en el medi rural ebrenc i les transferències que aquestes han tingut 

entre els principals usos i cobertes del sòl. Els resultats obtinguts es complementen en un 

darrer apartat d’anàlisi de les edificacions en el medi rural mitjançant el qual es 

quantifiquen i analitzen les pautes de distribució de les edificacions en l’SNU ebrenc. 

En el sisè capítol, La urbanització del medi rural ebrenc: estat actual, l’estudi es centra a 

identificar els factors polítics, socials i econòmics que han possibilitat la gènesi de la 

urbanització en el medi rural ebrenc i els trets característics i diferencials que el 

defineixen. Per fer-ho, l’anàlisi del lloc des d’una visió interdisciplinària s’ha efectuat a 

partir de dues escales d’anàlisi diferencials. La primera, centrada en la caracterització 

socioeconòmica de les Terres de l’Ebre en general i la segona, centrada en les 

característiques arquitectòniques de les construccions en el medi rural. Aquest darrer 

estudi s’ha nodrit dels resultats del treball de camp portat a terme, aproximació que en 

conjunt ens ha permès determinar l’empremta espacial de les edificacions residencials a 

partir de la seva quantificació i l’adequació a la norma. 

El setè capítol, La colonització del medi rural ebrenc: elements de debat, es centra a 

analitzar les forces inductores de tipus social i econòmic que poden estar al darrere 
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d’algunes de les dinàmiques urbanístiques exposades en el capítol anterior. Aquesta 

aproximació a la naturalesa dels fets, mitjançant el resultat de les converses i entrevistes 

mantingudes amb els agents implicats, i l’anàlisi de les mesures fiscals ens ha servit per 

determinar el grau d’efectivitat en la implantació dels mecanismes de gestió en aquest 

territori i el transcurs dels esdeveniments en els darrers anys fins a les darreres 

modificacions legislatives. Aquest capítol conclou amb l’últim esglaó dins la planificació 

territorial: la disciplina urbanística; l’anàlisi que valora el grau d’efectivitat dels instruments 

d’ordenació del territori com de la mateixa Administració. 

En el darrer capítol, Conclusions, s’exposen els resultats obtinguts i es comproven la 

hipòtesi de partida, la idoneïtat de la metodologia emprada i la validesa dels resultats 

aconseguits davant dels objectius proposats. A manera de compendi, en aquest vuitè 

capítol també s’exposa un seguit de propostes i valoracions tècniques encaminades a 

corregir les dinàmiques residencials del medi rural. 

Acompanya el cos teòric d’aquesta investigació un apartat referent a la bibliografia 

consultada i un annex compost per un recull de premsa sobre el fenomen objecte d’estudi 

(annex 1). 
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2.1. Introducció 

La crisi econòmica mundial dels anys 70 va propiciar l’inici del debat a l’entorn del model 

de desenvolupament econòmic portat a terme fins aleshores i si aquest havia estat la 

causa de l’esgotament dels recursos naturals i de l’augment de la pobresa que, en 

conjunt, no havien fet més que agreujar els desequilibris territorials mundials existents. 

Un exemple d’aquest canvi fou la Carta europea d’ordenació del territori (1983), acord 

internacional que es va materialitzar el 1987 en l’informe elaborat per a l’Organització de 

les Nacions Unides El nostre futur comú (Informe Brundtland), en el qual es formalitzà el 

terme de desenvolupament sostenible. En matèria d’ordenació del territori, aquest canvi 

d’actitud arribà amb l’aprovació del document Estratègia territorial europea (1999). 

L’ordenament jurídic urbanístic català incorporà aquests canvis mitjançant l’LU 2/2002 i, 

amb posteritat (2004), en els documents dels plans territorials parcials, esdeveniments 

que, conjuntament, han marcat les pautes urbanístiques que cal seguir per aconseguir un 

ús racional del sòl i la preservació de les funcionalitats del medi rural. 

El raonament teòric que es presenta en aquest capítol estableix les bases de l’anàlisi que 

es realitza en la investigació, prenent com a referència el període temporal comprès entre 

final dels anys 60 fins a l’actualitat, tot exposant els processos socials, polítics, econòmics 

i legals que s’han esdevingut en el medi rural i com aquests incideixen en l’ordenació i la 

planificació territorial i, en especial, en la gestió dels espais oberts. El llarg període 

temporal marcat, així com els múltiples esdeveniments que han tingut lloc, han generat 

un ampli raonament teòric que, si bé ens podia explicar part del territori actual, ens 

allunyava de l’objecte final d’aquesta investigació, raó per la qual l’aproximació 

epistemològica que aquí es presenta ha sofert una adaptació als principals elements de 

debat que es considera que poden estar al darrere de la proliferació dels assentaments 

residencials en l’SNU malgrat una normativa que ho prohibeix, tot incidint en els aspectes 

principals extrets de cada camp disciplinar sens perjudici del valor global de cadascuna 

de les seves aportacions. 

En conjunt, una aproximació teòrica centrada en tres aspectes: d’on partim pel que fa a la 

gestió dels espais rurals (polítiques agràries: febleses i oportunitats); què ha succeït 

(urbanització medi rural: sector turístic i sector immobiliari), i en quin moment ha passat 

(paradigma de la sostenibilitat: protecció del territori i desafecció social de les polítiques 

públiques). Un capítol que, juntament amb el capítol 3 Marc legal, ens ha de permetre 

poder establir el marc conceptual i legal de referència per donar suport al treball i, a partir 

d’aquest, orientar la investigació en tots aquells aspectes, dimensions i processos 

específics que puguin explicar el camp urbanitzat actual. 
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2.2. Els canvis estructurals del món rural 

La mecanització del camp iniciada a partir de la dècada dels anys 60 del segle XX i el 

constant moviment de la mà d’obra agrària cap al sector industrial i serveis no ha revertit 

en una millora dels espais rurals en els termes que tradicionalment havia estat concebut: 

explotació agrícola, ramadera i/o forestal. 

Les aportacions a aquest debat des del pensament geogràfic han estat múltiples. Partint 

d’aquestes, i sense que el que aquí es presenta pretengui ser un monogràfic de la crisi 

del sector primari, en els apartats següents s’exposen els principals canvis esdevinguts 

en l’àmbit comunitari en matèria de polítiques agràries i com aquests han incidit en la 

perdurabilitat de les estructures agràries, i la vinculació de la societat amb aquestes, 

partint de la premissa teòrica que el grau de feblesa o estabilitat del sector agrari és un 

indicador de base per calcular l’expansió urbana i els usos turístics en el medi rural. 

2.2.1. L’espai rural català: visió retrospectiva 

Durant dècades, el sector primari català ha estat el suport econòmic del món rural i alhora 

la base de la seva organització social. Igual que succeí en la resta de l’Estat, la crisi 

estructural de la segona meitat del segle XX en la qual entrà el món rural, com a 

conseqüència de l’obertura de mercats i la debilitat d’aquest per competir enfront de les 

economies internacionals, tingué efectes devastadors sobre la seva base econòmica i el 

medi que el sustentava, per la qual cosa va passar de ser el motor de l’economia a 

esdevenir un sector mancat de rendibilitat (baixa productivitat, poca tecnificació i 

especialització), a cavall dels successius canvis de les polítiques públiques. 

Els efectes territorials més evidents d’aquests canvis foren l’ininterromput moviment 

migratori del camp a les ciutats i el constant abandonament de les estructures agràries 

tradicionals per tots aquells que no varen poder afrontar les noves exigències marcades: 

increment de la productivitat i especialització productiva de les explotacions. El resultat de 

tot plegat és el que ja tots coneixem bé: en poc menys de quatre dècades, és a dir, 

pràcticament menys de dues generacions, s’ha passat d’una agricultura bàsicament 

familiar, extensiva i molt diversa, a un model d’explotació cada cop més intensiu, 

especialitzat i de caràcter industrial, altament dependent dels mercats internacionals i de 

les polítiques marcades en el si de la UE amb conseqüències molt importants 

administrativament (gestió), econòmicament (ajuts), mediambientalment (reequilibri), 

territorialment (abandonament) i estratègicament (excedents). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 2. Marc teòric: el camp urbanitzat. Una visió des de la geografia 51 

 
A tots aquests canvis de base econòmica, cal afegir-n’hi un de darrer del qual les 

polítiques agràries han exclòs del focus d’atenció: l’abandonament de les estructures 

agràries ha estat inversament proporcional al creixent anhel per part de la població de 

naturalesa urbana de viure en contacte amb la natura, és a dir, a la urbanització del medi 

rural. El resultat de tot plegat és un espai cada vegada més inviable en termes productius, 

però latent en termes mercantils, com a conseqüència de la revalorització del preu del sòl 

agrari. Com alguns autors han denominat, a dia d’avui, les àrees rurals constitueixen «el 

paradigma dels desequilibris socials i econòmics entre territoris» (Esparcia, 2012, p. 53). 

Partint d’aquesta evident feblesa de les estructures agràries, el territori s’afronta a una 

paradoxa important: la incongruència entre l’objecte de les polítiques agràries (comunitats 

rurals vives) i la realitat (abandonament per part dels gestors i assentament per part de la 

població no vinculada). El resultat de tot plegat ha estat una creixent munió de problemes 

territorials (abandonament d’estructures tradicionals), ambientals (disminució de la 

biodiversitat), paisatgístics (homogeneïtzació), cultural (confrontació) i patrimonial 

(arquitectura tradicional enfront d’arquitectura urbana). Quant a la recerca, si bé els 

aspectes econòmics i ambientals han tingut un tracte diferencial i el resultat és la gran 

munió de recerques i polítiques existents que fan referència a aquests aspectes (Grove, 

1996; MacDonald et al., 2000; Stoate et al., 2001, etc.), l’anàlisi de les afeccions al 

patrimoni arquitectònic des d’una òptica territorial han estat relegades a un segon pla, 

malgrat que aquest (les construccions en el medi rural) és el motiu principal pel qual la 

població d’origen urbà n’ha modificat les pautes d’assentament i, alhora, els principis 

urbanístics legalment establerts. En aquest sentit, si bé no podem entendre el camp 

sense pagesos, tampoc el podem concebre sense els elements arquitectònics que el 

caracteritzen, i d’aquí la importància de l’estudi dels assentaments residencials 

tradicionals com a indicador dels canvis esdevinguts en termes productius (necessitat de 

vinculació amb l’explotació) i, alhora, socials (relacions amb el medi rural), més encara en 

un sistema agrari com el català. És a partir d’aquí, de l’anàlisi d’aquest passat, quan 

podem extreure elements de debat del territori actual. 

La cultura catalana té les seves arrels i els seus orígens en el món rural i, com a tal, la 

masia —la casa familiar— forma part de la història de Catalunya i de l’imaginari col·lectiu 

de tots nosaltres esdevenint, fins a dia d’avui, en el símbol més fefaent que ens queda del 

poblament dispers en el medi rural i de l’estructuració territorial i social resultant. Com 

molt bé conceptualitza Ramon Ripoll a La masia catalana. Evolució, arquitectura i 

restauració (Gonzalez et al., 2005), la masia és: «El mitjà que ha fet possible la vida al 

camp [...] la masia no és el resultat del virtuosisme creatiu del constructor sinó la 
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conseqüència del sentit comú i el seny de la cultura rural.» Una definició que s’aproxima 

al cos i a l’ànima d’aquesta recerca entenent les construccions residencials en l’SNU com 

un tot (des del punt de vista territorial, sociocultural, patrimonial i econòmic) més enllà de 

l’aspecte arquitectònic. 

En les darreres dècades, les masies o les cases de camp (denominació indistinta, ja que 

tot i les diferències arquitectòniques i de superfície en aquesta recerca es comptabilitzen 

en tots els casos com a edificacions tradicionals) han constituït un lloc de repòs i resguard 

després d’una dura jornada de treball al camp en esdevenir un lloc de descans, d’esbarjo, 

de les famílies residents als nuclis urbans. Un objecte de desig de la població urbana amb 

un ús, unes tècniques arquitectòniques emprades i una localització que poc o res té a 

veure amb el que Josep Pla (1897-1981) ens relatà a l’obra Els pagesos (1952): 

«Aquestes cases de pagès, les masies, solen ésser perfectes. El seu assentament sobre 

la terra no obeeix mai cap caprici; està justificat per raons d’utilitat, generalment diversa. 

La realitat meteorològica fa que gairebé totes estiguin acarades a migdia —de vegades 

una quarta a l’est, altres a l’oest—. Exceptuades les posades a plana oberta, la necessitat 

de trobar un redós del vent dominant explica la seva presència. La proximitat de l’aigua, 

del bosc, la qualitat de les terres, són factors determinants de situació. La utilitat ajuda 

que les coses siguin belles [...].» Una admiració per un patrimoni del medi rural amb el to 

poètic que caracteritzà Josep Pla i el qual ens permet a dia d’avui fer-nos a la idea de fins 

a quin punt aquestes formaven un conjunt harmoniós amb el paisatge quan descrivia 

sensacions com: «La casa està admirablement col·locada sobre el paisatge. Els homes 

que la construïren formaven part de l’anonimat més gloriós. S’adonaven, però, del pes de 

les formes, de l’esperit de la realitat circumdant. Un bon gust instintiu, nascut de la seva 

innata humilitat, eliminà de la seva visió de les coses tot exabrupte presumptuós, tota 

vel·leïtat de singularització, aquesta tendència a l’exabrupte i a la pedanteria que en 

l’arquitectura moderna és la pretensió, l’enravenament sistemàtic, una obra de tibats. 

Aquells homes alçaren la casa pensant que no era més que un element minúscul del 

paisatge. Crearen, per això mateix, una obra útil, bella, elegant.» (Pla, 2014, p. 95-101). 

Josep Pla, tot i el pes de la seva obra, no ha estat l’únic divulgador dels costums i de les 

tradicions locals. Josep Danés (1891-1955), considerat com un dels arquitectes que més 

va contribuir a l’estudi de la masia catalana, assenyalava: «Les masies són art nacional, 

en el qual hi ha concentrats elements purs de la naturalesa, ja que han sortit de la pròpia 

terra.» (Danés, 1919, citat a Solà, et al., 2010). Una arquitectura que ens transmet unes 

formes de cultura seculars avui dia abandonades, malgrat aquest sentiment social de 

viure en contacte amb la natura. Considerat símbol de la pagesia catalana i el testimoni 
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més fefaent de la història del nostre país, malgrat les penúries passades, aquestes 

construccions esdevenen un símbol d’unes maneres de vida pròpies, d’un sistema 

econòmic integrat alhora que element articulador de la societat rural, patrimoni d’una 

col·lectivitat del qual encara avui podem gaudir gràcies als vestigis que encara es 

conserven en el medi rural (figura 2.1 i figura 2.2). 

 

 

 

 

FIGURA 2.1. Mas del Ric de Fredes. La Tinença/ Els Ports.   FIGURA 2.2. Mas de la Franqueta. Parc Natural dels Ports.5 
Font: arxiu fotogràfic personal.     Font: cedida. 

Des de l’àmbit periodístic i paisatgístic (Pla, 1952), de l’arquitectònic (Danés, 1919; 

Gonzalez et al., 2005;) de l’històric (Solà et al., 2010), de l’etnogràfic (Borbonet et al., 

2006; Solà et al., 2010), de l’econòmic i el polític (Vila, 1980) o, fins i tot, en l’àmbit de les 

belles arts com va ser l’obra culminant de l’època detallista del pintor Joan Miró —La 

masia (1921-1922) o Hort amb ase (1918)—, són incalculables els estudis que avui dia 

tenim a l’abast que ens parlen sobre aquest patrimoni i dels seus trets característics: 

estructures vives que s’adaptaven a les necessitats productives, familiars i als 

condicionants físics. 

Un vestigi d’un passat molt recent modelador del paisatge rural que, prenent com a 

referència la visió tècnica i científica que ens ofereix Boada (Solà et al., 2010, p. 10) 

sobre el pes que ha tingut la pagesia en la configuració del paisatge, ha estat: 

«Determinant en la construcció de paisatges, perquè ha modelat i acomodat l’entorn a les 

necessitats productives, i ho ha fet de manera amable, perquè altrament el seu sistema 

productiu hauria fracassat [...] una expressió de la història natural i social d’un territori.» 

Paradoxalment, i en la línia de les polítiques sorgides, l’apropiació del que és rural per 

allò que és urbà que s’ha produït en el si de la societat contemporània ha posat de 

manifest tensions i contradiccions existents avui dia per l’ús social compartit de l’espai. 

Aquests processos de canvi dels usos del sòl i, en conseqüència, sobre els vestigis 

arquitectònics que configuren el paisatge no han estat excepcionals d’una zona ni tampoc 

d’una regió, motiu pel qual seria un error focalitzar el que ha succeït únicament al cas de 

                                                
5 El mas de la Franqueta (Horta de Sant Joan) esdevé un dels últims masos habitats del massís del Ports. 
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les Terres de l’Ebre. A dia d’avui, pocs sectors plantegen tants dubtes com el de 

l’agricultura. Un sector, el primari, que malgrat totes les polítiques públiques que s’han 

portat a terme continua tenint els mateixos riscos que fa unes dècades: inestabilitat 

econòmica, abandonament de les explotacions i manca de relleu generacional. Malgrat 

els avenços tecnològics, el camp segueix associat a la imatge de treball dur, d’inestabilitat 

econòmica, de dependència i, fins i tot, de desprestigi en termes de posició social, tant 

per als que desenvolupen aquesta tasca com per als que s’hi volen incorporar. El que el 

progrés ha suposat per a la resta de sectors econòmics, quant a desenvolupament i 

especialització, per al sector agrari espanyol ha suposat, juntament amb la crisi de les 

petites estructures agràries tradicionals, l’abandonament d’una manera de vida que ni els 

mateixos pagesos en actiu desitgen per a les seves generacions. 

Com serà recurrent recordar en aquesta investigació, l’abandonament de les estructures 

agràries ha anat acompanyat pel sorgiment d’un sentiment de pertinència i d’idil·li per part 

d’un segment de la societat que gaudeix i consumeix de l’entorn, fins al punt de convertir-

se en alguns casos en una veritable colonització dels espais rurals. Com bé afirma García 

Ramón et al. (1995), en el moment actual en què ens trobem hi ha la paradoxa que 

mentre l’activitat agrícola i ramadera ha anat perdent pes, com també la funció productiva 

i econòmica, el concepte d’espai rural s’ha revalorat des de noves perspectives com és 

l’ambiental, la cultural i la paisatgística. Aquest fet ha comportat que, en termes 

qualitatius, els espais rurals es trobin molt ben valorats per la societat contemporània, 

però, en canvi, en termes quantitatius el pes que el sector primari sigui menor ens 

evidencia la feblesa de les polítiques agràries portades a terme. 

El resultat i els riscos existents no difereixen de la predicció que fa uns anys va 

assenyalar Gaviria (1971, p. 144): «Los escasos agricultores que queden en el campo 

tendrán que percibir que para muchas zonas la agricultura no será el arte de cultivar la 

tierra, sino el de emplearla inteligentemente, es decir, poniéndola a disposición de los 

fines de semana y del tiempo libre de los residentes en las ciudades. Finalmente, pasarán 

a ser conservadores del paisaje, guardianes del equilibrio ecológico del desierto 

español.» És el risc al qual s’enfrontava la societat a la dècada dels 70 després del primer 

auge immobiliari dels anys 60 i del despoblament del medi rural, a la desaparició dels 

pagesos i de nous conflictes entre la ciutat, l’espai i el temps lliure. Vells problemes que 

encara avui no tenen resposta. L’espai continua sent, tal com va concloure Gaviria, «cada 

vez más caro e incómodo en las ciudades» i, en conseqüència, «se tiende a revaloritzar 

el espacio natural poco denso», fins al punt que «cada vez más, el espacio es un bien de 
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consumo del máximo lujo», sobretot quan «este espacio es gigantesco, limpio, ausente 

de ruidos, sano» (ibídem, p. 364). 

El canvi de la percepció social del medi rural ha tingut els seus efectes directes sobre el 

món agrari i aquest, alhora, ha comptat amb unes polítiques públiques que no han revertit 

les tendències en curs. Tal com assenyala el conseller d’Agricultura i Pesca del Govern 

de les Illes Balears (2002-2003), la situació adversa en què es troba l’agricultura en el 

terreny de la informació i de la cultura en determina la quasi desaparició, en l’imaginari 

col·lectiu, com a activitat fonamental per al sosteniment del territori i del paisatge (Morro, 

2005, p. 47). La idealització que n’ha sorgit al voltant de les funcions productives i del 

mode de vida ha comportat una simplificació i alhora empobriment del paper que la 

pagesia havia jugat amb totes les conseqüències que aquest fet té en el moment de 

dissenyar les polítiques de reequilibri territorial, atès que ja parteixen del fet de no 

identificar correctament el problema en els termes i la magnitud que serien correctes. 

Les formes i els paisatges resultants han donat lloc al que alguns autors han 

conceptualitzat des de l’antropologia com els «no-lloc» (Augé, 1992). Un concepte que, 

tot i que s’utilitza sovint per parlar d’espais urbans sense cap personalitat pròpia, es pot 

extrapolar al que està succeint en el medi rural amb els nous assentaments no vinculats 

amb l’activitat agrària que s’han originat en els darrers anys. En els no-lloc d’Augé, 

l’individu no s’identifica en l’espai ni tampoc manté cap tipus de relació amb la història, els 

símbols, els valors o amb la cultura local i, el pitjor de tot, tampoc espera sentir-s’hi 

identificat, ja que no comparteix un espai comú, perquè els no-llocs tenen la seva pròpia 

espacialitat i temporalitat. Amb l’observat fins al moment, partim de la base teòrica que el 

medi rural a dia d’avui conté elements fàcilment identificables per afirmar que 

possiblement aquest territori s’ha gestionat des del no-lloc, per part d’uns agents amb uns 

interessos i unes percepcions divergents en funció de si es tracta de petits i grans 

productors, agricultors a temps parcial o professionals. 

2.2.2. La intervenció pública en el medi rural 

Tal com s’ha exposat en l’apartat precedent, més enllà d’un context de crisi com l’actual, 

el nombre de persones en el sector primari no ha fet més que decréixer en l’àmbit 

europeu en les darreres dècades, per la qual cosa són molt difícils el més que necessitat 

relleu generacional i les inversions esperades per promoure la competitivitat del que havia 

estat un dels principals motors de l’economia europea. En conseqüència, el conjunt 

d’aquests problemes ha revertit en la manera d’entendre i concebre el món rural, en un 

moment que els usos tradicionals s’han vist relegats a un segon terme davant les 
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«noves» pràctiques socials imperants relacionades amb l’oci, el turisme i el model 

d’urbanisme adoptat. 

Les perspectives del sector no són millors si analitzem les polítiques públiques 

retrospectivament i, possiblement, l’aparent feblesa d’aquestes hagi estat al darrere de la 

incipient entrada de capitals al medi rural més vinculats al sector immobiliari i de la 

construcció que a les millores de la productivitat. En aquest sentit, la inversió en sòls 

agraris i/o forestals ha transformat l’SNU en un actiu financer basat en el valor de canvi i 

no en el valor d’ús. Una tendència manifestament negativa que s’ha produït malgrat 

l’existència d’una eina de gestió comunitària gairebé exclusiva que tenia per objecte 

millorar la productivitat agrària i garantir una vida raonable per als veritables gestors: la 

Política Agrària Comunitària —més coneguda com la PAC. Una política, però, no 

exempta de crítica pels veritables gestors d’aquest territori per tots els efectes que ha 

tingut sobre el medi rural com a conseqüència de la instrumentalització política i 

burocratització que s’ha fet de la pràctica agrícola. 

Parlar de les polítiques públiques estrictament agràries és parlar tant en l’àmbit local, 

autonòmic com estatal de la PAC; mecanisme de gestió del medi rural que des de la seva 

creació (1972) ha dominat l’esfera pública i les accions que s’han implementat per 

afrontar els greus desequilibris territorials, econòmics i socials que colpegen des de fa 

més de quatre dècades els espais rurals europeus. Ni l’objecte amb el qual es va 

implementar, com els canvis esdevinguts, poden obviar-se per entendre el territori actual 

i, en part, la gestió pública de l’espai rural. D’una política que va incentivar l’autoconsum 

dins l’Europa occidental i la productivitat de les explotacions agrícoles, juntament amb la 

modernització —és a dir, complir amb els objectius de l’article 39 del Tractat de Roma 

(1957)6—, s’ha passat a una política d’equilibri territorial i d’interès general. 

Mitjançant la implementació de tota una sèrie de mesures de compliment obligat per a 

tots els Estats membres de la Unió Europea (UE), la PAC ha afavorit l’explotació mitjana 

i/o gran de tipus intensiu, les polítiques de concentració d’explotacions petites i la 

introducció de tècniques avançades provinents del sector industrial i bioquímic. 

Tanmateix, la mateixa prosperitat econòmica de la dècada dels 70, juntament amb 

l’obertura dels mercats en el sector agroalimentari i ramader, va derivar en un nou 

període (vigent fins a l’actualitat) caracteritzat per la dependència i la inestabilitat d’un 

                                                
6 Entre les prioritats que es formulen en el Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (1957) —conegut com a 
Tractat de Roma— respecte a la política comunitària en matèria agrària estava, entre d’altres: 1) incrementar la 
productivitat agrícola, fomentant el progrés tècnic, assegurant el desenvolupament racional de la producció agrícola, així 
com la utilització òptima dels factors de producció, i en particular els de mà d’obra; 2) garantir un nivell de vida equitatiu a la 
població agrícola, en especial, mitjançant l’augment de la renda individual dels que treballen a l’agricultura. 
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sector que havia dipositat en la PAC les darreres esperances per sortir de la crisi 

econòmica en la qual està immers. 

Mentre que en l’etapa inicial d’implementació de la PAC, les estratègies es van centrar en 

l’increment de la productivitat, la seguretat alimentària i el suport en els productes agraris, 

les mesures implementades a partir de la dècada dels 80 marcaren l’inici cap a la 

diversificació de les activitats. Un canvi derivat dels problemes sorgits del mateix èxit 

d’aquesta política —major productivitat de les explotacions i, en conseqüència, excedent 

alimentari—, que va portar a la implementació de tot un seguit de mesures d’ajustament 

en la producció, d’acord amb les necessitats del mercat i de les ajudes encaminades a 

garantir-ne un preu mínim al productor. En aquest context, l’elaboració per part de la 

Comissió Europea el 1985 del document titulat Les perspectives de la PAC —més 

conegut com a Llibre verd— marcà l’inici conceptual en la manera d’entendre i gestionar 

el medi rural en l’àmbit europeu. Mitjançant aquest es va obrir un ampli debat sobre el 

futur de l’agricultura europea i els principals eixos estratègics que s’haurien d’implementar 

en les reformes següents per tal de garantir, entre d’altres la protecció de l’agricultura i la 

diversificació econòmica. El resultat d’aquestes es va plasmar en una retallada de preus; 

taxes de coresponsabilitat; establiment de quotes per als productes excedentaris, 

(principalment lactis i cereals), i la lliure circulació de productes que en alguns territoris 

com el català tingué una incidència especial. 

En l’àmbit estatal, aquest moment de revisió de la política agrària coincidí amb l’ingrés 

d’Espanya a la UE (Tractat d’adhesió a Madrid, de 12 de juny de 1985, i integració a la 

Comunitat Econòmica l’1 de gener de 1986), fet que no li va permetre acollir-se totalment 

a la política proteccionista que havia caracteritzat la PAC precedent i que havia beneficiat 

durant uns anys el sector primari i, en concret, el manteniment de la població al territori (a 

poc que fos, més tenint en compte el nivell d’inversions en maquinària i condicionament 

de les estructures agràries que es necessitaven). 

Els canvis viscuts des de llavors fins a l’actualitat han estat canviants, contradictoris i en 

alguns casos insuficients, però sobretot amb uns efectes que han repercutit més enllà 

dels estrictament econòmics. En poc menys de trenta anys de vigència, la PAC ha donat 

lloc a uns importants desequilibris territorials entre els països del nord —inclosa França— 

i els dels sud, de base preferentment agrícola. El nou període iniciat a partir del 1992, en 

el qual es prima la protecció de l’agricultor —mitjançant l’establiment d’ajuts directes— 

enfront del producte —agricultura de suport públic a la producció agrària— per tal 

d’afrontar els efectes de les mesures del passat no van revertir en la situació i, menys 

encara, en el manteniment d’un nombre prou alt d’agricultors en actiu. 
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Deixant de banda l’efectivitat o no de les mesures implementades en el si de la UE o de 

les mesures d’acompanyament formulades pels Estats membres en matèria 

mediambiental, la PAC s’ha adaptat als nous contextos internacionals i de valors 

canviants incorporant en la regulació els principis bàsics que han de regir l’ordenació 

territorial, entre els quals cal destacar el d’equilibri territorial mitjançant l’adopció de 

mesures específiques encaminades a fomentar un sistema de producció més respectuós 

amb el medi ambient i una major qualitat de vida, per tal de compatibilitzar la pròpia 

supervivència en termes econòmics del sector amb la preservació ambiental i la protecció 

del paisatge. La insostenibilitat territorial, així com la sectorització que s’ha fet d’una 

qüestió global, com és el medi rural, ha propiciat la necessitat de replantejar el model de 

gestió portat a terme i, consegüentment, tal com han assenyalat alguns autors, la 

funcionalitat dels espais agraris (Barrado i Castiñeira, 1998). 

Concretament, aquest canvi de rumb de la PAC s’ha materialitzat en l’aparició de 

propostes de suport al desenvolupament local, mitjançant la incorporació d’un nou 

objectiu, consistent en la diversificació de l’activitat econòmica materialitzada mitjançant 

els plans de desenvolupament rural (PDR) i de la iniciativa Liaisons Entre Actions de 

Développement de l’Économie Rurale (més coneguda com a iniciativa LEADER), 

desenvolupada entre el 1989 i 1993, i posteriorment mitjançant les etapes LEADER II 

(1994-1999) i LEADER plus (2000-2006, 2007-2013 i 2014-2020), totes elles amb 

l’objecte de poder garantir l’assentament de la població de base agrària en el territori. En 

l’àmbit estatal, tot i que Espanya també ha estat beneficiària del programa LEADER, cal 

destacar el Programa operatiu de desenvolupament i diversificació econòmica de zones 

rurals —conegut com a PRODER—, portat a terme durant el període 1996-1999 

(PRODER 1) i 2000-2006 (PRODER 2), amb finançament comunitari, de característiques 

similars al LEADER, tot i que amb algunes diferències en la manera de gestionar i 

programar. El darrer instrument de finançament i de programació únic ha estat el Fons 

Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural —més conegut com a FEADER—, el qual 

tenia per objecte reforçar la política de desenvolupament rural de la UE, mitjançant el 

finançament de projectes que contribuïssin a millorar la competitivitat de l’agricultura, la 

silvicultura, el medi ambient, el paisatge i la qualitat de vida en les zones rurals. 

El conjunt d’aquestes polítiques s’ha considerat en termes territorials com les més 

efectives en el marc del compromís de la UE a l’hora de mantenir unes comunitats rurals 

vives d’acord amb: la creació de noves fonts d’ingressos i la protecció del patrimoni rural. 

Unes polítiques que han materialitzat el canvi de concepció que ha passat de considerar 

les activitats agrícoles com les úniques capaces de generar ingressos en el medi rural a 
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promocionar activitats vinculades amb el medi rural, atesa la incapacitat del sector agrari 

de generar prou rendes per mantenir la població al territori (Moltó et al., 2004). 

El resultat a dia d’avui és un cúmul d’activitats i d’actors diversos que aniria en la línia del 

que ja promulgava en el seu moment Bertrand Hervier (1996b), mitjançant l’ús i la 

definició del terme cadre de vie (entorn vital), el qual implica la consideració del 

manteniment de l’espai rural com una qüestió que afecta tota la societat i la seva gestió 

no pot portar-se a terme de manera separada de la resta de l’espai i dels agents que hi 

intervenen. Un nou enfocament que s’ha plasmat en totes les polítiques regionals 

sorgides que afecten l’àmbit rural, tot i sense oblidar, però, el paper i el domini de la PAC. 

Un exemple d’això és la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament 

sostenible del medi rural, la qual té per objecte el desenvolupament de les àrees rurals. 

Ara bé, com s’aborden els problemes territorials resultants de les dinàmiques del mercat 

immobiliari? Quins són els mecanismes per contenir l’expansió de la urbanització en els 

espais periurbans més enllà de la normativa urbanística? 

L’anàlisi dels documents reglats en matèria urbanística i agrària ens posa de manifest 

que la perdurabilitat de les estructures agràries i l’expansió dels usos residencials en 

l’SNU són dues realitats existents en un mateix espai que fins al moment s’han tractat des 

d’una visió sectorial —agrària, urbanística, ambiental i econòmica. Malgrat aquesta 

compartimentació administrativa del territori, els problemes existents són de tipus 

estructural: disminució ininterrompuda d’explotacions; crisi de l’explotació agrària 

tradicional; augment del preu del sòl; escassa diversificació de les activitats econòmiques; 

expulsió dels petits productors amb menys capital per disposar de més elements 

tecnològics; despoblament; sobreexplotació; abandonament de les zones deprimides; 

desaparició dels conreus tradicionals no subvencionats; pèrdua de la biodiversitat; 

uniformització de paisatges, i urbanització, entre molts d’altres. 

A tots aquests problemes, cal afegir-hi una de les majors crítiques que ha rebut la PAC 

des del sector primari: es concep més com una política d’improvisacions que no pas com 

una política agrària amb visió estratègica. Els objectius han canviat de manera tan dispar 

al llarg d’aquests anys que ha deixat les agricultures més febles en una situació constant 

d’incertesa que no ha generat el clima de confiança necessari per potenciar el treball al 

camp i la perdurabilitat de les explotacions existents. Independentment de la idiosincràsia 

de cada regió, els canvis successius portats a terme en el si de la PAC s’han centrat en 

un model d’ajudes que incentiva més l’extensió de les terres que no pas el petit productor, 

la qual cosa relega en conseqüència a un segon lloc l’explotació familiar, és a dir, a la que 

s’havia encomanat la gestió d’un paisatge i un mode de vida avui dia en extinció. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 2. Marc teòric: el camp urbanitzat. Una visió des de la geografia 60 

 
El resultat en termes de gestió, com bé s’ha evidenciat en molts dels monogràfics portats 

a terme sobre la crisi del món agrari, és el mateix que fa uns anys: el relleu generacional 

que es preveia que s’efectuaria amb les contínues reformes no s’està portant a terme, ni 

des de la implementació (incentius al producte), ni en la reforma del 1992 (incentius als 

productors), com tampoc amb la darrera (diversificació de l’activitat), ni sembla que amb 

la prevista per als darrers anys. Un problema que es reprodueix a tots els territoris de 

manera similar, malgrat que hi hagi diferents intensitats. Si tenim en compte els estudis 

portats a terme (COAG, 2013), tan sols un 5% dels agricultors espanyols té menys de 35 

anys, mentre que el 55% és major de 55 anys, amb una previsió de 4,5 milions de 

jubilacions per al 2020. Una fragilitat que redueix les possibilitats de progrés agrícola i de 

retruc, facilita l’apropiació i la transformació de les funcionalitats de l’SNU. 

2.3. La urbanització del medi rural: aproximació teòrica 

Bona part de les edificacions residencials que s’han construït en els darrers anys en el 

medi rural han esdevingut una segona residència o bé s’han reconvertit com a primera. 

Un creixement associat, d’acord amb els estudis oficials, a un canvi en les pautes socials 

incentivat per un període de bonança econòmica i per un creixement del sector turístic 

vinculat al mercat immobiliari i de la construcció. Territorialment, els efectes han estat 

més que evidents: l’ús irracional del sòl i la confrontació de dos usos (el residencial i 

l’agrícola) que el legislador s’havia encarregat de preservar com un tot indivisible. 

Segons aquest plantejament, aquest apartat té per objecte apropar-nos a la naturalesa 

històrica, social, econòmica i política del fet (la urbanització del medi rural) més enllà del 

marc legal que l’empara. Un preludi que ens serveixi per a un millor estudi dels 

assentaments residencials en l’SNU d’una manera al més objectiva possible al marge de 

la idiosincràsia i els trets diferencials de les Terres de l’Ebre. 

2.3.1. La socialització del temps lliure: la dimensió espacial 

Els assentaments residencials de nova construcció en el medi rural objecte d’aquesta 

investigació estan conformats tant per habitatges destinats a domicili habitual com a 

segones residències. En virtut del plantejament adoptat, es considera que els primers són 

fruit dels segons en el sentit que, en la major part dels casos, es tracta d’edificacions 

ocupades per persones de naturalesa urbana que ja disposen d’un habitatge en el nucli 

urbà, però que, pels nous corrents de socialització del temps lliure i de contacte amb la 

natura, els han portat a establir la residència en el medi rural. 
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En aquest sentit, i atenent a l’estreta relació que molts estudis estableixen amb la 

urbanització del medi rural mitjançant construccions unifamiliars aïllades i el sector 

turístic, aquest apartat expositiu es centra en l’anàlisi del «turisme residencial» des d’una 

perspectiva històrica per tal d’apropar-nos a la naturalesa del fet des d’un punt de vista 

espacial, però principalment social. 

D’acord amb una aproximació teòrica, els motius que expliquen l’expansió del turisme i 

les noves pautes socials són molts, i una prova d’això són totes les investigacions que 

han sorgit sobre aquest fet en l’àmbit acadèmic, entre les quals cal destacar les 

nombroses aportacions des de l’àmbit de la geografia espanyola (Valenzuela et al., 1992; 

Fraguell, 1993; Barrado i Castiñeira, 1998; López, 2003; Mazón, 2009; Latiesa, 2009; 

Anton et al., 1996; Anton i González, 2007, etc.). Unes aportacions que, juntament amb 

d’altres que s’assenyalen en el plantejament exposat, posen de manifest la complexitat 

del fet i les múltiples vies d’investigació que es poden adoptar per entendre què és el que 

ha portat la societat a desprendre’s de la ciutat planificada i del seu entorn. 

Conceptualment, el turisme residencial, malgrat l’expansió de què s’ha gaudit en els 

darrers anys, no és nou, tot i que sí que ho és la universalització que se n’ha fet. Des de 

la segona meitat del segle XVIII, el litoral mediterrani ha estat l’espai turístic de recepció 

per excel·lència. El viatge del coneixement —també conegut com el Grand Tour— de 

l’estima per la natura, el pintoresquisme, el paisatgisme i la salut esdevingueren notes 

característiques per part de les classes acomodades (Moreno, 2007), que s’intensificaren 

durant el segle següent, costum que s’estengué juntament amb el litoral mediterrani 

espanyol, al nord peninsular7 (figura 2.3). 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3. Cartells turístics de principis del segle XX. 
Font: Col·lecció de l’Institut d’Estudis Turístics d’Espanya; Les Roches Brunes i Côte d’Azur Tourisme. 

                                                
7 La zona del Cantàbric fou l’escenari de la primera etapa històrica de l’estiueig aristocràtic per excel·lència del segle XIX, 
pautes que s’estengueren a partir de la primera meitat del segle XX en el litoral mediterrani català i les Illes Balears fins al 
punt de convertir-se en les destinacions preferides, atès que des del punt de vista paisatgístic, natural i bucòlic eren les que 
més similituds presentaven amb la Rivera francesa, tot i que a un preu més assequible. 
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Un turisme d’elit que es consagrà al mateix temps que s’anaven consolidant els avenços 

aconseguits durant la revolució industrial i, en especial, els mitjans de transport, els quals 

aproparen les distàncies i els costums a la classe mitjana; unes pautes que perduraren 

quant a l’objecte (gaudir del temps lliure), però no pel que fa a la forma (massificat), el 

període (d’hivern a estiu) i amb múltiples matisos segons quina sigui l’òptica des del qual 

s’analitzi. El resultat és una profunda transformació socioeconòmica que ha calat fons en 

el si de la societat capitalista, on la cultura de l’oci ha esdevingut l’element definitori 

enfront de la cultura del descans, el paisatge i la tranquil·litat que havia estat inicialment 

(Moreno, 2007). El resultat en l’àmbit territorial és la creació de llocs de no-treball amb 

greus implicacions, en molts casos, amb els usos preexistents. 

La cerca de llocs de gaudi per al temps lliure és, fins i tot, molt anterior al període 

esmentat. L’estudi històric és el que ens apropa a la naturalesa dels fets i a poder trobar 

majors similituds amb el fenomen objecte d’aquesta investigació. Els textos antics, així 

com en alguns casos les evidències arquitectòniques existents, posen de manifest com 

els grecs, durant l’imperi d’Alexandre el Magne (segle V aC), crearen les primeres ciutats 

i, allunyades d’aquestes, les viles, enteses com a llocs de descans, és a dir, el més 

semblant al que ara serien les segones residències; costum prosseguit pels romans, els 

quals aixecaren un important conjunt d’àrees de descans al voltant de Roma, mitjançant 

l’adquisició de cases de camp denominades vil·les8 —conegudes també com a villae 

rusticae o les villae suburbanae9—, fet que constituí una forma d’evasió de la ciutat per 

part de les capes més altes de la societat alhora que lloc de passeig i esbarjo com 

anteriorment ho havien estat les viles gregues. En l’àmbit estatal, la presència de la Roma 

clàssica a la península durant prop de sis segles ens ha deixat alguns vestigis ubicats en 

les zones periurbanes (l’ager tarraconenses) o en àmbits arran de mar (la vil·la Centcelles 

a Constantí) fet que ens demostra que no tot és causa de la societat contemporània. 

Pel que fa a la història contemporània, els diversos esdeveniments produïts durant el 

règim polític franquista (1939-1975) va determinar i estigmatitzar el tipus d’ordenació 

                                                

8 D’acord amb el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans: «Centre d’explotació agrària de l’època 
romana que va esdevenir segona residència per a gent ciutadana i, posteriorment, veritable residència senyorial», alhora 
que «casa romana situada fora de la ciutat i aïllada», i actualment «casa d’estiueig, amb entrada independent, aïllada i 
envoltada de jardí», del qual deriva el mot «torre», considerat «habitatge unifamiliar situat fora d’una ciutat o en una 
urbanització, generalment voltat de jardí». 

9 La diferència d’una i l’altra radica en l’origen i la sumptuositat de l’edificació. Mentre que les vil·les rústiques tenen un 
origen agrari —depenent del treball familiar o dels esclaus que treballen les finques—, les urbanes són de naturalesa 
aristocràtica i tenen l’origen en el palau hel·lenístic. No obstant això, el creixement econòmic experimentat durant els segles 
II i I aC derivà en la desaparició dels petits agricultors, paral·lel a un augment dels latifundis que derivà en l’apropiació per 
part de les classes altes d’aquest tipus d’edificacions i la corresponent ampliació en funció de les seves necessitats, les 
quals esdevingueren veritables construccions arquitectòniques d’una magnitud quant a formes i materials semblants a les 
vil·les urbanes, tot i que supervisades, juntament amb els terrenys de què disposaven, pels arrendataris. 
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turística que, malgrat el temps transcorregut, preval fins avui. A grans trets, la delicada 

situació econòmica del país, el règim dictatorial i el moment de màxima esplendor de les 

economies europees van derivar en una capitalització del litoral mediterrani espanyol, 

mitjançant turoperadors i el sorgiment d’un important sector immobiliari i de la 

construcció, el qual s’encarregà de la construcció d’hotels i apartaments principalment en 

el litoral mediterrani, però alhora d’una important proliferació d’unifamiliars en el medi 

rural al marge de qualsevol tipus de planificació urbanística. El resultat d’aquest canvi de 

model va ser la desaparició dels trets identificadors del turisme històric —la qualitat 

arquitectònica, l’harmonia amb el medi i la singularitat respecte a la resta de destinacions 

turístiques— per donar pas a una diversificació del sector, on el «turisme de segones 

residències» continua sent el tret principal (Ribeiro et al., 2009), juntament amb els 

paquets turístics low cost centrats en el mercat nord-europeu, les condicions climàtiques i 

la permissibilitat urbanística. 

El territori resultant, mancat de singularitat, és la imatge que ens relatava l’escriptor 

ebrenc Sebastià Juan Arbó (1902-1984) en El turismo en nuestra tierra (Arbó, 1958): «De 

año en año la afluencia de turistas en este rincón es mayor; de año en año en el hotel se 

ven más extranjeros y menos nacionales. Hay momento en que se diría que estamos en 

Francia o Alemania; se oye alemán, italiano; se oye sobre todo francés y, de vez en 

cuando, español […] en todos los hoteles, en el más pequeño restaurante, se encuentra 

un intérprete; en muchos se hace la cocina francesa. A este paso, muy pronto tendremos 

la impresión de que no hemos salido de Francia […] el de hoy es ya un turismo 

desengañado, este turismo, como la gente de nuestra tierra, ya no se asusta de nada; se 

atiende a las realidades del mundo y, de manera especial, a las de las playas de verano. 

Así ha ido creciendo.» Una crònica que, malgrat el temps transcorregut, es pot extrapolar 

a l’actualitat plasmada en forma de complexos turístics (resort), de pisos turístics, 

d’apartaments i d’urbanitzacions disperses de característiques homogènies semblant al 

procés d’urbanalització emprat pel geògraf Francesc Muñoz (2008). Un veritable control 

immobiliari de l’espai, mancat d’un projecte seriós al darrere, que en el temps ha derivat 

en un procés lineal ràpid «d’urbanització sense urbanisme, negligent amb el paisatge i el 

medi ambient, que va comprometre els recursos del territori de cara al futur i que ha 

estandarditzat amplis trams de costa a través de l’edificació» (Anton, 2004, p. 71). 

Des de llavors fins a l’actualitat, el turisme té una clara vinculació amb el sector 

immobiliari i una forta incidència en la construcció d’habitatges, constituint alhora una de 

les activitats econòmiques més importants tant pel que fa als llocs de feina directes com 

els ingressos que aquest genera mitjançant la prestació de serveis —únicament a 
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Catalunya l’activitat turística suposa el 12% del PIB i el 15% de la població activa sense 

comptar els ingressos. 

El litoral mediterrani, juntament amb els espais rurals propers, s’ha convertit, per una 

banda, en una destinació desitjada com a residència, descans, oci i retir complementari al 

turisme de sol i platja tradicional i, per l’altra, en un mercat d’inversió que, a l’empara del 

turisme, ha derivat en l’expansió incontrolada de l’ocupació del sòl agrari per part de la 

població de naturalesa urbana mitjançant conjunts residencials o aïllats, en alguns casos 

d’iniciativa particular, desvinculats del concepte tradicional de producte turístic i del 

mateix medi on s’insereix. Quantitativament, les dades també són més que indicatives. Si 

ens fixem en la taula 2.1 adjunta, tot i que l’augment més pronunciat en el sector de la 

construcció s’ha produït entre els habitatges principals amb un increment de quasi 3,9 

milions (un 27,5%) en tan sols una dècada, l’augment en el nombre de segones 

residències esdevé molt important alhora que indicatiu de les polítiques urbanístiques 

portades a terme. 

TAULA 2.1. Comparativa del nombre d’habitatges segons tipus (1970-1981-1991-2011) en l’àmbit estatal. 

 Cens 1970 Cens 1981 Cens 1991 Cens 2001 Cens 2011 

Tipus Total % Total % Total % Total  % Total % 

Principals 8.505.251 78,8 10.431.327 70,8 11.736.376 68,2 14.187.169 67,7 18.083.692 71,7 

Secundaris 796.185 7,5 1.898.602 12,9 2.923.615 17 3.652.963 17,4 3.681.565 14,6 

Vacants 1.357.446 12,7 2.396.205 16,3 2.475.639 14,4 3.106.422 14,8 3.443.365 13,7 

Font: elaboració pròpia a partir dels Cens de població de 1970-2001. 

L’increment més significatiu en el nombre de residències secundàries es va produir 

durant el període comprès entre el 1970-1991, període que coincideix amb la confluència 

d’una sèrie de factors polítics, socioeconòmics i demogràfics que portaren a la llibertat i la 

prosperitat plasmada en el mercat immobiliari. Gairebé el 78% dels habitatges secundaris 

construïts durant el període esmentat són posteriors al 1960 i el 46% tenen menys de 

trenta anys, fet indicatiu que, malgrat que en el període 2001–2011 l’increment hagi estat 

tan sols del 0,8%, hi ha una certa preponderància del sector immobiliari en l’anomenat 

turisme residencial. Tanmateix, el nombre total d’habitatges secundaris podria ser 

superior si tenim en compte l’estoc d’habitatges vacants existents així com la mateixa 

validesa de les dades.10 Uns valors indicatius del pes d’aquesta tipologia d’immobles, 

però en cap cas representatius pel que fa a les construccions en l’SNU, atès que els 

recomptes oficials no distingeixen entre tipologia de sòl, ni molt menys de la situació 

                                                
10 En aquest sentit cal destacar el treball portat a terme per Vinuesa (2008), en el qual es qüestiona el mètode de recompte 
emprat per l’INE, atès que aquest no analitza les causes de desocupació ni les característiques dels habitatges. D’acord 
amb aquest treball, es constata que en la major part dels habitatges no principals la classificació és resultat de deduccions 
arriscades dels agents censals (atès la manca d’una llar resident que en faciliti la informació) juntament amb una sèrie 
d’estimacions indirectes sobre l’evolució del parc residencial. 
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urbanística (legal, il·legal, fora d’ordenació), alhora que en molts casos aquestes 

edificacions no es tracten en els recomptes oficials tant pel desconeixement de la mateixa 

Administració com per l’ocultació de dades que en fa el mateix enquestat. 

Quant al debat sorgit en l’àmbit acadèmic envers les dinàmiques d’expansió del procés, 

així com les repercussions territorials i ambientals associades, han donat lloc a la 

configuració d’importants grups d’investigació turística. La contribució que se n’ha fet des 

de la geografia acadèmica ha estat molt important, en especial pel que fa a l’estudi de la 

complexitat i la proliferació dels fenòmens d’urbanització dispersa i de baixa densitat en 

els entorns pròxims a les principals destinacions turístiques (Ortega Valcárcel, 1974; 

Valenzuela, 1976; Priestley, 1983; Pallarès i Riera, 1991; Rullan, 2011; Anton, 1995; 

Anton et. al., 1996; Gili, 2003; Moreno, 2007; Mazón i Aledo, 2005, entre molts d’altres). 

A dia d’avui, la realitat és que quasi una cinquena part de les famílies espanyoles 

posseeix una segona residència (Blasco, 2009, p. 370). L’estudi The prospective 

construction in Europe 2001-2003 (Euroconstruct, 2001) evidencià que, en relació amb la 

resta de països de la UE, l’Estat espanyol ha estat durant molt temps el país de la UE 

amb un major nombre de segones residències o bé de superàvit de parc immobiliari 

(32,2%), seguit de Portugal (26,9%), Grècia (22,7%) i Itàlia (17,7%), fet que palesa el pes 

que té el sud d’Europa dins el mercat turístic. Darrere d’aquest superàvit immobiliari en 

contraposició de països com Alemanya, Holanda i Regne Unit, que presenten un dèficit 

d’habitatges o bé no disposen d’un parc suficient per atendre la demanda, en aquest 

estudi es posava de manifest l’existència de qüestions de tipus cultural, juntament amb 

d’altres de tipus administratiu, que expliquen que el costum sociocultural existent en l’àrea 

mediterrània de disposar d’una segona residència tant per part de la població nacional 

com per part de la població nord-europea, entre la qual destaquen els anglesos i els 

alemanys, ha estat possible en part a la conjuminació de tota una sèrie de factors, entre 

els quals apunten a la manca de planejament territorial existent durant un període 

prolongat en el temps i la permissibilitat política a la urbanització incontrolada del territori. 

Concebuda des del punt de vista de l’evasió temporal de la ciutat congestionada des de 

l’antiga Grècia, els assentaments en el medi rural, ja sigui en complexos urbanitzats o en 

disseminats individuals, tenen una correlació amb la proliferació del fenomen turístic 

modern propi de la societat contemporània com és la segona residència. Les raons del 

sorgiment són les mateixes que s’han produït al llarg de la història: l’evasió de la ciutat, 

de la rutina i de l’entorn més pròxim. Des del punt de vista acadèmic, alguns autors en 

vinculen la proliferació a: factors d’expulsió (Serracant i Avellaneda, 2014), derivats del 

mateix zoning de la ciutat, l’augment del vehicle privat i els desplaçaments associats a 
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aquest; factors de densitat urbanística (López i Módenes, 2005); factors de compensació 

(López, 2007; Dijst et al., 2005), entesos com la relació de viure en un context urbanístic 

densificat amb menys oportunitats d’oci i la necessitat de buscar ambients amb major 

qualitat. Uns plantejaments en què, si bé podrien ser fàcilment aplicables en entorns 

urbans o en altres regions més densament poblades, com bé va concloure López (2007, 

p. 12), hi ha una mínima probabilitat pel que fa a la relació entre la disposició d’una 

segona residència i les variables residencials de l’habitatge principal, atès que, en 

general, la societat espanyola té una tendència generalitzada cap a la posició de 

residències secundàries, independentment de l’estatus socioeconòmic, adscripció 

regional o situació residencial. Una tesi que concorda amb altres investigacions com és el 

treball portat a terme per Moreno (2007, p. 304), quan determina que l’auge de segones 

residències ha estat conseqüència d’una manca de tradició al viatge i de la pròpia cultura 

turística, aquesta propiciada pel pes de determinats factors de tipus històrics i culturals, 

entre els quals hi ha el marcat caràcter sedentari i un fort arrelament al lloc d’origen propi 

de les cultures rurals, exemptes de l’oci, l’esbarjo i les vacances remunerades. 

El resultat de tot plegat, la paradoxa que assenyala aquest darrer autor: la societat ha 

incorporat el turisme a les pràctiques socials, en el sentit que té aquesta necessitat, però 

en canvi no n’ha assumit els principis, ni tampoc ha relegat el seu passat sedentari, fet 

que explica que any rere any la societat espanyola continuï estiuejant o passant els caps 

de setmana en el mateix lloc i, en la mesura del que sigui possible, estableixi la segona 

residència com a habitatge principal. 

El resultat és una proliferació d’habitatges inicialment secundaris, molts d’aquests en 

l’SNU que contenen un especial significat sociològic més enllà de l’estrictament econòmic 

o territorial. Malgrat això, generalment, els estudis geogràfics que s’han realitzat fins al 

moment han estat molt més focalitzats en la dimensió espacial i territorial que no pas en 

l’anàlisi dels fenòmens que intervenen en el comportament humà, a excepció d’alguns 

estudis puntuals (entre aquests, Kemeny, 1992; del Pino, 2003; del Pino 2009) que ens 

ajuden a comprendre millor el fenomen residencial des de l’arrel i que mereixen ser 

destacats atès l’enfocament pluridisciplinari d’aquesta dissertació. 

Partint de la tesi de del Pino (2003) plantejada anys enrere per Simmel (1977), en la 

mesura que l’habitatge secundari o principal constitueix un espai social, esdevé bàsic 

incorporar en aquesta investigació la vessant antropològica. A partir d’aquí, l’habitatge en 

el medi rural s’entén com un fet sociològic amb forma espacial i no un fet espacial amb 

efectes sociològics. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 2. Marc teòric: el camp urbanitzat. Una visió des de la geografia 67 

 
2.3.1.1. El turisme i el sector immobiliari 

El turisme, d’acord amb la definició que estableix l’Organització Mundial del Turisme, és: 

un fenomen social, cultural i econòmic relacionat amb el moviment de les persones a llocs 

que es troben fora del seu lloc de residència habitual per motius personals. Alhora, un 

fenomen amb entitat pròpia i dimensions internacionals que s’ha convertit en un dels 

principals motors del desenvolupament econòmic en l’àmbit internacional, i el principal 

motiu de desplaçament de la classe mitjana i més benestant durant el període vacacional 

i/o de caps de setmana. Tot i les diferències conceptuals de base, les segones 

residències s’han entès com una manera específica d’allotjament turístic 

independentment de l’ús i l’objecte. A partir d’aquest plantejament, en aquest apartat 

s’exposen fins a quin punt podem relacionar el que ha succeït en l’SNU amb el sector 

turístic partint del marc conceptual bàsic que el caracteritza o, per contra, si la proliferació 

d’assentaments residencials en l’SNU s’ha de considerar en termes estrictament 

mercantils, accentuat per una laxa intervenció pública i les noves necessitats socials. 

Conceptualment, el terme «segona residència» conté múltiples matisos i definicions 

segons quina sigui l’òptica des de la qual s’analitzi. Juntament amb aquesta indefinició, 

cal afegir-hi l’amplitud del terme, la qual pren diverses formes en l’espai (xalet, 

apartament a la muntanya o a la vora de la mar, casa de muntanya, etc.), que, malgrat 

l’abast i l’estudi en l’àmbit acadèmic, encara avui no hi ha entre la comunitat acadèmica 

internacional un consens en la terminologia que s’ha d’emprar com tampoc en la definició. 

Amb un breu repàs històric i bibliogràfic en la literatura especialitzada, n’hi ha prou per 

corroborar les múltiples definicions que al llarg del temps s’han fet del terme «segona 

residència», la qual ha derivat en una contínua discussió teòrica sobre si s’ha d’incloure 

dins dels estudis turístics o no. Com apunta Coppock (citació de Del Pino, 2003): «Los 

problemas de definición surgen principalmente del hecho de que las viviendas 

secundarias no constituyen un tipo discreto, bien distinto de otras clases de alojamiento, 

sino que forma un grupo arbitrariamente identificado dentro de un continuo. El carácter 

dinámico de la vivienda secundaria, en particular la cambiante relación entre la primera y 

la segunda vivienda, también complica la identificación y medida» (Coppock, 1977, p. 2). 

Pel que fa a la categorització, ens podem trobar un gran nombre de termes per anomenar 

un mateix concepte. En aquest sentit, i com bé sintetitza en Fraguell (1993, p. 9), en 

l’àmbit català s’empra majoritàriament el terme de «segona residència», seguit de 

«residència secundària», «xalet o torre de vacances», traducció literal de «segunda 

vivienda», «residencia secundaria» i «chalet de vacaciones» en castellà; «résidence 
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secondaire», «maison de vacances» i «résidence de loisir» en francès; «second home», 

«recreational home» i «holiday home» en anglès. 

En l’àmbit estatal, la definició oficial és des del 1970 la de l’Institut Nacional d’Estadística 

(INE), moment en què es reconeix estadísticament l’existència de residències 

secundàries en el Cens d’habitatge. Per primera vegada es van distingir els habitatges 

segons l’ús, els quals es van classificar en funció de si eren: principals (ocupats la major 

part de l’any); secundaris (segones residències o habitatges que només estan ocupats 

durant les vacances), i vacants/buits. Pel que fa a la definició exacta del que es considera 

com a residència secundària, aquesta ha sofert modificacions durant el transcurs del 

temps. D’acord amb el Cens del 1970: «Un habitatge familiar es considera utilitzat una 

part de l’any quan la utilització és estacional, periòdica o esporàdica i no constitueix la 

residència habitual d’una o més persones; pot ser una casa de camp, platja o ciutat que 

s’empra a les vacances, caps de setmana, treballs temporals o en altres circumstàncies.» 

Posteriorment, el Cens de 1981 va ser menys explícit en considerar els immobles com a 

segones residències quan: «S’utilitzin únicament per temporades, en caps de setmana o 

en determinats casos.» D’acord amb el darrer Cens (2011), un habitatge esdevé 

secundari quan: «Està destinat a ser ocupat només ocasionalment o s’utilitza de manera 

continuada i no estacional, però sense ser residència habitual.» 

La definició del concepte de segona residència que més s’adequa a l’objecte d’aquesta 

investigació és l’adoptada per Fraguell (1993, p. 16): «Habitatges, independentment del 

règim de tinença, construïts fixos en un medi rural, que són ocupats només durant les 

vacances i els caps de setmana, generalment per motius de descans i esbargiment, per 

persones o famílies que tenen la residència principal en un altre lloc, el més freqüent en 

un medi urbà.» Ara bé, com bé es qüestiona aquest autor, els que ocupen aquest tipus 

d’habitatge s’han de considerar com a turistes? Així com, s’accepta la segona residència 

com un tipus d’allotjament turístic? Unes qüestions que, d’acord amb un seguit de 

consideracions sobre els elements bàsics de definició del concepte de turisme i de la 

distinció entre els diferents tipus de turisme, conclouen que: «[...] si hi afegim que les 

motivacions del temps d’estada en la segona residència són les d’ocupació en activitats 

no remunerades, és a dir, de lleure i que per ocupar la segona residència cal efectuar un 

desplaçament des del lloc de residència habitual, òbviament es compleixen totes aquelles 

condicions exigides al turista per poder-lo considerar com a tal. Si acceptem que els que 

fan ús de la segona residència són turistes, entenem, doncs, que la segona residència 

funciona com un tipus d’allotjament turístic [...] amb unes característiques que li són 

pròpies i que les diferencien d’altres formes» (ib., p.19). Segons aquest principi, si bé des 
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de la posició adoptada en aquesta investigació s’està d’acord amb la definició que se’n fa, 

des del punt de vista de l’ús temporal de l’espai, es discrepa, però, de la seva vinculació 

amb aspectes estrictament turístics, i més tenint en compte que, en alguns casos, 

l’assentament ha esdevingut permanent, fet que ha deixat relegat l’habitatge principal a 

un segon lloc o, en altres casos, s’ha venut. 

Com ja s’ha assenyalat, la societat espanyola, des de l’inici de la recuperació econòmica 

fins a l’actualitat, s’ha caracteritzat per la propensió de gaudir del temps lliure mitjançant 

les segones residències (Gili, 2003), en detriment d’altres modalitats d’oci, entre elles el 

turisme, és a dir el coneixement. Una modalitat d’allotjament residencial que durant molts 

d’anys, des de l’àmbit científic, s’ha incorporat dins la vessant dels estudis turístics. Un 

posicionament científic del qual es discrepa ja que, d’acord amb les constatacions de 

base efectuades en aquests darrers anys, i en la línia defensada per Mazón i Aledo 

(2005, p. 13), l’anomenat «turisme residencial» es troba més pròxim al sector immobiliari i 

de la construcció que al turístic, amb la qual cosa es considera un error aplicar en 

aquesta investigació els mateixos mecanismes d’anàlisi, del sector turístic —basat en 

projecte polític ferm sobre els valors que cal explotar, potenciar i, sobretot, preservar en 

benefici de l’interès general—, envers un sector immobiliari motivat per aspectes 

purament econòmics, en benefici de la propietat privada i en contra de la planificació 

reglada. Una altra cosa és que el sector turístic disposi d’un projecte polític sòlid. 

Pel que fa a les persones que fan ús i gaudi de l’espai en funció de la modalitat 

d’assentament, aquesta també és diferent respecte al sector turístic. Tot i que aquestes 

fan ús i gaudi del paisatge com ho podria fer qualsevol altre turista, l’elecció, en la majoria 

dels casos, ha estat motivada per una inversió que no tenia cap altra finalitat que adquirir 

una propietat immobiliària. En aquest sentit, cal tenir en compte els beneficis fiscals 

associats que durant uns anys es varen obtenir per comprar segones residències 

(Oliveras, 1989, p. 350) derivats de la Llei 44/78, de 8 de setembre, d’impost sobre la 

renda de les persones físiques i, posteriorment, i el Reial decret llei 2/1985, de 30 d’abril, 

sobre mesures de política econòmica,11 més tenint en compte que no deixen de ser uns 

                                                
11 La conjuntura econòmica dels anys 70 i la política fiscal dels 80 tingué els seus efectes en el sector immobiliari. 
Concretament, la Llei 44/78 comportà l’aflorament dels capitals privats, els quals, alguns d’aquests, per tal d’eludir la 
normativa, van destinar-se al mercat immobiliari. Tanmateix, la Llei preveia un seguit d’incentius fiscals en la compra 
d’habitatges, entre els quals dels interessos de capitals aliens invertits a adquirir l’habitatge, sense limitació de la quantia 
invertida i una deducció en la quota impositiva del 15% en la compra de l’habitatge (Oliveras, 1989; López, 2003). Així 
mateix, el Reial decret llei 2/1985, més conegut com el «Decret Boyer», assentà les bases per incentivar la compra de 
segones residències. Tal com s’estableix en el preàmbul, l’objecte de la llei era: «Adoptar un conjunt de mesures 
destinades a estimular el consum privat i la inversió, a fomentar el treball i a impulsar el sector de la construcció.». En 
conseqüència, i aprofitant la bona conjuntura econòmica europea, el nou marc legal va permetre les inversions estrangeres 
(article 6) i, en l’àmbit nacional, al mateix temps que mantingué els incentius fiscals per adquirir nous habitatges, n’introduí 
un de nou consistent en la desgravació per inversió en habitatges de nova construcció (article 7), amb independència de 
quin en fos el destí (principal o secundari) i el nivell d’ingressos. 
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habitatges que romanen desocupats la majoria de l’any —aproximadament una mitjana 

de nou mesos. En el cas dels habitatges en el medi rural que en els darrers anys han 

esdevingut un habitatge principal, si bé aquests són de construcció recent i, per tant, amb 

un sistema fiscal molt diferent, la implantació també s’associa a aspectes econòmics, 

entre aquests la revalorització dels terrenys i els costos d’urbanització menors respecte al 

sòl urbà juntament amb d’altres d’índole social com la identificació urbana de la vida rural 

com a sinònim de qualitat de vida. 

En la urbanització del medi rural, per tant, si bé parcialment materialitza el fet turístic 

adoptant trets característics en comú (temporalitat de gaudi, ús de l’espai i relació amb 

l’entorn), cada cop pren més èmfasi la tesi que els motius d’aquesta adquisició responen 

més a finalitats econòmiques que les vinculades a l’oci i al coneixement, fet pel qual es 

considera que no es tracta d’una modalitat d’allotjament turístic, sinó d’una modalitat 

d’habitatge amb entitat pròpia, motivat per l’interès individual que no reverteix en una 

millora qualitativa (augment de l’oferta de serveis), ni quantitativa (més enllà dels llocs de 

treball en el sector de la construcció i serveis vinculats a aquesta), en el territori on 

s’insereix. Una qüestió que, malgrat l’enfocament adoptat en aquesta investigació, en 

l’àmbit acadèmic no està tancada i els múltiples treballs que l’aborden en són un exemple 

(Valenzuela, 1976; Ortega Valcárcel, 1975; Fraguell, 1993; Antón et al., 2006; Mazón i 

Aledo, 2005; López, 2003, entre d’altres). 

Per tot això, en aquesta investigació es designaran els assentaments residencials en 

l’SNU destinats a segona residència com a «assentament vacacional»,12 entès com a: 

modalitat d’assentament desvinculat del sector turístic, constituït per l’immoble de què es 

gaudeix durant el període de descans quan s’interromp l’activitat laboral, sense que l’ús 

en comporti cap activitat pròpiament turística vinculada amb la cultura i el coneixement, al 

marge de les activitats d’oci (golf, piscina, jocs esportius) que es poden arribar a practicar 

de manera itinerant. Queden excloses d’aquest concepte les segones residències que 

han esdevingut habitatge principal, les quals en mantenen la denominació comuna. 

Independentment de la conceptualització, el territori resultant és un clam a la reflexió d’un 

«turisme modern» o «no-turisme», conformat per assentaments residencials, on la 

població que el conforma busca el plaer immòbil i allunyat del propi sentit del turisme de 

natura, en cas que aquesta en fos mai la finalitat. 

 

                                                
12 Aquest concepte comprèn tant el període anual retribuït (generalment de 30 dies) a què un treballador té dret de gaudi, 
com els períodes de descans regulat per l’Estatut dels treballadors (com a mínim d’un dia i mig ininterromput). 
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2.3.2. Els assentaments residencials en el medi rural 

Entre les múltiples tipologies d’habitatges per passar els períodes de descans, els 

assentaments residencials en el medi rural són els que majors impactes han originat 

territorialment pels múltiples factors que interactuen des de la implantació fins a la 

consolidació. En aquest sentit, si bé aquests assentaments es podrien entendre com la 

representació material del prototip de vida sana i equilibrada i, en conseqüència, com un 

antídot enfront de les tensions de la vida quotidiana urbana com així ho varen ser 

antigament (Guarnido i Segura, 1989, p. 166), a la pràctica constitueixen la materialització 

espacial de l’acumulació de capital a expenses del sector primari. Partint d’aquest 

plantejament, en els apartats següents s’analitzen tots aquells elements que es 

consideren clau per caracteritzar aquest fenomen des d’una perspectiva històrica, 

sociocultural i espacial. 

2.3.2.1. La caseta i l’hortet a Catalunya. Una perspectiva històrica 

Al començament del segle XX, el món va entrar en una nova fase del procés industrial 

que va donar lloc a una etapa de gran creixement econòmic i al pas d’una societat 

majoritàriament agrària i/o rural a una d’industrial i urbana. Aquest creixement va 

engendrar, però, mals molt visibles a les ciutats que constituïren la base del nou 

moviment social i polític, el qual promulgava una societat més igualitària, que va 

repercutir en la manera d’entendre i concebre el territori (García i Gatell, 2001). 

A Catalunya, el fenomen migratori no fou gaire diferent dels corrents europeus, amb la 

diferència, respecte a moltes altres regions espanyoles, que esdevingué un territori 

receptor de població (sud peninsular) i expulsor (medi rural). L’augment de la població 

urbana va comportar la degradació de les condicions de vida i d’escassetat d’habitatges, 

així com dels serveis urbans, un impacte que va acaparar l’atenció de la classe política 

tant pels efectes que aquest augment tingué territorialment com per les cada cop més 

accentuades diferències entre la classe treballadora i les classes més benestants, entre 

les quals les opcions d’esbarjo i gaudi del temps lliure de què disposaven. 

En aquest context de canvi, varen aparèixer les primeres propostes de sanejament de la 

ciutat i de millora de les condicions de vida des del camp de l’urbanisme a partir de la 

difusió de les idees de la ciutat jardí. Un pensament que comença a calar a Catalunya, en 

el qual Cebrià de Montoliu (1873-1923) jugà un paper destacat en la difusió de la cultura 

anglosaxona a Catalunya, mitjançant la constitució de la societat cívica Ciutat Jardí 

(1912). Aquest plantejament que es va nodrir del fons teòric que anys abans havia 
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promulgat el biòleg i sociòleg escocès Patrick Geddes (1854-1932), el qual dotà de fons 

teòric el concepte de ciutat jardí, i sobretot de l’aportació feta pel teòric Ebenezer Howard 

(1850-1928), mitjançant l’obra Garden Cities of Tomorrow (1898). A partir d’aquestes 

aportacions, es volia promoure el desenvolupament i la reforma de les poblacions segons 

plans racionals i metòdics que n’asseguressin la higiene, la bellesa i l’eficàcia com a 

instruments de progrés social i econòmic enfront de l’impacte de la revolució industrial 

sobre l’estructura física i social de la ciutat tradicional europea. 

Divulgador d’algunes de les principals obres del moment que oferien una visió utòpica de 

la ciutat, i considerada per alguns experts com una tendència bucòlica i romàntica de 

l’urbanisme i la societat (Ribas, 2000, p. 91), la publicació del llibre Las modernas 

ciudades y sus problemas. A la luz de la exposición de construcción cívica de Berlín 

(Montoliu, 1913, p. 98-101) és un manifest de la concepció que es té en aquell moment 

de la ciutat jardí que es pot extrapolar perfectament fins avui en el sentit que esdevé: 

«Una colonización interior basada en la descentralización de la industria y su traslación al 

campo a fin de hacer más sana y más barata la vida urbana, beneficiando a la agricultura 

con las ventajas sociales de la ciudad.» La idea bucòlica a què es referia Manuel Ribas la 

podem trobar quan Montoliu assenyala que: «Obtenidas las precedentes ventajas por la 

colonización de nueva planta en tierra agrícola barata, la Ciudad Jardín debe asegurar su 

permanencia, sometiendo su desarrollo a un económico y administrativo que impida la 

especulación privada de terrenos [...] una cuestión estética, cuestión higiénica, cuestión 

económica, cuestión educativa, según sea la posición del observador […] y así se explica 

que unos vean en el movimiento más bien un sistema de urbanización, mientras que 

otros hallen en él, sobre todo, un método de descentralización ciudadana y reintegración 

migratoria en el campo […]. Pero después de lo dicho, no hay para qué insistir en que la 

Ciudad Jardín es cada una de estas cosas y todas ellas a la vez.» 

En aquest sentit, els preceptes de la ciutat jardí ens serveixen de base per entendre les 

noves necessitats residencials de principi de segle que, en l’àmbit català, es plasmaren 

en allò que el president de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià (1859-1933) 

denominà «la caseta i l’hortet». Provinent del catalanisme burgès i, per tant, coneixedor 

de la llibertat i del gaudi del temps lliure que desitjava i proclamava per al poble català, el 

futur president de la Generalitat (1931-1933) va incorporar en el seu discurs l’oci i la vida 

en contacte amb la natura, entesa aquesta com un símbol de llibertat per a la classe 

treballadora, materialitzat aquest en l’adquisició d’una casa aïllada al camp, és a dir, «la 

caseta i l’hortet» en un entorn amb uns espais ambientalment saludables i allunyats de la 

congestió urbana, fet que representava el progrés social de la classe obrera. Una 
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experiència i una fugida de la ciutat els caps de setmana que amb l’arribada de la Segona 

República Espanyola esdevingué una realitat, atès que s’impulsaren diverses iniciatives 

que van fer de la natura un símbol dels valors cívics (Fernández i Pradas, 2000, p. 162) 

alhora que un lloc on disposar d’una segona residència com fins al moment ho havien fet 

les classes més benestants amb les cases senyorials d’alt interès i qualitat arquitectònica 

envoltades de natura que ocupaven durant l’època estival. 

D’acord amb aquest plantejament, podem entendre els assentaments residencials en el 

medi rural no vinculats a les funcions productives com la democratització social de l’oci,13 

tot i que sense descartar el plantejament que va defensar a final del segle XIX el sociòleg 

i economista Thorstein Veblen (1857-1929) a The theory of the leisure class (1899), en el 

qual apuntava que l’acumulació de béns i l’oci són un distintiu social i, com a tal, les 

classes inferiors intenten emular l’estil, el prestigi i l’ostentació de les superiors, tant en 

els seus comportaments com en les propietats o l’oci. 

Macià exemplifica l’apropament de la població urbana al camp amb el concepte de «la 

caseta i l’hortet». Un ideal que anteriorment formà part de l’avantprojecte urbà del Pla 

Cerdà (1855) dins el projecte de reforma de la ciutat de Barcelona de l’urbanista i 

enginyer Ildefons Cerdà (1815-1876), entre els pretexts del qual estava que: «Calia 

urbanitzar el camp i ruralitzar la ciutat» (Tarragó, 1978, p. 26); així mateix, també forma 

part del projecte de La Ciudad lineal (1886) ideada pel l’enginyer i urbanista espanyol 

Arturo Soria (1844-1920), en què en un dels cartells propagandístics de la ciutat apareixia 

el lema: «Para cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín» (Soria [1894] 

2004, p. 31), on «a merced a esta brusca transición de los terrenos, ricos y pobres vivirán 

juntos, de conformidad con recientes altísimos consejos, pero no atados a una misma 

escalera y superpuestos; todos gozarán su parte de tierra y de sol, sin que sufra 

menoscabo la dignidad del ciudadano, que se afirma y robustece cuanto más aislado, 

independiente y libre es su hogar» (ib., p. 18). En aquests plantejaments, però, no es 

reivindica la necessitat d’un major contacte amb la natura des de la vessat de l’oci sinó de 

la mateixa salubritat de les ciutats i la millora de les condicions de vida. 

En aquesta línia, són molts els estudis que posen de manifest aquesta necessitat 

d’apropament de la classe treballadora al medi rural, però sobretot de disposar dels 

                                                

13 Des del punt de vista antropològic, el lleure, el gaudi, les vacances i tot allò que té a veure amb l’evasió del dia a dia no 
havien estat uns conceptes gaire presents entre les classes populars. Com bé ens recorda Nogués (2009), podem parlar 
d’oci com un concepte més propi de la civilització occidental actual i, en concret, a partir de la civilització nascuda de la 
revolució industrial. Segons Dumazedier (1968; citació de Nogués), únicament hi ha oci quan el treball deixa d’estar sotmès 
a reglamentacions i l’activitat humana es realitza de manera independent dels ritmes naturals i religiosos, tampoc es poden 
considerar com a oci les diversions aristocràtiques i cortesanes ([p. 403] p. 312). 
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mateixos símbols de progrés i prosperitat econòmica entre classes socials. Al igual que 

Veblen (1899) per Tarragó (1972), és evident que la versió local de la ciutat jardí estaria 

en l’ideal de «la caseta i l’hortet», que va permetre que la burgesia pogués disposar de 

torres envoltades de la parcel·la de jardí corresponent com anteriorment ho havia fet la 

noblesa, seguida, d’una manera més humil, per la classe treballadora. Per a Pujol (1997) 

en canvi, conceptualitzava més que un eslògan polític una política d’habitatge i, alhora, 

per a altres autors, un ideal convertit en lema polític (Bengoechea i Desola, 2011). 

La disposició d’una casa en el medi rural amb una porció de terreny al voltant per 

destinar-lo a horta era la versió més econòmica en termes reals de la segona residència 

amb jardí que tenien les classes més benestants i, alhora, l’autosuficiència alimentària 

que suposava tenir una horta. Una demanda social materialitzada en l’àmbit de la 

planificació en el Pla per a la nova Barcelona —conegut com a Pla Macià— (1932-1934), 

obra dels arquitectes del GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés 

de l’Arquitectura Contemporània)14 i l’arquitecte Le Corbusier, per a l’àmbit de la ciutat de 

Barcelona i el seu primer rerepaís (hinterland) metropolità, que tenia per objecte, 

juntament amb la millora de l’urbanisme i l’habitatge, oferir una resposta a les noves 

necessitats col·lectives d’espais per a l’oci i el descans. 

La importància d’aquest Pla rau en el fet que, fins avui, es pot considerar com l’única 

política urbanística que preveu els assentaments residencials en l’SNU i proposa 

mesures de gestió i contenció de la dispersió. Partint dels corrents urbanístics del 

moment, com van ser els models espacials de les Garden Cities d’Anglaterra o 

Alemanya, així com del City Planning nord-americà, el Pla suposa la recuperació de 

l’estructura del Pla Cerdà en el sentit de naturalitzar l’espai no exempt, però, de 

problemes i discrepàncies sorgides a l’entorn de la idea de «la caseta i l’hortet», vista per 

uns com una consecució social i per uns altres, com una antítesi del desenvolupament 

harmònic, racional i humà de la ciutat, tant en l’àmbit territorial com en l’àmbit de la 

mobilitat per l’augment de les distàncies. Com bé posa de manifest Pujol (1997, p. 99), el 

GATCPAC tenia una concepció racionalista i força crítica del que suposava aquest model 

de ciutat. Segons aquest, el projecte de Macià, malgrat que era una manera d’apropar la 

natura als ciutadans i promoure nous espais lligats a l’oci i al descans, era la versió local 

                                                
14 Grup que va néixer oficialment el 1930 i va culminar la seva tasca el 1937, en plena Guerra Civil Espanyola. El 
GATCPAC va representar un apart més en l’ambiciós projecte social i cultural de les realitats polítiques de Catalunya en 
aquell moment mitjançant el disseny i la projecció d’un urbanisme modern, el qual la República i la Generalitat van 
incorporar com una mesura progressiva indispensable i del qual derivà el Pla Macià. Un dels principals mitjans de 
comunicació fou la revista AC (Documentos de Actividad Contemporánea), considerada pel mateix Bohigas (1963, p. 38), 
com «una de les millors mostres de la vitalitat creadora de la Catalunya dels anys 30». 
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de la ciutat jardí anglesa i, consegüentment, «intrasplantable a la nostra cultura, irracional 

com a forma de creixement urbà a la zona mediterrània de cultura i clima diferents». 

Aquesta oposició inicial del que suposaven els assentaments dispersos es materialitzaren 

en el discurs de Le Corbusier a principi del segle XX. En l’article publicat a resultes del 

Tercer Congrés Internacional d’Arquitectura moderna realitzat a Brussel·les (1930), va 

posar de manifest la defensa que havia fet de la figura del bloc en contraposició al model 

social que portava implícit la ciutat jardí i l’ideal local de «la caseta i l’hortet». Per a 

aquest: «La ciudad jardín conduce al individualismo esclavizante, en realidad, a un 

aislamiento estéril del individuo y entraña la destrucción del espíritu social, de las fuerzas 

colectivas, se opone materialmente a la aplicación de las conquistas científicas, por 

consiguiente al confort, al tiempo ganado y a la libertad» (AC, núm. 3, 1931, p. 34). Lluny 

de la concepció dels principis que regien la ciutat jardí, per a Le Corbusier les ciutats 

s’havien de regir sota els principis urbanístics de la ciutat funcional entesa com 

l’expressió de tots els principis democràtics de l’urbanisme (dret a l’habitatge; qualitat de 

vida; cultural; treballador; mobilitat). Si bé Le Corbusier no negava els problemes de 

salubritat que tenien les ciutats, i en concret la de Barcelona, discrepava que la dispersió 

dels assentaments residencials per motius de lleure en fos la solució. Aquest pensament 

topava, però, amb la realitat del moment, com moltes vegades ha passat amb les 

limitacions interposades des de la normativa urbanística. 

Per a Pujol (1997, p. 99), malgrat la contraposició d’aquest model amb la ciutat i la cultura 

mediterrània, el fet era que «als anys 30 bona part de la rodalia de Barcelona estava 

envoltada de torretes que demostraven l’arrelament entre la petita burgesia urbana 

d’aquesta modalitat de ciutat». Obviar aquesta realitat hauria estat un fet en contra d’una 

població recelosa d’un futur, ideat i infundat sobre unes idees molt allunyades de la 

realitat, però en tot millor que la seva vida a la ciutat. Un fet que va provocar que en el Pla 

Macià s’incorporés aquest model, però d’una manera planificada, materialitzat mitjançant 

el projecte de la Ciutat de Repòs i de Vacances (CRV) a Viladecans, Gavà i Castelldefels, 

exposat recentment en la tesi doctoral de Sauquet (2012) i en la mateixa revista del 

GATCPAC (AC, núm. 7, 1932). Com es sintetitza en el lema escollit per una de les 

portades d’aquesta número referent a la CRV: «Es necesario organizar el reposo de las 

masas (vegeu figura 2.4). En aquesta línia, Bohigas (2002) denomina el projecte de la 

CRV com un projecte de ciutat popular i el descans i l’oci dels barcelonesos on portar a 

terme les necessitats ineludibles per a les masses com el deport, la vida a l’aire lliure com 

a conseqüència de l’existència d’«un afán de contacto directo con la naturaleza (reacción 

psicológica contra la vida urbana […] las autoridades mandatarias del pueblo, deben 
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recoger este deseo, esta necesidad de las masas. Y tienen el deber, la obligación, de 

organizar, crear y estructurar por los medios más modernos i funcionalistas, las zonas 

dedicadas al reposo y a la vida al aire libre […] el fin de semana en el campo nos 

proporciona un agradable contacto con la naturaleza; sol y aire puro (elementos de 

salud)» (AC, núm. 7, 1932, p. 17). 

Unes construccions molt importants des del punt de vista qualitatiu més tenint en compte 

que, a diferència de les actuals, entenien que la casa en el medi rural havia de ser 

d’estructura arquitectònica simple (vegeu figura 2.5), és a dir: «Una vivienda reducida a 

su mínima expresión, con un plano simplificado, ha de causarnos la impresión de 

contacto con el sol, la tierra y el aire; una construcción libre de los prejuicios sociales de 

las formas académicas empleadas hasta ahora. No ha de ser una residencia urbana 

transportada al campo ni un chalet de reducidas dimensiones» (AC, núm. 7, 1932, p. 18). 

 

 

 

FIGURA 2.4. Portada AC 7.           FIGURA 2.5. Estructura arquitectònica de la casa projectada pel GATCPAC. 
Font: Revista AC (núm. 7). Biblioteca Nacional d’Espanya. 

La CRV es tractava de la materialització de l’ideal de Macià. Una zona creada, segons el 

Pla, fonamentalment per als obrers i els empleats, presentat com un projecte democràtic, 

destinat a resoldre les necessitats de la classe mitjana i treballadora. Un projecte que 

representava un nou context social en el qual: «Mentre uns somiaven les vacances, els 

altres podien fer efectiva la manera de l’entorn d’aquella realitat nova, construir-ne el 

marc i demostrar que era factible amb cases i infraestructures a bon preu [...] un lloc en el 

qual evadir-se de la voràgine de la ciutat i del treball, entès alhora com un espai bàsic 

dins la nova concepció moderna de la ciutat funcional, on el repòs va passar a concebre’s 

com una part bàsica del Pla Macià (Rovira, 2004, p. 24-33). 

La CRV representa en l’àmbit constructiu els bungalous actuals, però, quant a la 

planificació, no s’ha portat a terme res posteriorment amb una certa similitud amb 

l’objecte d’aquest Pla. La CRV no era la panacea; de fet pocs projectes ho són, però 

almenys tenia una intenció clara: preservar el territori d’acord amb un projecte polític molt 

ben definit mitjançant tècniques i solucions arquitectòniques amb menys impactes sobre 

el territori, però amb el risc de la ciutat construïda en contraposició, però, de la dispersió 
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associada al model de «la caseta i l’hortet» Un model teòric d’organització en què per 

primera vegada es varen intentar unir dins d’un projecte urbanístic de per si antagònics: 

conservació i desenvolupament; espais residencials i espais de producció. 

Malgrat el gran planejament col·lectiu que hi hagué al darrere, la CRV no es va arribar a 

materialitzar mai per tots els fets ocorreguts entre el 1933 i el 1935 al país. Pel que fa a la 

planificació territorial, són molts els interrogants que encara avui planteja aquest projecte: 

la CRV, si s’hagués dut a terme, hauria pogut evitar la massificació de l’urbanisme de 

segones residències, els assentaments residencials dispersos en el medi rural i, en 

efecte, afavorir la preservació del medi natural? Fins a quin punt aquesta preocupació 

social i urbanística adreçada als sectors populars s’ha mantingut fins avui? Per a Ribas 

(2000, p. 90), la idea de la ciutat jardí, passant per «la caseta i l’hortet» de Macià, 

plantejada en la CRV, «ha fet furor a Catalunya» i, en part, explica la situació actual, tot i 

que com bé matisa «de manera adulterada, en forma de segon habitatge al mig d’una 

parcel·la separada de la casa del veí només per un parell de metres». 

Una realitat urbanística plasmada en el mateix preàmbul de la Llei 3/2009, de 10 de març, 

de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics: «En els anys seixanta 

i setanta del segle passat es va promoure arreu de Catalunya un gran nombre 

d’urbanitzacions en sòl rústic destinades, inicialment, a segona residència. Aquestes 

iniciatives responien a la major capacitat adquisitiva d’una bona part de la població, que li 

permetia l’accés a un segon habitatge [...]; en termes urbanístics, una part molt destacada 

dels terrenys ocupats no era apta per a la urbanització, per raons, sobretot, 

d’accessibilitat i pendent, i responia a un model d’ús del territori, caracteritzat per la baixa 

densitat i l’ús extensiu, que en l’actualitat és obsolet i té uns costos ambientals, 

econòmics i socials extraordinàriament elevats.» 

2.3.2.2. El camp urbanitzat: caracterització 

El procés de despoblació i el consegüent envelliment del medi rural han anat 

acompanyats paradoxalment d’una intensificació de l’SNU per a ús residencial que ha 

derivat en una confrontació i competència entre les funcions agropecuàries tradicionals 

d’aquests espais per altres de més lligades amb la prestació de serveis turístics, les 

activitats d’oci i la contemplació i el gaudi de la natura o les estrictament residencials. 

La vida en el medi rural durant els caps de setmana o com a domicili habitual és una 

pauta que s’ha intensificat a partir de les dues darreres dècades, com a conseqüència de 

la percepció social que es té d’aquest i del sorgiment d’un important corrent ecologista, i 
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en part hedonista, associat que ha donat lloc a la demanda social de valors vinculats amb 

la natura, el benestar i la tranquil·litat. De base per a la pràctica de les activitats 

agropecuàries, el medi rural s’ha convertit en el fons escènic per fer realitat les 

aspiracions i els ideals culturals urbans de viure en un entorn natural poc antròpic, aïllat, 

tranquil i amb un preu del sòl molt per sota del valor real en sòl urbà. 

El medi natural s’ha convertit en un espai, el de l’oci, on es materialitzen les màximes 

contradiccions i ambigüitats: el retorn a la natura d’una societat, la del consum, aliena a 

les funcions i els valors del camp. La millora de les comunicacions convencionals i 

telemàtiques ha facilitat sinergies urbanes/rurals que han obert noves oportunitats a la 

població d’origen urbà quant al gaudi, i a la local, de tipus econòmic, tot i que no en la 

mesura i les maneres necessàries. En el medi rural, la població d’origen urbà, àvida de 

natura, s’ha esmerçat a representar tot allò que té a veure amb el camp, o almenys el que 

aquest simbolitza: l’autenticitat, el contacte directe amb la natura, la calma i la tranquil·litat 

d’una manera, però, tan irreal com allunyada de la duresa de l’antiga vida al camp. 

Una ocupació residencial de l’espai rural, alternativa al turisme litoral massificat que 

anteriorment s’ha esmentat i que, des d’una perspectiva de la geografia del turisme, s’ha 

denominat el model immobiliari de turisme rural (Antón i López, 1996) materialitzat en la 

casa unifamiliar aïllada amb jardí i piscina, ja sigui de nova construcció o a partir de la 

rehabilitació d’edificacions tradicionals. A diferència dels complexos hotelers o 

apartaments turístics, el creixement, però, s’ha portat a terme d’una manera més 

silenciosa i menys impactant a la vista de l’observador i sense grans promotors al darrere 

que hagin impulsat aquest fenomen, fet que no ha suscitat ni la crítica ni l’atenció per part 

de la societat, ni molt menys encara de la classe política, com sí que s’ha fet amb moltes 

destinacions turístiques altament massificades del litoral espanyol. 

Una aspiració de retorn a la natura que en certa manera podria tenir relació amb els 

valors subjacents que comporta el corrent ambientalista en el si de la societat 

contemporània, o bé per la fugida de la població per la massificació dels espais urbans, si 

no fos que, en la majoria dels casos, aquesta urbanització del medi rural s’ha produït al 

marge de la realitat econòmica i social del lloc. Parlar de segones residències vinculades 

al turisme en aquest cas seria un error, com també seria vincular aquests assentaments a 

una hipotètica recuperació econòmica dels espais agraris. 

Partint d’aquest debat, és adient emfasitzar el corrent teòric que considera que els 

assentaments residencials en l’SNU esdevenen un model de difusió residencial que 

respon més a aconseguir el benestar individual per part d’una població influïda pel somni 

americà, materialitzat a tenir una casa amb jardí i cotxe, sense descartar altres factors 
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socioculturals vinculats a la propietat del sòl i els drets que aquesta suposadament 

atorga. Tot això, com es veurà, a costa dels principis bàsics de les noves polítiques de 

desenvolupament territorial, que intentaven evitar precisament el que va suposar el 

fenomen nord-americà de dispersió urbana descontrolada —conegut com a «urban 

sprawl»— iniciat en els anys 50 del segle XX. 

Caracteritzar aquest fenomen no és fàcil, però no per això l’acadèmia s’ha de resistir a 

trobar una aproximació al més acurada possible. Les raons que hi ha al darrere, com hem 

vist, són diverses. Un complex sistema d’interaccions que no es redueix únicament a 

justificacions de tipus econòmic. El que ha succeït no és únicament conseqüència de 

l’abandonament de l’activitat agrícola i, per tant, difícilment es solucionarà amb la 

diversificació o multifuncionalitat de les activitats agràries i de l’àmbit rural i, per tant, seria 

un error continuar enfocant els treballs d’investigació des del punt de vista analític de la 

crisi dels espais rurals o de l’agricultura, deixant de banda els processos de canvi social 

que s’estan produint en la ciutat construïda, ja que precisament és en aquests espais on 

es nodreix la idea preconcebuda d’identificar la vida en el medi rural com un lloc idíl·lic. 

A partir d’aquesta discussió, i atesa l’absència d’elaboracions teòriques sobre els 

assentaments residencials en el medi rural des d’una perspectiva legal, en concret, des 

del moment que hi ha una normativa que ho prohibeix taxativament, en els apartats 

següents es porta a terme una síntesi des de diferents perspectives d’anàlisi que ens 

permeten comprendre la nostra posició investigadora des d’un emmarcament conceptual, 

sociocultural i territorial, juntament amb la concreció de les eines conceptuals aplicades 

bàsiques per interpretar el territori rural urbanitzat actual. 

Emmarcament conceptual: 

La manera d’entendre i concebre el medi rural ha anat evolucionant i canviant al llarg de 

la història en la mesura que s’han modificat les funcions i les relacions envers aquest. 

Avui dia, la separació entre el món rural i l’urbà és cada cop menys clara, i les relacions 

sorgides a l’entorn d’aquestes dues unitats han derivat en una creixent influència del medi 

urbà sobre el medi rural i en una complexitat d’interacció entre aquests. 

Per primera vegada, i al marge dels criteris racionals d’ordenació del territori, la distància 

respecte a la ciutat construïda, la dependència del vehicle privat i l’aïllament s’han 

convertit en una virtut, fet que ha modificat els límits físics i socials entre el medi rural i la 

ciutat. L’espai rural ha adquirit noves funcions i relacions fins al punt que avui dia ja no es 

pot concebre com un espai de producció, sinó com un espai de consum: de residència, 

de paisatge, de sensacions i de gaudi personal. Com afirma Aledo (2008, p. 101), el medi 
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rural ha estat desnaturalitzat i transformat en un pla urbà, objecte de consum fins al total 

esgotament i subjecte a altres lleis i significats diferents dels que posseïa i atorgava quan 

s’entenia com a terra. Actualment, ni l’urbà constitueix la ciutat ni el medi rural, el camp 

(Friedland, 2002). Juntament amb els canvis econòmics, socials i territorials esmentats en 

el transcurs d’aquesta investigació, les transformacions en l’ús i la percepció del medi 

rural han difuminat les diferències físiques entre els espais rurals i urbans, motiu pel qual 

no podem parlar d’una economia rural sinó d’una economia globalitzada. 

El conjunt d’aquests canvis ha comportat una reconversió de les funcionalitats 

tradicionals de naturalesa agropecuària i forestal cap a una de multifuncional (Rubio, 

2010), denominada en l’àmbit de les ciències socials com a «nova ruralitat» (Wanderley, 

2002; Ruiz i Delgado, 2008; Aldomà, 2009b). De fet, en l’obra de Marx i Engels, ja es 

plantejava que la contradicció entre el camp i la ciutat i les seves diferències acabarien 

formant part d’una única unitat. Territorialment, l’expansió de les noves funcions 

residencials i d’oci d’origen urbà viscudes en el medi rural han evidenciat l’alta 

vulnerabilitat en la qual es troba l’espai rural tradicional, molt lluny, però, d’aquesta nova 

ruralitat o multifuncionalitat assenyalada en el sentit que aquesta urbanització no ha donat 

pas a noves activitats econòmiques dinàmiques i diversificades. 

En el camp de les ciències pures, aquest lligam entre la natura i l’ésser humà té un 

significat que no podem obviar i que en part ens pot servir d’ajuda per aproximar-nos a la 

natura, fet més enllà de l’aproximació clàssica. Seria el que el psicòleg Erich Fromm 

(1900-1980) va denominar biophilia (biofília, en català), entès com l’amor per la vida i/o 

els sistemes naturals i que, posteriorment, el biòleg Edward O. Wilson va desenvolupar 

en el llibre The biophilia hypothesis (1984). Una predilecció per la natura i els éssers vius 

de base científica, a partir de la qual es descriu l’orientació psicològica que tenen els 

éssers humans per tot el que està viu i és vital. Un fet que explicaria aquesta afinitat 

natural que la població té pels espais naturals enfront del medi urbà i que el porta a la 

cerca d’àmbits menys antròpics. Una necessitat genètica de contacte amb la natura 

alhora que vincle emocional entre la humanitat i la terra innat que és manté en el nostre 

genoma com a conseqüència de la importància que aquest contacte esdevingué durant 

milions d’anys, fet que ens ha inculcat aquesta necessitat emocional congènita 

(Campbell, 2007) fins al punt, possiblement, que aquesta ens pot explicar la 

desobediència sistemàtica dels postulats normatius que ha fet la població. 

En l’àmbit de les ciències socials, quan s’ha intentat explicar els elements que 

caracteritzen els assentaments dispersos, molts cops es recorre a justificar que són fruit 

de l’existència de diversos factors d’expulsió de tipus ambiental (pol·lució), econòmic 
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(preu del sòl) i social (fragmentació, aïllament, violència) i són gairebé inexistents els 

estudis que els vinculen a una qüestió genètica. Per a Indovina (1990; 1998), no és tant la 

cerca o la consecució social d’un model de vida en contacte amb la natura, sinó el fet de 

poder satisfer adequadament unes necessitats familiars (entre aquestes disposar d’un 

habitatge de dimensions més grans) gairebé impossibles d’aconseguir en les grans 

ciutats. Una consecució material sorgida majoritàriament, segons l’autor, una vegada 

satisfetes les necessitats bàsiques, moment a partir del qual la societat manifesta la seva 

insatisfacció enfront de la ciutat compacta.  

Factors d’expulsió contra factors d’atracció que han propiciat un intens debat de 

l’acadèmia qüestionable en alguns dels aspectes, però altament acceptables en d’altres. I 

és que, com apunten alguns autors, la dispersió dels assentaments residencials està 

directament relacionada amb: el progressiu encariment de l’habitatge a la ciutat (Rojo et 

al., 2000); la baixa qualitat dels immobles i la dificultat d’accedir-ne a un de millor en sòl 

urbà (González, 2003; Ferrás, 2007); l’existència d’una aglomeració urbana pròxima i la 

congestió de la ciutat (Cribier, 1973; Coppock, 1977; Valenzuela 1976), o la consecució 

del dret al temps lliure en unes condicions que les grans ciutats no poden garantir (Sanz i 

Ibars, 1983; Bunce, 1994). Així mateix, però, són diversos els autors que consideren 

l’expansió dels usos residencials sobre la matriu territorial com un procés induït, no 

únicament per tenir un cost menor o unes polítiques laxes, sinó per la millora de les vies 

de comunicació (Monclús, 1998; Rojo et al., 2000; Dematteis, 1998; Bauer, 1976; Ferrás, 

2007) i, darrerament, a la generalització del mòbil o d’Internet (Terceiro i Matías, 2001), 

que en conjunt no han fet altra cosa que apropar distàncies i avenços tecnològics, així 

com uniformització de les pautes del consum i del lleure (Entrena, 2004; Fraguell, 1993). 

Pel que fa a la definició, en l’àmbit acadèmic hi ha una gran diversitat teòrica de com 

s’han de denominar els assentaments residencials en el medi rural tot i que, malgrat el 

temps transcorregut des que es va iniciar la recerca, el debat encara resta obert, fet que 

dificulta determinar amb exactitud la terminologia que s’ha d’emprar. Entre les principals 

aportacions conceptuals, calen destacar les anglosaxones i les francòfones per l’àmplia 

ressonància i contribució històrica que han tingut en la comunitat acadèmica internacional 

dins l’àmbit de la geografia regional i l’economia, les quals compten amb una llarga 

tradició d’investigació envers aquest procés de transformació territorial sense menystenir 

les aportacions de l’àmbit disciplinari de la geografia espanyola. 

Si partim d’un dels primers conceptes utilitzats, els assentaments dispersos en el medi 

rural, tot i la seva possible assimilació al procés d’«urban sprawl» assenyalat 

anteriorment, val a dir que, tot i alguns trets en comú, a diferència de la majoria de ciutats 
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nord-americanes, la Mediterrània s’ha caracteritzat durant dècades per un model 

d’urbanització compacte configurat a l’entorn del nucli urbà, la misticitat d’usos 

residencials, comercials o de serveis i industrials, i per un equilibri social, econòmic i 

ambiental, en la qual, ni per expansió ni intensitat, el procés aquí analitzat es pot associar 

a aquest concepte. 

Des d’un enfocament retrospectiu, l’estudi dels processos urbanitzadors en el medi 

natural es troben encapçalats per les investigacions portades a terme als Estats Units 

(Berry, 1976), seguit de les efectuades a Europa (Pahl, 1966; Cloke, 1978; Hall, 1983; 

Fielding, 1982, Bauer i Roux, 1976, etc.). Alguns fonaments i paradigmes epistemològics 

sorgits d’aquestes investigacions tracten d’explicar la naturalesa del procés i designen 

aquest fenomen de retorn al medi rural com a: «contraurbanització» (Beale, 1975; Berry, 

1976); «suburbanització» que precedeix la «desurbanització» (Berg, 1987; Hall, 1983); 

«periurbanització» o «rururbanització» (Bauer i Roux, 1976), en funció de si aquest 

constitueix una extensió contigua a l’aglomeració urbana o no. 

En aquest intent de demostrar les influències de les regions urbanes sobre les rurals, són 

importants les veus que manifesten la necessitat d’analitzar el problema des d’un punt de 

vista sociològic. Un exemple és l’enfocament que adopta la investigació portada a terme 

per Pahl (1966) després de la II Guerra Mundial en determinades regions de la Gran 

Bretanya, on observa que un gran nombre d’habitants urbans es comencen a traslladar al 

camp en busca d’habitatges de segona residència i llocs d’oci. Pahl interpreta els canvis 

produïts i elabora la teoria del «rural-urban continuum», caracteritzada com la 

manifestació del canvi de dicotomia del camp-ciutat en sentit cultural i una difusió de les 

idees i actituds urbanes sobre el medi rural de manera generalitzada, la qual cosa dóna 

lloc a uns espais físicament rurals, però mentalment urbans. 

Des d’una perspectiva més espacial que social, a partir dels postulats del «rural-urban 

continuum» per Clout (1976), la urbanització del camp ha estat conseqüència d’uns 

determinats factors desencadenants com l’augment del transport privat, la millora de les 

comunicacions i, sobretot, de l’augment de la riquesa, fet que va afavorir que els obrers 

amb arrels rurals poguessin continuar vivint al camp, però que alhora es poguessin 

desplaçar a treballar a la ciutat i, a l’inrevés, és a dir, que la població urbana pogués viure 

en el medi rural i alhora seguir treballant a la ciutat. Dues tipologies de moviments, en què 

es va demostrar que els obrers-pagesos actuaven com a generadors del procés 

d’urbanització a partir de la construcció de segones residències i, després, en la 

reconversió a habitatge principal. 
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Altres autors com Lewis i Maund (1976) van ser crítics amb la teoria del «rural-urban 

continuum», en considerar-la simplista i genèrica, en assumir que el canvi social és un 

procés de difusió de noves idees i comportaments sobre el territori indistintament de la 

localització geogràfica. Aquest model sosté un enfocament diferent del tradicional basat 

en l’estudi dels aspectes físics, la dimensió dels assentaments, l’ús de la terra, la 

morfologia o el paisatge i s’interessa més per la conducta humana, les estructures 

socioeconòmiques i el sistema de valors. Amb l’elaboració del model cíclic, en el qual es 

diferencien en el procés de difusió urbana i canvi social en el camp els estadis de 

despoblament-poblament-repoblament, sostenen que el procés de difusió urbana és 

espacialment i socialment selectiu, el qual produeix diferents aspiracions i codis de 

conducta humana basats en les diferències de classes socials i d’edat. 

Els assentaments residencials en el medi rural objecte d’estudi tampoc s’assimilen al 

model de la «città difusa» emprat per Dematteis (1998) i Indovina (1992) quan definien el 

fenomen de suburbanització i de dispersió territorial dels usos residencials que havia 

alterat el model de ciutat compacta tradicional en les zones agrícoles perifèriques de la 

regió del Vèneto a Itàlia. Malgrat les similituds generals que presenta quant a segregació 

d’usos, la dispersió i l’increment de mobilitat, així com la influència que aquest concepte 

ha tingut en la literatura, o l’ús que se n’ha fet, tal com assenyala Muñoz (2008), es tracta 

d’un concepte poc aplicable a les regions urbanes de la conca de la Mediterrània, les 

quals es caracteritzen per organitzar-se a partir d’una ciutat central, tot al contrari del 

model de ciutat difusa esmentat, el qual fou impulsat des de l’espai no urbanitzat com a 

resultat de processos d’acumulació postfordista en entorns rurals. 

Partint de la visió d’entendre l’àmbit a l’entorn de les ciutats com un espai continu, en el 

qual s’han assentat els nous usos residencials no vinculats al medi rural, es podria 

conceptualitzar aquest espai com una zona periurbana, o la denominada «rural-

urbanfringe», entesa com l’àrea d’influència directa d’una ciutat (Bryant et al., 1982). 

Segons això, l’espai periurbà esdevé la zona de contacte entre el medi rural i l’urbà, amb 

la coexistència d’una població amb uns valors i objectius molt diferents envers les 

activitats agropecuàries com a mode de vida i de preservació. En aquest espai de 

transició, si bé els usos i les activitats vinculades al medi rural no desapareixen, aquests 

entren en competència amb els nous assentaments de tipologia urbana que modifiquen 

els usos preexistents i de retruc, en molts casos, la perdurabilitat de les explotacions. 

D’acord amb aquest plantejament, el procés de periurbanització, com a difusió urbana 

conjunta al procés de mutació del camp, participa en la desaparició de l’espai rural 

tradicional (Banzo, 2005, p. 208) i l’especificitat del terme rural (Hervieu, 1996a). 
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Malgrat algunes de les similituds manifestes entre tots els conceptes aquí exposats i els 

assentaments objecte d’estudi d’aquesta investigació, el gran nombre d’assentaments 

residencials existents sobre el territori és prou considerable com per posar en dubte 

alguns dels termes plantejats, ja que no parlem únicament d’una àrea urbanitzada 

contínua a l’espai urbà, sinó d’una munió d’assentaments dispersos en el conjunt de 

l’SNU i, en especial, en aquells àmbits aparentment de major qualitat paisatgística. Si 

entenem el periurbà com un espai específic caracteritzat per la situació intermèdia entre 

l’urbà i el rural, aquest s’assimilaria més a l’espai discontinu que assenyalava Dematteis 

(1998), tot i que amb unes magnituds totalment diferents. La concepció anglosaxona 

encara seria menys coincident, atès que parteix de l’assumpció que la franja que envolta 

les ciutats ja és urbana, fet que en el cas que ens ocupa no és així (a excepció d’alguns 

petits casos com el de la ciutat de Tortosa). 

Malgrat els múltiples camps d’investigació, són diverses les veus que continuen 

defensant que les formes que pugui emprar el camp urbanitzat esdevenen un nou tipus 

d’assentament sorgit de la ciutat preexistent. Una hipòtesi que es manté en la línia dels 

planificadors de principi de segle que idearen uns assentaments més justos, de qualitat i 

en contacte amb el medi, materialitzats mitjançant les «the garden city» el 1902 de 

l’urbanista Ebenezer Howard (1850-1938). Val a dir, però, malgrat que alguns autors 

vinculen l’origen històric dels assentaments dispersos en l’SNU en el model de Howard 

(Cantó, 2007), en l’àmbit mediterrani, es considera que el model de ciutat jardí estaria 

més associat al boom immobiliari, el qual va derivar en l’ocupació del sòl mitjançant 

habitatges unifamiliars aïllats que poc tenen a veure amb l’expressió i objecte de Howard, 

com tampoc amb el model de ciutat que volia idear Ildefons Cerdà per atenuar al màxim 

possible les contradiccions entre el camp i la ciutat, però respectant en tot cas la 

singularitat i la idiosincràsia històrica i cultural de cada espai, fet que, en el cas que ens 

ocupa, aparentment, no ha succeït. 

Pel que fa al debat sorgit en l’àmbit de la disciplina geogràfica espanyola, l’anàlisi sobre la 

transformació funcional dels espais rurals i la difusió dels assentaments residencials 

sobre l’espai rural ha suscitat l’atenció de l’acadèmia, la qual cosa ha donat lloc a una 

munió molt important d’articles, llibres i tesis doctorals i comunicacions. La conjuntura 

socioeconòmica del país, juntament amb el pes del sector primari fins gairebé la dècada 

dels 70 del segle XX, expliquen en part la tardana aparició dels primers estudis que feien 

referència al fenomen d’urbanització del medi rural. Els primers d’aquests, d’àmbit 

regional, s’enfocaren en l’anàlisi del procés de difusió residencial que s’estava portant a 

terme a l’entorn dels principals nuclis urbans (Ortega Valcárcel, 1975), amb obres 
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específiques sobre Madrid (Valenzuela, 1976; Gómez, 1978; Estébanez, 1981), Zaragoza 

(Sancho, 1989), Girona (Fraguell, 1993), la Vall d’Aran i Catalunya, entre d’altres. 

Posteriorment, i com a conseqüència de les transformacions territorials produïdes pels 

canvis socioeconòmics viscuts des dels anys 90 fins a l’actualitat, es comencen a 

qüestionar els efectes que aquesta urbanització encoberta té des del punt de vista 

ambiental, econòmic i social (Binimelis, 1996, 2000 i 2006; Rullan et al., 1999; Nel·lo, 

1998; Vinuesa et al., 2008; Gaja, 2008; Romero, 2010; Rullan, 2011a; Alberdi, 2002; 

Monclús, 1998; Muñiz et al., 2007; Muñoz, 2008, entre molts d’altres). Tant és així que, 

com assenyala García Ramón (1995, p. 19-20), els processos de contraurbanització, 

l’interès cada vegada major dels urbanites per l’espai rural, l’especulació immobiliària en 

l’àmbit de la segona residència o l’accelerat deteriorament del medi rural són fenòmens 

que s’han accentuat en els darrers anys i que han contribuït que la geografia rural torni a 

ocupar un lloc destacable entre les preocupacions dels geògrafs. 

Entre aquests treballs, i d’acord amb l’objecte d’aquesta investigació, calen destacar els 

estudis portats a terme sobre la problemàtica urbanística de l’SNU en l’àmbit del País 

Basc (Alberdi, 2002) i les Illes Balears (Binimelis, 1996; Rullán, 1999), els quals 

relacionen la difusió de les funcions residencials sobre el sòl rústic amb la transformació 

espacial, paisatgística i funcional soferta malgrat l’existència d’unes normatives que ho 

prohibeixen expressament. Per a Alberdi, la proliferació dels habitatges unifamiliars aïllats 

en l’SNU al País Basc destinats a habitatge principal, sobretot a les províncies de 

Guipúscoa i Biscaia, a l’empara de la figura del suposat habitatge vinculat a usos agraris 

ha estat, en part, el causant de la generació de tot tipus d’expectatives sobre l’SNU i ha 

provocat que el seu preu deixi d’estar regulat per la productivitat agrària i que depengui 

de les possibilitats urbanístiques, fet que ha comportat l’encariment del preu del sòl i la 

disminució de les possibilitats del progrés agrícola, mitjançant el foment de polítiques 

agràries per al sector o iniciatives orientades a la millora de la base productiva. 

En aquesta línia, els estudis efectuats en l’àmbit de les Illes Balears, centrats en la 

proliferació d’habitatges vinculats al binomi format pel turisme i el medi rural, posen de 

manifest com la irrupció del turisme residencial ha donat lloc a la colonització residencial 

de l’espai rural i la rururbanització de l’illa (Binimelis, 2006), fet que ha creat un rerepaís 

costaner, entre les serres i les urbanitzacions del litoral, que, igual que ha succeït en 

altres indrets, ha estat el responsable que les terres deixin de ser valorades per la renda 

agrària i ho siguin per les expectatives immobiliàries vinculades. Pel que fa a la 

quantificació dels usos residencials en l’SNU, la primera caracterització de l’espai rural 

(Rullan, 1999) posa de manifest un augment creixent en el temps d’edificacions amb ús 
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residencial que ha ascendit d’un total de 46.328 el 1991 a 169.255 el 1996. Els estudis 

posteriors centrats a l’illa de Mallorca (Binimelis, 2006; 1996) constaten que, partint dels 

resultats de l’estudi anterior, s’ha generalitzat l’impacte de la difusió residencial sobre la 

globalitat de l’espai rural insular, tot i que aquesta difusió ha estat major entre els anys 70 

i final dels 80 (creixement del 58%) que el portat a terme entre el 1987 i el 2002 

(creixement relatiu respecte del 1987 del 26%). A diferència del País Basc, els estudis 

esmentats coincideixen en la importància que ha tingut la demanda estrangera en la 

transformació dels espais rurals, per la proliferació d’habitatges de nova planta legals o 

il·legals, destinats a la demanda turística. 

Pel que fa a la conceptualització del procés residencial des del punt de vista de la 

legalitat, hi ha molts bons treballs que ens indiquen que aquest fet no és ni molt menys 

puntual; una altra cosa, però, és l’especificitat del marc legislatiu que en facin. Les 

principals aportacions acadèmiques han estat majoritàriament des de la perspectiva del 

dret urbanístic i administratiu (Sanz i Ibars, 1983; Chueca, 2001; Ruiz, 2006; Cantó, 2007; 

Gaja, 2007; Montanyà, 2010; Laso, 2011; Reula i Gavilán, 2011; Trenzado, 2012, entre 

molts d’altres) i l’ecologisme (Folch, 1988; Yus i Torres, 2010). Des de l’àmbit de la 

geografia, tal com s’ha assenyalat anteriorment, la dispersió dels usos residencials en 

l’SNU des del punt de vista de la legalitat és un tema poc estudiat; les aproximacions 

realitzades s’han centrat, juntament amb els aspectes assenyalats anteriorment, en la 

diagnosi dels impactes territorials, ambientals i les inèrcies que han provocat les segones 

residències i la mateixa difusió de la urbanització sobre els usos agraris preexistents 

(Delgado, 2008; Aldomà, 2009a; Monclús, 1998; Anton i López, 1996; Estébanez, 1981, 

entre molts d’altres) o les parcel·lacions il·legals que aquestes han originat (López, 2003). 

Així mateix, calen destacar en aquest camp els pronunciaments que s’han fet des d’altres 

estaments oficials (tribunals de justícia, Defensor del Poble d’Andalusia, Síndic de 

Greuges) i la visibilitat del fet en els mitjans de comunicació fins al punt que aquests, en 

moltes regions, han estat superiors al tractament portat a terme des de l’acadèmia. 

En conjunt, tota una sèrie d’aproximacions teòriques que ens permeten discernir sobre 

alguns dels aspectes teòrics esmentats per entendre el fenomen aquí estudiat així com 

per apropar-nos a l’enfocament investigador, malgrat la manca de recerca específica que 

tracti la complexitat i la diversitat de la urbanització en el medi rural més enllà de l’àmbit 

jurídic. És per això que l’ús terminològic que se’n farà en aquesta investigació és: 

urbanització dispersa o camp urbanitzat, atenent que el procés que ha acompanyat la 

difusió residencial en l’SNU no ha estat tant de difusió dels elements que configuren la 

ciutat sobre el territori, sinó de la dispersió dels habitatges de baixa densitat en el medi 
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rural (indistintament que es tractin de segona residència o no) sense que aquests hagin 

configurat en cap cas els components materials (infraestructures), polítics (organització) i 

socials (comunitat) que conformen la ciutat. Una expressió que té certes connotacions 

amb el treball d’Ortega Valcárcel (1975, p. 10) sobre les segones residències, en el qual 

va definir el procés de dispersió dels usos residencials com «una manera d’urbanització 

de l’espai rural, el qual porta associat una transformació dels usos tradicionals per 

l’expansió de les funcions urbanes promogudes pels habitants de la ciutat». 

Dimensió sociocultural: 

Per primera vegada a la història, la funció recreativa del medi rural s’ha anteposat i ha 

relegat a un segon lloc la funció productiva. Els assentaments en el medi rural, d’alguna 

manera, exemplifiquen la cerca d’un nou estil de vida d’acord amb una idealització social, 

però reproduint exactament les mateixes pautes de consum d’on es prové: el medi urbà. 

Una necessitat sociològica de recuperar valors i costums perduts com a conseqüència de 

la pròpia modernització de la societat i de les estructures econòmiques així com una altra 

manera de relacionar-se amb l’espai, d’aquí que alguns autors hagin concebut l’habitatge 

en el medi rural com una representació psicològica, és a dir, com un fet sociològic amb 

una forma espacial de la realitat que resideix en la ment de l’individu (Baloglu i 

MacCleary, 1999). Un posicionament que s’adopta en aquesta investigació, d’aquí la 

necessitat d’apropar-nos a la naturalesa dels fets des d’un punt de vista sociològic. 

Gran part de les investigacions portades a terme evidencien l’estreta relació existent entre 

l’ininterromput procés de retorn al camp i la cerca per part de la població dels orígens 

rurals i del mode de vida encara que, en la majoria dels casos, no viscuts. Una nova 

manera d’entendre i concebre el medi que ha donat lloc a una natura més perfecta que 

real, atès que d’un lloc de producció i hàbitat s’ha convertit merament en un paisatge 

(Hervieu, 1996a) on experimentar els somnis burgesos de qualitat de vida material 

(Aledo, 2008, p. 109). 

Des de l’àmbit de la sociologia, l’obra de Gaviria (1971, p. 257) va posar de manifest les 

fortes implicacions que portava associada la urbanització del medi rural. La construcció 

social de l’espai i la idealització de certs aspectes del món rural ha esdevingut d’un somni 

a una realitat per part de les classes mitjanes un cop aquestes han pogut afrontar les 

aspiracions de compra, tal com abans ho havien fet les classes més benestants. Els 

estàndards de vida més elevats, la millora de les pensions, l’accés a la jubilació a edats 

més joves, els avenços mèdics, la millora en la salut de les persones i el consegüent 

augment de l’esperança de vida, així com les condicions laborals, els transports, les 
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telecomunicacions, la disponibilitat d’informació i la publicitat sobre segones residències a 

qualsevol part del món a través d’Internet, l’estabilitat política, la lliure circulació, entre 

molts altres aspectes que se’ns escapen, en conjunt, han facilitat l’accés a l’oci i el 

turisme independentment de la regió geogràfica d’on es provingui. 

L’oci i el turisme esmentats anteriorment han anat paral·lels a la consecució de l’estat del 

benestar,15 la qual cosa ha donat lloc a una sèrie d’elements de tipus sociològic que, 

juntament amb els vistos anteriorment, expliquen la magnitud dels fets: les pretensions 

personals i de tipus d’estatus i prestigi social associades a adquirir una segona residència 

(Del Canto Fresno, 1983; Wolfe, 1977); les aspiracions residencials (Champion i Fielding, 

1992; Coppock, 1973); les explicacions lligades al concepte de qualitat de vida (Findlay i 

Rogerson, 1993; Coppock, 1973); de tipus cultural i d’identitat de país mitjançant el terme 

idil·li rural (Bunce, 1994; Champion et al., 1998); l’augment dels comportaments 

individualistes de les societats contemporànies que troben en els assentaments dispersos 

l’aïllament desitjat (Cribier, 1973), i altres factors que actualment tornen a estar vigents 

com són els mites creats pel consumisme mitjançant la publicitat i altres mecanismes del 

mercat que inciten a la propietat i de retruc a l’especulació i a l’endeutament de les 

famílies (Gaviria, 1971). En conjunt, uns factors que tant pel pes com per la vigència, 

malgrat el temps transcorregut, s’han de tenir especialment presents en les investigacions 

amb una component social tan determinant com la que aquí es presenta. 

Així mateix, en l’estudi dels processos socials que intervenen en la proliferació dels 

assentaments urbans en el medi rural no s’han d’obviar, però, altres moviments socials 

que han pogut incidir (tot i que amb trets molt diferencials) en el fenomen estudiat. En 

aquest sentit, si bé la dispersió territorial dels assentaments urbans en el medi rural és un 

procés amb un alt component ambiental al seu darrere lligat a les percepcions i al 

sentiment envers aquest, és a dir, el que va significar en el seu moment el fenomen 

neorural extensament estudiat pels geògrafs i sociòlegs (entre aquests: Chevalier, 1981; 

Hervieu, 1996b; Hervieu i Léger, 1979; Nogué, 1988; etc.), es considera que el territori 

actual conté certs indicis de naturalesa social per debatre aquest posicionament teòric. 

Els principis en els quals es sustenten els moviments neorurals defugen precisament de 

molts dels trets que caracteritzen els nous pobladors, tot i les raons que aquests últims 

                                                

15 El sociòleg Zygmunt Bauman (2014), en una de les múltiples entrevistes realitzades, va resumir molt bé el context i 
l’objecte d’aquest nou sistema econòmic: «El 1945, després de la Segona Guerra Mundial, van venir els Trenta Anys 
Gloriosos. Tots els països europeus van entendre que tenien el deure de protegir de manera col·lectiva els seus habitants 
de totes les desgràcies col·lectives i de les derrotes individuals. D’això, se’n va dir estat del benestar, welfare state en 
anglès; una combinació específica entre democràcia, benestar i capitalisme mitjançant la implantació d’un conjunt de 
polítiques relacionades amb els serveis socials de caràcter universal amb l’objectiu de garantir unes condicions de vida 
adequades a la població, un nivell de vida digne i una disminució de les desigualtats socials. 
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manifesten. L’afició per la muntanya, el contacte amb el territori i l’estima per la terra que 

caracteritza el moviment excursionista tampoc no sembla que estigui al darrere d’aquesta 

socialització del medi rural. El sentiment ecologista i sense grans exuberàncies materials, 

així com l’estret lligam amb l’activitat agrària, no és precisament el que caracteritza la 

majoria dels nous assentaments en el medi rural que s’han portat a terme en els darrers 

anys. La diferència d’aquest retorn al camp respecte al que es pretén estudiar en aquesta 

investigació rau en el fet que, mentre que els col·lectius neorurals van abandonar les 

ciutats per buscar noves oportunitats laborals en el medi rural i van establir el lloc de 

residència en edificacions existents (masos o cases en els nuclis urbans), la població de 

naturalesa urbana que s’ha desplaçat en els darrers anys a viure en el medi rural 

continua mantenint el lloc de treball a la ciutat, ha transformat totalment les edificacions 

preexistents o n’ha construït de noves al marge del medi on s’implanten, amb la qual cosa 

ha mostrat poques inquietuds naturalistes i menys encara pel manteniment de l’explotació 

agrícola en la qual s’instal·la. A efectes de recomptes, però, és pràcticament impossible 

poder diferenciar un col·lectiu de l’altre. 

Des del punt de vista antropològic, els nous assentaments en el medi rural tenen una 

gran capacitat per transformar el territori, l’economia del lloc i els valors tradicionals a 

expenses del seu caràcter i singularitat, en part fruit de la supeditació i la degradació dels 

usos agrícoles pels usos urbans fins al punt que els nous residents s’han convertit en 

detractors de les activitats agràries més molestes (Aldomà, 2009a). Símptoma del procés 

de globalització de la societat capitalista, la seva proliferació porta associada tota una 

sèrie de canvis sociològics, polítics i econòmics en el si de la societat que fan necessari 

replantejar-ne l’enfocament clàssic i, en conseqüència, la incorporació d’altres visions 

disciplinàries per entendre la naturalesa i els efectes del procés en el si de la societat. 

Les transformacions polítiques, socials i culturals vinculades a aquesta revolució centrada 

en les tecnologies digitals de la informació i la comunicació han estat al darrere de la 

transformació del mode de vida i de la uniformització de les pautes de comportament 

global sobre les locals (Castells, 1997). Les mesures liberalitzadores de la producció i del 

mercat, juntament amb unes eines de gestió ineficaces en l’àmbit europeu, han relegat el 

treball en el sector primari a un darrer terme, tot i esdevenir la base alimentària, 

estratègica i territorial que tot país hauria de mantenir. 

La intensitat i la duresa dels fets han suscitat l’atenció de la comunitat acadèmica 

internacional, especialment pel que fa als processos de periurbanització a l’entorn dels 

grans nuclis urbans. Aquest fet explica el gran volum de literatura sobre això, en què es 

tracta d’abordar els canvis i els models d’ocupació que se’n deriven, alguns dels quals 
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s’esmenten en aquesta investigació. D’aquests estudis, cal destacar el projecte 

d’investigació internacional Urban pressure on Rural Areas: mutationsand Dynamics of 

periurban rural processes 2001-2004 —conegut com a NEWRUR—, en el qual 

s’analitzaven la dinàmica i la transcendència territorial de les interaccions entre l’expansió 

de les ciutats i les àrees rurals de diferents àrees periurbanes d’Espanya, França, 

Alemanya i el Regne Unit, on el fenomen de la periurbanització ha tingut una expansió de 

tal magnitud que en molts dels casos ha sobrepassat les previsions de les instàncies 

d’ordenament territorial. Els resultats obtinguts en el marc d’aquest treball van evidenciar 

que molts dels espais rurals han deixat de ser espais productius i vinculats als usos 

agraris tradicionals per ser una plataforma d’un nombre creixent de població urbana que 

vol satisfer unes necessitats d’oci, de descans o de qualitat de vida impossibles 

d’acomplir en els escenaris quotidians de residència i treball (Entrena, 2004, p. 5). 

Quant al tema aquí estudiat, aquests assentaments han comportat un procés de 

transformació del mode de vida de tal magnitud que genera que els costums i les pautes 

que caracteritzaven tradicionalment aquests espais s’aproximin cada vegada més als 

estàndards urbans com també a la seva problemàtica com és la gentrificació 

(gentrification)16 de l’espai com a conseqüència de la sumptuositat arquitectònica de les 

construccions i la modificació de l’estructura social, cultural, física i productiva, fins al punt 

de comportar l’expulsió dels verdaders gestors d’aquest territori. Tot plegat, ens hem 

convertit en presoners del mite infundat pels sectors econòmics i la mateixa mitificació 

d’arcàdia feliç. Igual que a l’Antiga Grècia, hem creat una regió imaginària, on regnen la 

felicitat, la simplicitat i la pau en un ambient idíl·lic, habitat per una població urbana que 

viu en «harmonia» amb la natura. Tot perfecte fins aquí si no fos pel fet de la 

desvinculació amb el territori, la cultura, la història i el mateix medi; el que seria una 

veritable utopia, engendrada per la mateixa societat on poder complir els seus somnis. 

Igual que ha succeït en els espais de tradició turística, el medi rural adquireix un paper 

cada cop més important com a espai de demanda per un nombre creixent de població 

resident a les ciutats per satisfer les seves necessitats personals de descans, de qualitat 

de vida i de relació harmònica amb la natura, desestimant tots els inconvenients i les 

limitacions que aquest ha tingut, així com el marc legal que el regeix. Aquest fet ha 

comportat la modificació entre les relacions establertes inicialment entre el medi rural i la 

                                                

16 Concepte associat a la transformació que s’estava portant a terme a les grans ciutats europees i nord-americanes als 
anys 60 del segle XX. Aquest anglicisme defineix un procés habitual en ciutats com Londres i Nova York, el qual consisteix 
en l’assentament progressiu de les classes socials mitjanes i altes als barris més pobres i degradats de les grans ciutats, 
les quals compten inicialment amb uns preus millors que els de les zones d’on provenen dins d’una estratègia global per a 
renovar barris de classe treballadora mitjançant la introducció progressiva de nous usos. A la pràctica, però, l’alça dels 
preus associada a aquests nous usos ha comportat l’expulsió dels antics residents cap a altres suburbis urbans. 
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ciutat en la història contemporània, la qual cosa ha donat lloc al que alguns han 

denominat com a «naturalesa turistitzada» (Aledo, 2008). 

Aquest apropament a l’entorn dels valors del medi rural presenten indicis més que 

suficients per afirmar que ha estat més des d’un punt de vista idíl·lic (percepció) que no 

pas físic i de valors (protecció i vinculació), fet que ha originat que, en un mateix espai 

físic, s’assentin dues tipologies de població, la que viu del camp i la que viu al camp, amb 

interessos, en general, bastant divergents. Ja en el seu moment, el professor Dean 

MacCannell ([1976] 2003) qüestionà el paper que jugaven els turistes en l’espai rural i fins 

a quin punt aquests comportaven una revalorització real del territori, tot mantenint-ne les 

característiques particulars. El punt central del seu argument rau a afirmar que l’espai 

rural ha esdevingut un espai de representació del capitalisme, en el qual la població 

d’origen urbà que hi resideix no ha adquirit un lloc, sinó la imatge del lloc. 

Personalment, són pocs els que no han pensat en aquesta opció; en l’àmbit publicitari, 

pocs els anuncis que no exaltin els valors del medi rural, la venda de la natura, d’una 

nostàlgia, del paradís perdut, una mescla bucolicovegetal que Gaviria (1971, p. 117) 

denominà «ideologia clorofil·la». Un sentiment de nostàlgia, però, que pot tenir els seus 

efectes, dels quals el mateix Gaviria es qüestiona en el sentit que «resta por saber qué 

quedará del campo cuando todas las parcelas estén edificadas. ¿Lo habrán destruido, 

pero habrán logrado crear la ciudad?» (ibídem, p. 126). Ara per ara, la tranquil·litat tan 

enyorada del paisatge natural i el contacte amb la natura per als que han decidit 

assentar-se en el medi rural, ja sigui de manera temporal o permanent, depèn d’un factor: 

que el veí dels terrenys adjacents no decideixi fer el mateix que tu, implantar-hi un 

assentament residencial i alterar el paisatge de l’espai ancestral recordat. 

El problema d’aquesta idealització del medi rural és idènticament el mateix que ha succeït 

en els municipis litorals de tradició turística: saber distingir el que és real de l’imaginari. 

Dimensió territorial: 

Els espais rurals urbanitzats s’han convertit en espais eclèctics i heterodoxos, on es 

localitzen activitats i funcions urbanes (Binimelis, 2006), en els quals cada vegada resulta 

més difícil pel que fa a la planificació territorial discernir on comencen els uns i on acaben 

els altres (Saurí i Boada, 2006). Un fenomen que, independentment dels factors 

d’atracció o d’expulsió que hi pugui haver, afecta tant els entorns de les grans ciutats com 

les mitjanes, els municipis d’interior, com també ha afectat tradicionalment els costaners, 

els de vocació turística com els que no, una expansió del procés urbanitzador, amb unes 

conseqüències territorials de l’ordre i la magnitud de fa cinc dècades que posa en dubte si 
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més no la premissa que l’expansió dels usos residencials en l’SNU és a causa de 

determinats factors d’expulsió en les grans ciutats. El resultat és: en menys de dues 

dècades, el medi natural, ha estat molt més malmès que durant centenars d’anys 

d’explotació agrària i/o forestal. 

En aquest sentit, malgrat les similituds quant a impactes ambientals dels fenòmens abans 

esmentats o la tipologia de població (urbana), l’objecte (viure en contacte amb la natura a 

un preu inferior), l’espontaneïtat, la il·legalitat i la manca de gestió que caracteritzen els 

assentaments objecte d’estudi en aquesta investigació fan necessària una caracterització 

diferencial. Mentre que els intents de la ciutat jardí i la ciutat lineal promovien en l’àmbit 

de la planificació un creixement alternatiu, gestionat i controlat dels nous assentaments, 

ara s’ofereix el camp per als urbans, però amb els serveis de la ciutat (Gaviria, 1971, p. 

118), en un medi que no està concebut per admetre’ls. 

Quant al resultat de tot això, que més o menys sabem independentment de la nostra 

formació, únicament cal contemplar el nostre entorn: redistribució de la població en 

direcció contrària a la dels processos clàssics de concentració; pèrdua dels signes 

d’identitat de la ciutat mediterrània; augment de la petjada ecològica, i fragmentació 

socioespacial. El canvi de concepció i d’escala d’anàlisi comporta haver de tenir en 

compte la gran variabilitat d’usos i funcions de l’espai rural, així com la seva delimitació, 

tot el contrari de la distinció de l’espai rural enfront de l’espai urbà de principi del segle 

XX. Així, pel que fa a la seva interpretació, com bé es planteja en el treball realitzat per 

Roca (2003), consistent en la revisió de les principals metodologies de delimitació urbana 

i dels processos de descentralització, actualment ja no es pot parlar d’una frontera entre 

el que és urbà i el que és rural, sinó d’un gradient d’urbanització o el que altres autors han 

denominat com a gradació espacial (Robinson, 1990) o polarització territorial entre els 

nuclis urbans i la resta del territori (Garcia et al., 1995). Segons Tulla (ib., p. 31), aquesta 

nova funcionalitat de l’espai rural ha portat a esdevenir un «complement de l’espai urbà» 

on «les diferències entre ambdós cada vegada són menys importants, amb la qual cosa 

l’espai rural no es pot entendre com una realitat aïllada i matemàticament definida, ja que 

l’hem de considerar històricament, en el context d’una polarització territorial entre els 

nuclis urbans i la resta del territori» (ib., p. 41). 

Una nova concepció dels espais que, com apunta Muñoz (2008), modifica els paràmetres 

d’interpretació de la població que hi habita per part de tots aquells professionals que 

intervenen en la gestió i l’ordenació del territori. En aquesta línia, i tal com es posa de 

manifest en la seva investigació, no serveix de res o de ben poca cosa, en el moment de 

detectar els problemes o els impactes derivats d’un territori, l’anàlisi de la població que hi 
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viu a efectes de recomptes oficials, atès que les dades estadístiques es refereixen 

únicament a la població que ha fixat en aquest lloc la seva residència principal i s’ha 

deixat de banda la població que realment ocupa aquell territori, una qüestió que cal tenir 

especialment en compte en la diagnosi de l’àmbit d’aquesta investigació. En aquesta 

línia, per a Muñoz, un mètode d’anàlisi més adequat és el que té en compte el nombre 

d’habitants d’un territori i no d’una població, és a dir, tenir en compte els «territoriants», o 

sigui, els habitants que a temps parcial utilitzen el territori de distinta manera en funció del 

moment o del dia de la setmana i que, gràcies a les millores en els transports i les 

telecomunicacions, poden desenvolupar diferents activitats en diferents punts del territori 

d’una manera quotidiana, entre les quals destaca la majoria de vegades la separació 

física entre el lloc de residència i el lloc de treball, i l’accés als serveis.  

Una implantació contradictòria en els seus principis, ja que l’assentament d’una segona 

residència o habitatge principal en el camp implica una manera d’urbanitzar-lo, quan 

precisament el que es defuig teòricament és de la ciutat i els elements que el conformen. 

Ens trobem, per tant, davant d’un fenomen que ha transformat el medi rural, urbanitzant-

lo i aportant-hi elements que són propis de la ciutat. El que Fraguell (1993, p. 38) va 

determinar com una modalitat d’assentaments que «surt de la ciutat per crear la seva 

pròpia ciutat, amb la qual cosa esdevé una prolongació del fenomen urbà, un 

desdoblament de barris residencials separats físicament en l’espai». 

El moment en el qual ens trobem actualment és si més no preocupant. El problema no 

radica, però, en els desajustos que hagi pogut provocar el boom immobiliari dels darrers 

anys, sinó que aquests ja s’havien identificat perfectament en recerques anteriors. 

L’increment exponencial de l’ocupació del sòl, les afeccions al medi natural per la 

imposició dels cànons del paisatge urbà, la reducció d’expressió i les particularitats a un 

únic model de representació, el declivi de la ciutat i del sistema urbà civilitzat i solidari, 

etc., són problemes que l’acadèmia havia identificat (Valenzuela, 1976; Barrado i 

Castiñeira, 1998; Muñiz et al., 2007, entre d’altres esmentats en els apartats precedents) i 

la jurisprudència, regulat. 

A efectes pràctics, la dependència funcional dels espais rurals en funció de les 

dinàmiques urbanes ha suposat una pèrdua cultural, històrica i dels processos econòmics 

tradicionals, els quals han experimentat transformacions similars als de les ciutats. Tot 

això, ha donat lloc a una reproducció de paisatges idealitzats sorgits al marge de la seva 

història, amb tipologies constructives que poc tenen a veure amb el medi on s’insereixen. 

Assentaments estretament relacionats amb les noves formes d’urbanització difusa amb 

uns efectes molt similars principalment pel que fa a la fragmentació territorial i la 
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indiferenciació i d’aquí l’establiment d’una relació conceptual, tot i que adaptat al medi 

rural, amb el terme urbanalització formulat pel geògraf Francesc Muñoz (2008) quan 

descriu el paisatge urbà contemporani, resultant de la urbanització banal portada a terme 

en el territori, mitjançant la tematització del paisatge i la constant rèplica i clonació dels 

fragments que el componen. Una reproducció de paisatges vinculada a la cultura i el 

consum de masses, en la qual la proliferació de l’habitatge unifamiliar en cases aïllades 

s’ha convertit en el tret identificador, tot i que aquesta modalitat d’edificació mai ha estat 

una tipologia pròpia del medi rural. Com ha passat a les ciutats, els espais s’ocupen per 

uns dies, unes setmanes o per a tota la vida, la diferència d’aquesta ocupació respecte a 

la dels nostres avantpassats és que aquesta sorgeix al marge dels usos preexistents; és 

llavors quan la urbanització acaba sent banal. 

Uns models d’urbanització que alhora també encaixen dins del concepte de «paisatges 

trencats» (Andrés, 2009, p. 5), caracteritzats per la sectorització d’usos, uniformitat, 

fragmentació territorial i segregació social que, juntament amb l’ocupació del sòl, produeix 

de manera immediata la degradació dels paisatges intermedis com a conseqüència 

inevitable del model. Uns assentaments que, si bé des del punt de vista territorial, són el 

reflex d’un ús irracional del sòl, des del punt de vista individual exemplifiquen el somni fet 

realitat alhora que una oportunitat de negoci. 

Tot i que la tornada al camp no deixa de ser un fenomen amb moltes arrels històriques i 

molt vinculat des de l’àmbit de la geografia als orígens de la dispersió urbana (Capel, 

2003a), si es computen l’ocupació, els impactes ambientals i el marc normatiu altament 

restrictiu que ho regula, l’increment de funcions residencials sobre l’espai rural durant les 

dues darreres dècades s’ha de considerar com un dels majors problemes als quals 

actualment s’enfronten l’urbanisme i la planificació territorial. El sòl, que s’havia de 

preservar de determinats processos de transformació i, principalment, de la urbanització, 

actualment està ocupat per un mosaic de construccions aïllades que s’han exclòs de les 

estratègies de planificació territorial i, de la seva corresponent regulació mitjançant el 

planejament municipal. 

Una característica del nostre temps i de la dinàmica urbanística de les economies 

occidentals basada en la dispersió dels assentaments, la fragmentació territorial, la 

descentralització urbana i el canvi de rol del medi rural al marge dels costos ambientals 

que si perduren en el temps, com apuntava Nel·lo (2012), poden esdevenir insostenibles, 

des del punt de vista ambiental; ineficients, des del punt de vista funcional, i insolidaris, 

des del punt de vista social. Ara bé, tal com es qüestionaren Ramos i Romero (1996) en 

el si del nou debat sobre la ruralitat, els canvis que s’estan efectuant en el medi rural són 
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només un problema del medi rural? Segons aquests: no, atès que el que està succeint 

des de fa unes dècades en el camp pot interpretar-se com un símptoma d’un procés de 

profunda transformació que afecta el conjunt de la societat, els estaments i les disciplines. 

2.3.2.3. Els residents nord-europeus: perspectiva internacional 

La bona conjuntura econòmica de mitjan segle XX, juntament amb l’auge del turisme 

internacional, donà lloc a l’inici del moviment poblacional intern i de les migracions 

internacionals de la classe mitjana o mitjana alta del nord i centre europeu (països 

nòrdics, Holanda, Bèlgica, Alemanya, el Regne Unit i França) cap a les regions 

mediterrànies, entre les quals Espanya ha esdevingut un referent consolidat. Un fenomen 

que no ha deixat indiferent els municipis on s’assenten i, en especial, determinades zones 

fluvials, marítimes, de les Terres de l’Ebre. 

Aquestes migracions responen a un fenomen multicausal en el qual interactuen molts 

altres processos socials (Huerte, 2010, p. 47), tots ells, però, centrats en la cerca d’una 

vida millor o el que la literatura anglosaxona va denominar les tres s (sun, sea & sand), és 

a dir, el sol, la mar i la sorra, així com un paisatge i encant similars als d’altres zones 

turístiques tradicionals com la costa francesa, però amb uns preus relativament inferiors. 

Com afirma Rodríguez et al. (2005, p. 139), els retirats europeus: «No van a Grècia, és 

massa lluny; no van a Itàlia, és massa perillós; no van a França, és massa car... Les 

alternatives del nord d’Àfrica són impossibles. Espanya en canvi està a prop, és 

assequible, és segura i coneguda.» 

Aquesta predilecció per la costa mediterrània espanyola, tot i que és propera en el temps 

amb el turisme de masses de la dècada dels 60, s’ha accentuat des de final de la dècada 

dels 90 del segle XX fins pràcticament l’actualitat, coincidint amb el període de major 

esplendor de l’economia capitalista (Blanco, 2000, p. 55). Les pautes d’ocupació 

residencial seguides han estat majoritàriament iguals que les experimentades en la resta 

de països afectats com Portugal, França, Itàlia o les illes gregues: les zones més 

singulars des del punt de vista ambiental i paisatgístic. Uns indrets que han esdevingut 

àmbits on s’han posat en escena els ideals rurals de la societat nord-europea, uns anhels 

similars, tant pel que fa a les pautes com l’objecte, als de la comunitat local on 

s’assenten: contacte amb la natura i rendibilitat econòmica. 

Des de la comunitat acadèmica, els processos migratoris internacionals per motius d’oci 

han suscitat un gran interès, fet que s’ha evidenciat en el gran nombre d’investigacions 

efectuades des de diferents vessants disciplinaris, en els quals s’analitzen les 
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implicacions econòmiques, culturals i territorials dels països receptors com els factors 

d’expulsió impulsen determinats segments de la població a establir la residència en un 

entorn geogràfic, social i econòmic totalment diferent del qual provenen (Rodríguez et al., 

2000; King et al., 2000; Torres, 2003; O’Reilly, 2003; Echezarreta, 2005; Hurtado, 2010, 

entre d’altres). Com assenyala Hurtado en la seva tesi doctoral (2010, p. 3): «La 

immigració de retir a Espanya no solament es tracta de vendes immobiliàries o de 

manifestacions de turisme sanitari, amb el qual habitualment es relaciona. També és un 

escenari polític, social i vivencial on es resolen drets, s’articulen diversitats, es reformulen 

identitats i es qüestionen models.» Un complex fenomen migratori, en el qual la 

investigació està lluny d’haver definit un marc teòric, conceptual i metodològic precís lluny 

dels estereotips i prejudicis cap aquest segment de població (Blanco, 2000). 

Aquesta inespecificitat del procés, com de la terminologia que s’ha d’emprar, ha donat 

lloc a una gran munió d’enfocaments en què es posa de manifest la complexitat del 

fenomen, d’aquí que l’acadèmia encara avui discuteixi sobre si emprar el terme 

«immigrant» o «estranger», així com els motius: trasllat temporal durant llargs períodes 

de temps en habitatges de propietat (Leontidou et al., 2001); desplaçament de manera 

temporal o permanent, cap a destinacions consolidades de les costes de la mediterrània 

europea (Nielsen, 2009); international retirement migration —migracions internacionals de 

retir (King et al., 2000); lifestyle migration, entesa com la migració residencial (O’Reilly, 

2000; Rodríguez et al., 2000), relacionada amb el turisme de segones residències 

«second home tourism» (Rodríguez et al., 2000; Huerte, 2009; Leontidou, 2009). 

Una tipologia de [no-]turisme que en general, i partint dels resultats de la investigació que 

precedeix aquest treball (Segura, 2012), es considera més adequada emmarcar dins el 

sector immobiliari. Seguint la línia d’investigació adoptada anteriorment, juntament amb el 

plantejament efectuat per Duhamel (1997, p. 36), aquests moviments residencials no es 

poden emmarcar dins la denominació clàssica de turisme (caracteritzat per un sentiment 

de fugacitat o de transició), atès el caràcter permanent i immòbil que caracteritza aquesta 

modalitat d’assentament. 

Pel que fa a l’objecte i a la finalitat del desplaçament, aquestes migracions no estan 

motivades per motius laborals o per diferents factors d’expulsió (conflicte bèl·lic o 

repressió política), tot i que, indirectament, sí que s’hi poden atribuir motius econòmics. 

Els moviments residencials del nord cap al sud els efectuen principalment persones 

econòmicament inactives des del punt de vista laboral o bé de mitjana edat relativament 

privilegiades des del punt de vista econòmic, amb bon estat de salut, una bona base 

educacional i amb disposició de molt de temps lliure, les quals, en conjunt, es mouen 
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motivades per raons de tipus personal i de millora de la qualitat de vida i, en darrer terme, 

econòmiques, ja que, tot i que alguns estudis ho descartin, no deixen de ser un col·lectiu 

que s’estableix en un lloc amb un nivell de vida inferior al del seu país d’origen o d’altres 

regions turístiques, fet que repercuteix positivament en la seva capacitat econòmica. 

La majoria de vegades, aquests moviments es plantegen en un únic sentit sempre que, 

en el transcurs del temps, els elements principals en els quals es sustentava aquest 

trasllat (unitat monoparental, salut i disponibilitat econòmica) són qüestions que algunes 

vegades han revertit la tendència inicial i han iniciat moviments de retorn. 

Independentment d’això, ens trobem davant d’una població majoritàriament amb un bon 

estatus social i econòmic, ubicada en un enclavament del qual desconeix l’idioma, la 

legislació i la cultura (Gustafson, 2009, p. 283), on viu, majoritàriament, en comunitat amb 

persones de la mateixa nacionalitat i al marge de la població local. 

Entre les claus d’aquesta mobilitat, juntament amb els factors d’atracció assenyalats 

anteriorment, calen destacar: les reformes polítiques portades en el si de la UE17 per 

facilitar la lliure circulació i mobilitat residencial, entre d’altres, per motius d’oci; el 

desenvolupament d’un marc legal per facilitar la lliure circulació de béns, serveis, capitals, 

viatgers i treballadors, i els acords entre sistemes sanitaris nacionals que permeten poder 

gaudir d’un sistema sanitari públic en el país en el qual es trobin i la facilitat de les 

transferències financeres relatives al pagament de les pensions. Unes reformes que, des 

del punt de vista econòmic, van obrir unes noves perspectives perquè els ciutadans 

europeus poguessin adquirir un immoble a qualsevol país de la UE, així com beneficiar-

se d’una atenció sanitària gratuïta o privada amb un cost econòmic molt menor i una 

recuperació més favorable (clima, tranquil·litat, contacte amb la natura, etc.), fet que 

molts experts coincideixen a afirmar que aquest ha estat un dels factors que explica que 

el nombre de turistes residencials s’hagi incrementat en tota la franja de la Mediterrània 

(Leontidou, 2009; Leontidou i Marmaras, 2001, entre d’altres). 

Pel que fa a la quantificació, malgrat que aquest fenomen ha estat llargament investigat 

tant des dels països receptors com dels països d’origen així com els impactes que 

aquests assentaments generen, es desconeix el nombre exacte de residents estrangers 

per motius d’oci que hi ha a les costes espanyoles actualment. L’extraoficialitat en la qual 

viuen aquestes persones, atesa la reticència que tenen a fer oficial la seva estada —ja 

sigui per raons burocràtiques, per desconeixement, per por a perdre els drets derivats 

dels països d’origen o pels hipotètics efectes derivats de l’empadronament quant a 

                                                
17 Creació de l’espai Schengen (l’Acord de Schengen, de 14 de juny de 1985); el Conveni d’aplicació de l’Acord de 
Schengen, signat el 19 de juny de 1990 i entrada en vigor el 1995; i, el 1992 el nou Tractat de la UE. 
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impostos,18 etc.— dificulta la fiabilitat dels registres existents i la mateixa investigació 

sobre la matèria, un problema que s’ha reiterat en les gairebé totes les investigacions 

existents sobre aquest fenomen (O’Reilly, 2000; Rodríguez et al., 2000; Casado, 2005; 

Hurtado, 2010; Huerte, 2009; Abellán, 2005, entre d’altres). D’acord amb el darrer cens 

de població i els diversos estudis realitzats sobre això, els britànics i els alemanys són els 

grups nacionals que predominen en el conjunt de tot l’Estat espanyol, seguit dels 

francesos, els quals es localitzen principalment a Catalunya i al nord del País Valencià 

per la proximitat geogràfica amb el país d’origen, seguits en darrer lloc pels procedents de 

Bèlgica, Suècia, Dinamarca, etc. 

Des del punt de vista ambiental i territorial, els impactes que han tingut aquests 

desplaçaments i, consegüentment, assentaments han estat els mateixos que els 

propiciats per la població local, tots els quals derivats d’una mateixa causa: l’idil·li rural 

materialitzat a adquirir un habitatge, preferentment, en llocs ambientalment propicis al 

lleure i al descans. Aquest fet ens posa de manifest que, més enllà de la idiosincràsia 

social d’un territori, ens trobem al capdavant de costums universals, un exemple dels 

quals són els moviments estacionals de jubilats dels Estats Units des dels estats del nord 

i Canadà als del sud com Florida o Califòrnia coneguts com a «snowbirds» o ocell que ve 

de la neu (Breuer, 2005, p. 281) i que, igual que en cas d’estudi, posen de manifest la 

predisposició existent de la població d’origen urbà de viure en el medi rural. 

Independentment de quines són les raons que porten a aquest moviment de població, és 

un fet més que evident poder afirmar que les actuals maneres d’urbanització dispersa es 

produeixen perquè les condicions socioeconòmiques i polítiques possibiliten que existeixi; 

i, alhora, la predisposició d’una població a acceptar aquesta forma d’ocupació del territori, 

moltes vegades, en contra de les estratègies d’ordenació territorial adoptades en l’àmbit 

internacional, així com dels principis normatius del país d’origen. És per això que, i 

atenent a la tipologia de les poblacions majoritàries en l’àmbit d’aquesta investigació (el 

Regne Unit i França), és interessant l’anàlisi de l’organització sociopolítica de cadascun 

d’aquests països per tal d’extreure elements de base que ens puguin explicar la 

naturalesa del procés i fins a quin punt els assentaments residencials en el medi natural 

estan admesos en un ordenament, en un principi, més proper als corrents ambientals que 

han impregnat en els darrers anys les polítiques de la UE. 

                                                
18 El fet de ser ciutadà de la UE comporta que no sigui necessari registrar ni controlar els moviments de circulació sempre 
que l’estada sigui inferior a sis mesos, ja que, en cas contrari, estan obligats a declarar el lloc de residència i demostrar que 
disposen de prou recursos per quedar-se en el país d’acollida. A efectes pràctics, però, no hi ha cap mecanisme rigorós en 
l’àmbit estatal que controli aquesta declaració, entre altres coses, per la manca d’exactitud de la data d’entrada. 
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El Regne Unit: 

La població britànica forma part de la primera onada de població turística que arribà a 

Espanya a la dècada dels 70 amb una repercussió en l’àmbit territorial semblant a la resta 

de nacionalitats implicades, tot i que amb una càrrega social major si tenim en compte la 

regulació expressa de les construccions en l’SNU en el seu país d’origen. 

Tot i que aquest segment de població s’ha concentrat majoritàriament (a efectes oficials) 

en complexos turístics (resorts) i complexos turístics residencials, l’alta predisposició que 

ha tingut a assentar la residència, temporalment o permanent, en el medi rural, amb 

independència o desconeixement de la permissibilitat urbanística, ha estat amb escreix 

superior a la resta de nacionalitats, la qual cosa ens indica l’arrelament sociocultural 

existent de viure en contacte amb la natura en el seu imaginari. Un fet indicatiu d’aquest 

moviment és l’estudi dels processos de difusió de la població i els modes de vida urbans 

en les zones rurals pròximes a les regions urbanes i la conceptualització que se’n fa en la 

literatura anglosaxona a la dècada dels 50 a partir del terme «rural-urban fringe» (Bryant 

et al., 1982), mitjançant el qual es posa de manifest l’estreta relació existent entre el ràpid 

procés d’urbanització com a conseqüència de l’onada del turisme residencial i la dispersió 

dels assentaments en el medi rural. 

Pel que fa a les polítiques de planificació territorial del Regne Unit, que poden explicar en 

part la naturalesa del fenomen (factors d’atracció i/o factors d’expulsió), aquestes es 

divideixen, a grans trets, en dos períodes diferencials. En poc menys de tres dècades, el 

Regne Unit va passar d’un sistema liberal, en el qual la dispersió dels assentaments i el 

consum del sòl era el seu tret identificador, a un sistema més proteccionista fonamentat 

per unes polítiques d’ordenació basades en la compacitat i el respecte al territori on, des 

de la crisi econòmica de principi de la dècada dels 90 fins a l’actualitat, s’ha portat a 

terme un canvi d’estratègies que es va plasmar definidament amb la legislació Planning 

and Compulsory Purchase Bill (2002), la qual tenia per objecte, entre d’altres: la 

preservació del medi rural mitjançant la concentració de l’edificació en nuclis, el 

desenvolupament sostenible, la gestió responsable i la protecció del patrimoni natural i 

cultural (Davoudi, 2004). 

Quant a les competències atribuïdes en matèria d’urbanisme i de planificació territorial, 

que en part poden ser un bon element explicatiu en l’apartat interpretatiu d’aquesta 

investigació, el Regne Unit igual que França té un model d’estat unitari que fa que la 

competència normativa pertanyi a l’Estat. En conseqüència, el dret urbanístic, a diferència 
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d’Espanya, es regula en l’àmbit nacional amb tots els avantatges (qüestió d’estat) i els 

inconvenients que això suposa (pèrdua del principi de subsidiarietat). 

Pel que fa a les motivacions que hi ha al darrere d’aquesta predilecció pels assentaments 

en el medi rural, alguns autors les relacionen amb la degradació de les ciutats que ha 

viscut el Regne Unit en les dues darreres dècades (O’Reilly, 2007). D’altres consideren 

aquestes migracions com una causa, juntament amb la cerca de millors condicions 

climàtiques, de l’alça dels preus de les propietats immobiliàries en el nord d’Europa, fet 

que trasllada l’interès dels compradors cap als nous mercats del sud (Huerte, 2009). Un 

raonament que està molt relacionat amb la línia d’allò assenyalat en el projecte 

NEWRUR: segons l’estudi efectuat per l’àmbit del Regne Unit, malgrat les noves 

polítiques de planificació portades a terme, i la concepció ambiental que aquestes 

suposen, aquest territori concentra un nombre creixent de població que voldria viure en el 

medi rural, però que a la pràctica no ho pot fer per l’alt cost del parc immobiliari existent 

respecte a l’àmbit urbà, així com per les fortes restriccions urbanístiques presents per 

poder construir una nova edificació al bell mig del camp (Henderson i Hoggart, 2003). 

En conseqüència, les polítiques de planificació del territori implantades en el Regne Unit 

des de la dècada dels 90 fins a l’actualitat han limitat substancialment l’accés al medi 

rural, amb la qual cosa aquest ha quedat relegat no únicament al sector agroalimentari, 

sinó també a les classes més benestants. Un control limitat que, juntament amb l’eficàcia 

de les estructures administratives, la delegació de poders i la coherència dels marcs 

polítics existents, explica que avui dia el fenomen aquí estudiat sigui gairebé 

imperceptible; una altra cosa molt diferent, però, és que aquest anhel de viure en 

contacte amb la natura sigui relegat per una altra etapa de la vida; aquest cop, però, en 

altres indrets geogràfics amb una major permissibilitat urbanística. Un fet que ens porta a 

determinar que, malgrat que les polítiques de preservació del medi rural o d’ordenació del 

territori siguin restrictives i fonamentades en l’ús racional del sòl, la població continua 

imposant els seus principis allí on hi ha possibilitat de fer-ho. 

França: 

A diferència del Regne Unit, a França ha existit una llarga tradició en disposar d’una 

segona residència en el medi rural que remunta fins al segle XVII en part pels orígens 

agraris que han perviscut fins a l’actualitat. País d’una gran tradició agrària d’estructura 

familiar, l’economia experimentà una profunda transformació a mitjan dècada dels 50 del 

segle XX com a conseqüència de la política agrícola francesa de modernització que 

comportà la reducció del nombre d’agricultors i treballadors agrícoles actius, fet que 
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comportà els descens d’una població activa del 26,8% el 1954 al 5% el 1990 (Buller i 

Hoggart, 1994, p. 14). Aquest progressiu abandonament del camp per part de la població 

activa va anar acompanyat d’unes noves pautes de mobilitat per part de la població 

urbana cap al medi rural, el qual va passar d’esdevenir un sòl productiu a esdevenir un 

paisatge cultural i orgull nacional tant per part de la població francesa com posteriorment 

per la població britànica per l’atractiu i el nivell de conservació dels paisatges (ibídem).  

A França, el projecte NEWRUR posà de manifest que el fenomen de periurbanització no 

ha tingut efectes ambientals tan significatius com sí que els va tenir en el seu moment la 

«urban fringe» al Regne Unit o les tendències efectuades en els darrers anys a Espanya 

o, fins i tot, a Alemanya, on l’expansió del fenomen ha suposat la progressiva pèrdua de 

les pràctiques rurals tradicionals. Segons els seus autors, a França els canvis en 

l’agricultura i l’entorn ambiental s’han realitzat d’una manera més equilibrada, fet que no 

ha comportat conseqüències negatives de certa importància per al medi ambient i l’espai 

rural com en altres regions. 

El pes de l’agricultura a França, així com el prestigi social d’aquesta, té poc a veure amb 

el cas espanyol, tot i la proximitat geogràfica. Mentre que gran part de les economies 

occidentals han deixat al marge el progrés i la innovació en el medi rural, l’agricultura 

francesa es caracteritza precisament per tot el contrari, entre altres coses per la 

conscienciació per part dels estaments polítics del paper que juga el sistema agrari en 

l’economia, la societat i la matriu biofísica del país. A dia d’avui, la disminució del pes de 

població agrària no està associada a l’abandonament de la terra, sinó al procés de 

mecanització i intensificació dels productes agrícoles. No obstant això, tot i que la 

proliferació de construccions en el medi rural també ha estat molt virulenta en aquest 

país, el sentiment de conscienciació territorial esmentat s’ha plasmat en una major 

predisposició a rehabilitar i, en efecte, a revalorar el patrimoni arquitectònic rural més que 

a construir-hi assentaments desvinculats del lloc. 

Entre els investigadors francesos que han abordat aquest tema, destaquen les 

aportacions de Fourneau (1998) o d’Hervieu (1996a), el qual destaca la importància que 

tenen les edificacions secundàries («rurbanisation» o «urbanisation de campagnes») en 

el medi rural per als francesos. Per a aquest, el fet de disposar d’un habitatge en el medi 

rural va més enllà del simple fet patrimonial o d’estatus social com succeeix en molts 

altres països, entre aquests el Regne Unit o, fins i tot, Espanya. Tant és així que, malgrat 

que França ha estat considerada com un dels primers països del món quant a residències 

secundàries i en el nombre de dies que passen al camp els habitants de la ciutat, aquesta 

urbanització del medi rural no ha estat incompatible amb el respecte pel medi ambient i la 
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conservació del paisatge, entre altres coses perquè, segons Fourneau (1998), aquesta 

preservació, promoció i desenvolupament del medi rural i del sector turístic ha estat 

considerada com una qüestió de país. 

Tanmateix, la importància que el fenomen dels neorurals ha tingut a França (Chevalier, 

1981; Belliard i Boyer, 1983), així com l’especialització del sector turístic en segones 

residències en els espais litorals de major qualitat paisatgística destinades a una població 

amb un alt poder adquisitiu, han relegat els espais rurals litorals o els d’interior propers a 

aquests a un sector de població molt en concret, així com els espais, el paisatge i el clima 

mediterrani que cerca la població amb vista a la jubilació. Aquest fet ha provocat durant 

les dues darreres dècades un important moviment migratori de França cap a la costa 

mediterrània espanyola i de Portugal, atret per unes bones condicions climàtiques i 

paisatges similars a la costa francesa, juntament amb un cost de vida menor, una 

permissibilitat urbanística major i una important oferta immobiliària. 

2.4. La gestió del territori 

L’objectiu dels paràgrafs següents és exposar, a partir de la rellevància que ha adquirit el 

medi ambient en els alts estaments internacionals, com les polítiques públiques territorials 

i urbanes s’han nodrit d’un cost teòric que ha modificat la manera d’entendre i gestionar el 

territori i, en concret, els processos urbanístics que hi tenen lloc. 

En el marc del paradigma de la sostenibilitat, el territori mostra símptomes de 

contradiccions globals que la implementació dels reptes ambientals per part de la societat 

no ha estat en la línia del que s’esperava pel legislador, entre les quals cal destacar, per 

l’enorme transcendència, l’expansió incontrolada dels models urbans de baixa densitat, 

alguns dels quals sense cobertura legal. Els valors que configuren la protecció del territori 

i del bé comú han esdevingut quelcom relatiu en una societat complexa i fragmentada 

com l’actual pel gran nombre d’actors i interessos particulars contraposats. Més enllà de 

la reflexió, aquest capítol finalitza amb un apunt a propòsit de la legalitat vigent associada 

a la transformació urbana i els principis ètics, tot per establir un diàleg entre el que ha 

passat en un territori com el català on tot estava planificat per poder corregir precisament 

les tendències heretades del passat: la dispersió i segregació de la urbanització. 

2.4.1. Els canvis en les polítiques públiques: els drets de tercera generació 

La crisi econòmica dels 70 va posar fi al creixement econòmic sostingut que havia 

caracteritzat l’economia dels països capitalistes des de la reconstrucció de la postguerra. 
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Aquest període crític de l’economia capitalista donà lloc al sorgiment d’un important 

moviment social, alhora que polític (Camarasa, 2007, p. 307), amb voluntat de 

transformació de la societat mitjançant la reivindicació d’un seguit de preocupacions 

inicialment aparegudes des de la comunitat científica envers les conseqüències socials i 

ambientals associades al model de desenvolupament que s’havia seguit fins al moment. 

En l’àmbit estatal, aquest moviment ecologista es plasmà en la Constitució espanyola de 

1978 (en endavant CE), la qual va incorporar els principis relatius als drets i les 

responsabilitats dels éssers humans envers el medi ambient sorgits de la Conferència 

Mundial sobre el Medi Ambient Humà —coneguda també com a Conferència 

d’Estocolm.19 Entre els principis de tercera generació, es reconeix el dret al medi ambient, 

amb la qual cosa, si bé aquest dret no esdevé prioritari i independent dins la CE, esdevé 

de base com a principi que ha de regir la legislació sectorial, la jurisprudència, l’activitat 

administrativa i la política dels poders públics espanyols. Aquest dret es reconeix en 

l’article 45 CE, de la manera que «tots tenim el dret de gaudi d’un medi ambient adequat 

per al desenvolupament de l’ésser humà, així com el deure de conservar-lo», estableix 

l’obligatorietat als poders públics de «vetllar per la utilització racional de tots els recursos 

naturals, amb l’objecte de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el 

medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva» i, posat cas que 

s’incomplissin els preceptes anteriors, es determina l’establiment de les corresponents 

sancions «penals i administratives, així com l’obligació de reparar el dany causat»; un 

articulat que correlaciona el dret del medi ambient amb el deure de conservació i 

restauració que correspon tant a l’individu com a la societat en general. 

El posicionament dels redactors de la CE envers la protecció del medi ambient va anar 

més enllà del pur formalisme. En el mateix articulat es determina que la intervenció dels 

poders públics no s’ha de reduir únicament a aconseguir una millora de vida mitjançant la 

mera protecció del medi ambient, sinó que ha de ser una tasca amb caràcter proactiu, de 

tal manera que, en el supòsit que es vulneri la normativa vigent en matèria urbanística i/o 

ambiental, a banda de la corresponent aplicació del règim sancionador, s’hauran 

d’establir totes aquelles mesures preventives com restauradores necessàries per reparar 

el dany causat. 

Malgrat l’esperit constitucional que tots puguem gaudir d’un medi ambient per igual, però 

—més tenint en compte que únicament en aquell moment la Carta magna de Portugal 

                                                
19 D’aquesta Conferència, en sorgí la Declaració de la Conferència de les Nacions Unides, la qual es pot considerar com 
l’inici d’una veritable política internacional de medi ambient i la generalització de l’interès, tant per part de les formacions 
polítiques com entitats ecologistes, per les problemàtiques ambientals. 
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(1975) i la de Grècia (1976) guarden preceptes que fan referència al medi ambient i al 

deure de protecció que tenen els poders públics—, la gestió del medi ambient que es va 

realitzar en l’Estat espanyol durant la dècada dels 80 es caracteritzà per una deficient 

regulació i un progressiu augment de les problemàtiques ambientals fins a la seva 

incorporació el 1986 a la UE. D’ençà fins al moment, el país en general i les polítiques 

públiques en particular han estat sotmeses a un constant progrés d’adaptació per tal 

d’equiparar les exigències legislatives estatals a les directrius europees caracteritzades 

per la major exigència i rigor en el compliment. 

En l’àmbit de la política comunitària, un dels principals reptes assumits per la UE ha estat 

la integració de consideracions ambientals a les polítiques sectorials per apropar-se a un 

desenvolupament sostenible segons el que es va acordar a la Conferència d’Estocolm i 

als acords internacionals successius, tant és així que, des de la dècada dels 70 fins al 

moment, en l’àmbit de la UE s’han aprovat més de dos-cents textos legislatius per 

protegir el medi ambient mitjançant les competències que li atribueix l’Acta Única 

Europea20 (1987). Respecte als aspectes mediambientals, el Parlament Europeu va 

elevar la protecció del medi ambient a la categoria de política, introduint un nou títol (Títol 

XX) sobre medi ambient en el Tractat de Roma (1957), compromís europeu que s’ha 

reforçat en les posteriors revisions dels Tractats.21 Les disposicions de la Carta es 

dirigeixen a les institucions i òrgans de la UE, respectant el principi de subsidiarietat dels 

Estats membres, tot i que únicament quan apliquen el Dret de la UE, per la qual cosa 

aquests tenen l’obligació de respectar els drets, observar els principis i promoure’n 

l’aplicació (Soriano i Brufao, 2013). 

El dret de gaudi del medi ambient també es recull en l’article 37 de la Carta dels drets 

fonamentals de la UE (2000/C364/01) que determina que «les polítiques de la Unió han 

d’integrar i garantir, d’acord amb el principi de desenvolupament sostenible, un alt nivell 

de protecció del medi ambient i la millora de la seva qualitat», conjuminant els principis de 

protecció amb els de desenvolupament econòmic i social. 

Una assumpció compartida en la protecció del medi ambient i la promoció d’un 

desenvolupament sostenible mitjançant la utilització racional del sòl i els recursos, que 

s’ha plasmat en les polítiques d’ordenació del territori sorgides en el si del Parlament 

Europeu, atès que s’ha convertit en una matèria d’interès comunitari. Aquest procés 

                                                
20 En el Primer Programa Comunitari d’Acció en matèria de medi ambient (1973), s’establiren els principis generals que 
havien de regir el desenvolupament econòmic, entre els quals estava el de prevenció. 

21 En l’article 192 del Tractat de la UE s’estableixen les facultats necessàries per tal que el Parlament Europeu i el Consell 
adoptin les mesures que afectin entre d’altres l’ordenació territorial i la utilització del sòl sens perjudici (article 193) de 
l’adopció per part d’aquests de mesures de major protecció compatibles amb els Tractats de la UE. 
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d’integració, definició i execució dels aspectes relacionats amb la protecció del medi 

ambient en les polítiques i accions dels Estats membres es va concretar en el procés de 

Cardiff iniciat el 1988, el qual va comportar l’obligació de les diverses formacions del 

Consell de Ministres de la UE d’adoptar estratègies i programes per incorporar els criteris 

ambientals en els respectius sectors, entre aquests, la planificació territorial. En l’àmbit 

català, la plasmació més fefaent és l’LU 2/2002 i el Pla territorial parcial de les Terres de 

l’Ebre (2001). Dos mecanismes per gestionar els espais oberts en consonància amb 

l’estratègia ambiental global encaminada a l’ús racional del sòl. 

2.4.2. Instruments de planificació territorial: principis i objectius 

El debat sobre quin és el model de planificació territorial que s’ha d’adoptar no és nou en 

el si de la UE com tampoc a Catalunya. La Carta europea dels sòls (1972) és un dels 

primers textos acordats que incideix en les polítiques de planificació territorial. Partint de 

la premissa que el sòl és un recurs fàcilment destructible s’insta els Estats membres a 

impulsar mesures específiques per a planificar i administrar els recursos del sòl d’una 

manera racional. A aquest instrument, el seguí la Carta europea del litoral (1981) 

mitjançant la qual es reconeix el paper estratègic de l’espai litoral i, en efecte, s’emfatitza 

en la necessitat de conciliar el desenvolupament urbanístic i turístic amb la protecció del 

litoral (Carceller, 1988). Dos anys després, la Carta europea d’ordenació del territori va 

fixar uns objectius de gestió del territori comuns per als països de la UE basats en la 

transparència, l’objectivitat i l’interès general. 

Si partim de la concepció que l’organització del territori era conseqüència d’un conjunt de 

decisions polítiques, per primer cop en l’àmbit comunitari es regeixen les regles del joc de 

la pràctica urbanística a partir que: «L’ordenació del territori és l’expressió espacial de les 

polítiques econòmiques, socials, culturals i ecològiques de la societat» que s’ha de portar 

a terme mitjançant «el desenvolupament socioeconòmic equilibrat de les regions, la 

millora de la qualitat de vida, la gestió responsable dels recursos naturals i la protecció 

del medi ambient, i l’ús racional del territori». Es reconeix per primer cop l’ordenació del 

territori com una «disciplina científica, una tècnica administrativa i una política concebuda 

amb un enfocament interdisciplinari i global», que té com a objecte «el desenvolupament 

equilibrat de les regions, la millora de la qualitat de vida, la gestió responsable dels 

recursos naturals i la protecció del medi ambient i la utilització racional del territori». 

Aquesta formalització institucional dels criteris que s’han d’adoptar en els afers que 

intervenen en la planificació territorial tingué un abast internacional i unes repercussions 

vigents fins avui dia, entre aquests, l’informe El nostre futur comú —conegut com 
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l’informe Brundtland (1987)— del qual derivà el conegut concepte de desenvolupament 

sostenible. Les prescripcions mediambientals que emanen d’aquest concepte es varen 

acordar a la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament 

(1992) més coneguda com a Cimera de la Terra o Cimera de Rio. 

Des de llavors fins al moment, les estratègies relacionades amb la protecció del medi 

ambient s’han multiplicat a tots els àmbits, tant a escala nacional com internacional, les 

quals han derivat en l’aprovació de diverses figures de preservació de l’entorn que tenen 

cura de les espècies i dels ecosistemes, i s’ha atorgat un pes molt important a la 

biodiversitat com a base de la nostra existència. Quant a ordenació del territori, els acords 

de Rio van derivar en l’adopció de diverses polítiques de gestió del territori, entre les 

quals calen destacar: l’Agenda 21, el Conveni per a la Diversitat Biològica (1992) i l’Acord 

sobre la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. 

De la premissa que el desenvolupament ha de ser sostenible socialment, econòmicament 

i ambientalment, d’aquests acords en van derivar molts instruments de gestió del territori, 

molts dels quals vigents fins avui dia. Entre aquests, s’ha de destacar la Directiva 

92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i 

la flora silvestres, coneguda també com la Directiva hàbitats, que, juntament amb la 

Directiva ocells,22 s’ha del qual disposa la UE per conservar els hàbitats, les espècies i la 

biodiversitat, és a dir, per al patrimoni natural alhora que base legal de la qual han derivat 

moltes altres regulacions mediambientals i/o sectorials. 

En el cas de l’Estat espanyol, la Directiva hàbitats va ser transposada pel Reial decret 

1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la 

biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

L’RD 1997/1995 instà les comunitats autònomes a elaborar una proposta d’espais 

susceptibles de ser classificats com a llocs d’importància comunitària (LIC), els quals 

serien els que acabarien formant part de la xarxa Natura 2000. En l’àmbit català, la 

delimitació dels espais naturals protegits es pot considerar com la primera mesura 

adoptada amb anterioritat fins i tot a l’RD 1997/1995. La Llei 12/1985, de 13 de juny, 

d’espais naturals va representar una notable aportació en la política de conservació del 

medi natural. Una llei sorgida amb l’objecte de protegir, conservar, gestionar i, si escau, 

restaurar i millorar la diversitat genètica, la natura i el paisatge de Catalunya en el marc 

de la protecció del medi i de l’ordenació racional i equilibrada del territori. D’aquesta Llei, 

derivà el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat per la Generalitat de Catalunya el 

                                                
22 Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. 
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1992 (Decret 328/1992, de 14 de desembre).23 A la pràctica, i fins avui dia, les zones 

PEIN juntament amb els espais de la xarxa Natura 2000 compten amb una regulació de 

l’SNU molt específica, que incideix en els usos pròpiament vinculats a l’espai. 

En aquesta línia, l’Estratègia de la Comunitat Europea en matèria de biodiversitat (1998) 

constitueix el marc d’orientació per a les polítiques sectorials amb repercussions 

territorials. Aquesta estratègia atribueix al planejament territorial la funció d’adoptar les 

mesures per conservar la biodiversitat en el conjunt del territori per tal d’afrontar la pèrdua 

sostinguda de la diversitat biològica en espècies, hàbitats i paisatges com a 

conseqüència, entre d’altres, dels canvis en els usos del sòl i la urbanització dispersa 

amb l’objecte d’aconseguir un desenvolupament equilibrat i sostenible. En l’àmbit estatal, 

l’Estratègia espanyola per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica 

(1998) tenia per objecte assolir un compromís entre tots els sectors socials per a un ús 

sostenible de la diversitat biològica així com l’articulació de la legislació necessària per 

complir amb els objectius fixats per gestionar i conservar els recursos naturals. 

En conjunt, una política mediambiental cada cop més ambiciosa i eficaç que s’ha anat 

nodrint d’eines i amplis poders legislatius per actuar, tot i que l’execució correspongui a 

cada un dels Estats membres. Calen destacar gairebé tots els documents aprovats com 

els passos seguits amb la creació de l’Agència Europea de Medi Ambient (1990); la Xarxa 

Europea de Medi Ambient (1996); la consolidació dels principis d’acció preventius sobre 

els pal·liatius mitjançant l’aprovació de la Directiva europea d’avaluació d’impacte 

ambiental (III Programa 1982-1987), així com l’Estratègia de la UE per a un 

desenvolupament sostenible (2001). 

En el marc de la planificació territorial, si bé aquests acords esmentats incideixen 

directament en la gestió del territori, les polítiques de planificació en si no són un camp de 

competència de la UE. No obstant això, en els darrers anys s’ha presentat tot un seguit 

d’iniciatives, atesa la interrelació existent entre el planejament territorial i el medi ambient, 

així com la incidència indirecta que tenen les estratègies i els acords aprovats fins al 

moment en l’àmbit internacional, entre aquests la Carta de ciutats i viles europees cap a 

la sostenibilitat (1994) —coneguda com la Carta d’Aalborg— o la ja esmentada Estratègia 

territorial europea (ETE), aprovada el 1999. Si bé la Carta d’Aalborg va marcar les línies 

estratègiques que els Estats membres haurien de començar a seguir en l’àmbit de la 

                                                
23 La Directiva d’hàbitats, si bé estableix que s’han de conservar els espais de Natura 2000, no estableix una figura de 
protecció concreta. En aquest sentit, a Catalunya, la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, va establir que 
la declaració d’una zona d’especial conservació (ZEC) o d’una zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) implica la 
seva inclusió automàtica en el PEIN. En efecte, a Catalunya s’han protegit tots aquests espais mitjançant la seva inclusió al 
PEIN, però, per contra, no tots els espais inclosos en el PEIN formen part de Natura 2000. 
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planificació territorial, l’ETE va comportar un nou marc polític de referència (no vinculant) 

per a l’ordenació del territori i, en concret, per les accions que tinguessin un impacte 

territorial amb un principi polític bàsic: tendir cap a un desenvolupament equilibrat i 

sostenible, la gestió responsable i la protecció de la natura i del patrimoni cultural del 

territori de la UE (CE, 1999, p. 11). Per primera vegada, el territori es situava en el centre 

de les polítiques i es suggerien directrius i objectius per a la futura política de 

desenvolupament territorial que continuen vigents (Plaza et al., 2003). 

Com alguns autors han assenyalat, l’ETE implica l’harmonització de les exigències 

socials i econòmiques del desenvolupament amb les funcions ecològiques i culturals del 

territori, amb l’objecte final que el que primerament es va concebre com una unió 

econòmica esdevingui una unió ambiental i social, que respecti en tot moment la 

diversitat regional (Parejo, 2013, p. 32). Un discurs que reflecteix el canvi de paradigma 

que s’estava portant a terme en la política regional comunitària (Bachtler i Yuill, 2001), 

una política declarada com un dels pilars bàsics de la UE que, en l’actualitat, constitueix 

la segona partida pressupostària pel darrere de la PAC. 

Complementàriament, i en la mateixa línia d’objectius de l’ETE, la UE ha presentat, en el 

marc comunitari d’acció, uns objectius polítics i unes propostes de mesures per a les 

zones urbanes, entre els quals destaca el Marc d’actuació per al desenvolupament urbà 

sostenible (COM/98/605), que té entre els criteris de referència la promoció de models 

urbans que tinguin com a objecte un ús eficient dels recursos, limita la dispersió i l’ús 

indiscriminat de sòl i, en conseqüència, la pèrdua de sòls destinats per a l’agricultura i, 

consegüentment, per a la preservació de la biodiversitat. Així mateix, la integració de les 

consideracions ambientals en les polítiques de planificació, i d’aquí la importància, no 

s’ha quedat en una mera transposició de bones pràctiques per part de la UE mitjançant 

les estratègies esmentades, sinó que s’ha portat a terme la transposició i concreció en 

polítiques de protecció específiques. En el cas català, aquesta transposició es tradueix en 

la mateixa l’LU 2/2002, així com en els documents dels plans territorials parcials, 

elaborats d’acord amb les directrius establertes per l’ETE —transposades al document 

marc Criteris del Programa de Planejament Territorial de Catalunya— o l’aprovació per 

part del Parlament de la Llei 8/2005, de 8 de juny de 2005, del paisatge sense 

desmerèixer el paper de la legislació estrictament ambiental com el Decret 114/1988, de 
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7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental24 i la Llei 6/2009, de 28 d’abril d’avaluació 

ambiental de plans i programes.25 

L’adopció de les directrius establertes per l’ETE, així com la implementació d’instruments 

molt rigorosos com va ser la Llei d’urbanisme de Catalunya o el desenvolupament de la 

política territorial, suposà una declaració d’intencions per part de la Generalitat de quina 

havia de ser la política d’ordenació del territori que calia seguir. Per primera vegada, la 

defensa dels valors radica en l’aposta per un model d’urbanització caracteritzat per la 

compacitat, la complexitat i el caràcter integrat dels assentaments i, amb aquest prisma, 

la planificació territorial i l’ordenació del territori han esdevingut el marc idoni per a la 

incorporació del paradigma ambiental i les polítiques de la UE en aquesta matèria. Una 

política territorial que parteix del reconeixement explícit de la realitat territorial de cada 

àmbit i que estableix l’obligatorietat que cadascun dels projectes que comportin l’ocupació 

del sòl i, en particular de l’SNU, garanteixin, juntament amb la mateixa rendibilitat 

econòmica, la preservació del medi ambient, d’acord amb els criteris de planificació 

territorial i el concepte de desenvolupament sostenible de tal manera que l’expansió 

urbanística s’ajusti als límits ambientals i trenqui el vincle entre el creixement econòmic i 

la degradació ambiental portat fins al moment. 

En conjunt, un impuls legislatiu promogut per la UE, en el qual està compromès el conjunt 

dels Estats membres fins al punt que ja no és possible plantejar cap intervenció al territori 

sense considerar-ne els efectes ambientals, els límits del creixement, perquè com ja ens 

va recordar en el seu moment Ramon Folch ([1972] 1988, p. 20) en Natura, ús o abús?, 

«el creixement il·limitat condueix, a llarg termini, al col·lapse i, a curt termini, a la 

impossibilitat de la gestió racional de la Natura, impossibilitat de gestió racional que és la 

millor garantia, premonició i antecedent de l’inevitable i ja al·ludit col·lapse». Un discurs 

sostenibilista que s’ha plasmat en polítiques de planificació concretes, fet que ha suposat 

un canvi copernicà a la pràctica de l’urbanisme i, en efecte, a la concepció del medi 

ambient, el qual ha passat de tractar-se com un element sectorial a ser inclòs com una 

part integral i transversal de les polítiques i d’allò que anomenem defensa de la natura. 

Malgrat tot el que s’ha exposat fins al moment, el territori mostra símptomes que la 

incorporació dels criteris ambientals en les polítiques d’ordenació no s’ha portat a terme 

de la manera esperada. Com bé es va evidenciar el 2004 per part del matrimoni 

                                                
24 Transposició de la Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació de les repercussions de 
determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

25 Transposició de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 
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Meadows en Los límites del crecimiento i Más allá de los límites del crecimiento, es 

continuen aplicant pràctiques que evidencien i auguren ambientalment, socialment i 

econòmicament, un escenari futur catastròfic associat al canvi climàtic i a l’esgotament 

dels recursos. La diferència d’aquests resultats respecte a l’estudi presentat per aquests 

mateixos autors, però, és que a la situació actual s’ha arribat malgrat tenir tot un cos 

legislatiu al darrere molt important que precisament havia d’evitar aquesta situació de 

crisi. Les causes possiblement a dia d’avui en siguin unes altres, entre les quals destaca 

l’urbanisme, però els efectes, malauradament, són els mateixos: la destrucció i 

l’esgotament dels recursos naturals. 

En conjunt, aquest fet evidencia una de les grans paradoxes mundials: alhora que la 

majoria de les institucions, grups socials i sector privat s’apropien del concepte 

sostenibilitat, aquest terme es revela com una al·lusió políticament correcta, però alhora 

ambigua i a la pràctica buida de contingut, que poques vegades ha arribat a tenir cabuda 

en la planificació territorial. La sostenibilitat i l’economia verda són un planejament central 

de les economies desenvolupades que es troba present en la majoria de postulats 

normatius que intervenen en l’ordenació del territori en l’àmbit europeu, estatal i català. 

Com assenyalen Boada i Saurí (2002), la qüestió ambiental ja no constitueix un simple 

afegitó a la llista de problemes que periòdicament sorgeixen en les enquestes d’opinió, 

sinó que es troba de manera persistent al centre dels debats sobre el desenvolupament 

econòmic, el benestar, la seguretat o la cultura. 

Actualment, el major repte al qual s’enfronten les polítiques de planificació territorial 

parteix de l’urbanisme entès com a símptoma de dinamisme econòmic; un creixement 

que porta al progrés indistintament dels impactes que aquest tingui sobre el medi. La 

sostenibilitat com a concepte implica l’acceptació prèvia per part dels ciutadans i la classe 

política de límits. Uns límits que, tal com ha assenyalat Andrés (2009, p. 3), suposen el 

consum del que és estrictament just, o sigui, «l’antítesi del nostre actual model de vida 

occidental» o el que Erick Swyngedouw (2007, p. 20) va exposar quan assenyalava: «No 

he estat capaç de trobar cap font que estigui en contra de la sostenibilitat. Greenpeace hi 

està a favor, George Bush fill i pare també, el Banc Mundial i el seu president també, els 

extractors de làtex de l’Amazònia brasilera també [...]. Aparentment, tota la humanitat 

està preocupada per la supervivència socioambiental a llarg termini; la majoria, però, es 

segueix dedicant als seus negocis i pràctiques com de costum. El perill més evident que 

planteja la qüestió del medi ambient està en el fet que aquest no és òbviament prou 

dramàtic per considerar-se seriosament per part de la societat i iniciar una nova 

trajectòria socioambiental diferent. Això queda per fer sempre en un altre moment [...].» 
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2.4.3. L’interès general en planificació territorial: una qüestió ètica 

L’interès general —entès alhora com l’interès comú— està format pel conjunt d’aquells 

objectius en què tots els humans, tret de les ments perverses o malicioses, estan d’acord 

a anhelar, entre els quals es troba la protecció de la natura (Giner, 2012, p. 362). 

Consensuar el que preval per sobre de la resta, però, no és fàcil, menys encara quan 

aquesta ordre de prioritats suposa establir-hi límits. El controvertit i progressiu 

distanciament entre l’interès general, l’ètica, i l’exercici de les competències de 

l’urbanisme i l’ordenació del territori és un exemple d’interessos contraposats amb 

incidència territorial que està al darrera de molts dels conflictes actualment existents en 

planificació i gestió de l’SNU, com de la ciutat construïda 

El desenvolupament urbanístic s’ha convertit en un fi en si mateix que gaudeix de tot tipus 

d’aportacions teòriques sobre les bondats o bé els efectes perniciosos que té sobre el 

territori, l’economia, la societat, la política, entre d’altres. Tanmateix, tot i que la 

planificació territorial és la plasmació d’una voluntat política d’acord amb unes normes 

que han de fer prevaldre en tot moment l’interès general/comú, determinades pràctiques 

de la societat contemporània han posat de manifest que legislar sobre un aspecte (en 

aquest cas les construccions residencials en l’SNU) no és garantia de compliment de les 

lleis. A nivell de planificació i gestió del territori és evident que això és un problema 

relativament recent que no ha derivat en un debat teòric sòlid que ens apropi a la 

naturalesa dels fets. Buscar un significat, un per què s’ha vulnerat reiteradament la 

norma, més enllà de les aportacions teòriques, és l’objecte principal d’aquest darrer 

apartat d’aquest capítol que posa fi al marc teòric plantejat. 

Defugint de la rigidesa objectiva de les aportacions teòriques efectuades en els apartats 

anteriors, l’aproximació a l’origen del fenomen objecte d’estudi des d’un enfocament 

sociològic suposa un canvi d’orientació en el plantejament adoptat que el moment actual 

requereix. Aquest enfocament ofereix un argument complementari que, lluny d’esdevenir 

un cos teòric, vol establir noves línies de debat a tenir en compte en l’àmbit de la 

geografia en el moment d’estudiar el procés d’urbanització del medi rural o qualsevol altre 

procés de transformació que hi tingui lloc en el conjunt del territori. 

Durant la darrera dècada, hem estat espectadors d’un esclat social envers la necessitat 

de protegir el nostre territori. La diferència del paradigma ambiental sorgit en la dècada 

dels 70 del segle XX respecte al moment actual és que aquest darrer s’ha efectuat al 

mateix temps que es legislava segons els principis que regeixen el desenvolupament 

sostenible (Saladié i Oliveras, 2010) i, en paral·lel, al període de major creixement 
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econòmic. La paradoxa de tot plegat, i d’aquí el problema, és que malgrat que aquest 

sentiment s’ha plasmat en una contundent reforma legislativa i, en propostes de 

planificació respectuoses amb els principis legals establerts —entre els quals limitar la 

urbanització del medi rural— la realitat en molts casos ha estat un altra. 

Des de l’adveniment de la democràcia en l’àmbit estatal (1974), s’ha legislat, regulat i 

controlat tot el que té a veure amb l’àmbit urbanístic d’acord amb les directrius 

comunitàries de la UE. Mai abans havíem disposat d’un marc legal tan rigorós, taxatiu i 

seriós (el capítol 3 n’és un exemple). L’ecologisme, la sostenibilitat, la defensa del medi 

ambient, la protecció, la preservació i la gestió dels recursos naturals i del medi ambient 

han esdevingut una peça més en la nostra societat, als quals tots els textos legals fan 

referència, com també les memòries de plans, els projectes i els programes, així com el 

discurs polític. Malgrat això, el darrer cicle d’expansió econòmica ha tornat a posar de 

manifest que les disposicions legals encaminades a la consecució de l’ús racional del sòl 

no sempre han estant entre les prioritats de la societat en general malgrat que aquesta 

constantment en faci al·lusió tal com així ens recorda Swyngedouw (2007). Aquest fet no 

és exclusiu de les Terres de l’Ebre, sinó que afecta a tot el territori en general, raó per la 

qual no es pot abordar l’ètica en planificació des d’una òptica regional. 

L’ordenament jurídic com veurem al llarg d’aquesta investigació, fa referència al conjunt 

de normes per les quals es regeix una societat, és a dir, el conjunt sistemàtic de regles, 

principis o directrius a través de les quals es regula la seva organització. Però hi ha 

també altres ordenaments de la societat que intervenen per sobre d’aquestes normes, 

com són els morals, els valors ètics i culturals, i d’aquests, més que dels primers, depèn 

el correcte funcionament dels objectius marcats pel legislador, tal com s’ha reiterat des 

del pensament clàssic a partir d’un gran nombre de reflexions que vinculen l’activitat 

pública amb les conductes exemplars, lliçons totes elles extrapolables als nostres dies. 

La terminologia ambiental ha calat fons en les institucions i la ciutadania, però la 

corrupció associada a l’urbanisme, molt malauradament, també. Una corrupció que, en 

major o menor escala, juntament amb la desestabilització de l’economia i les bases 

socials ha provocat un impacte ambiental en molts casos irreversible. En conseqüència, 

des de l’òptica de la geografia, escau reflexionar sobre quines poden ser les raons 

d’aquests actes de desobediència civil entenent que, al marge de les conseqüències que 

aquesta praxi té sobre les eines en les quals es fonamenta la nostra professió, com a 

societat, la responsabilitat del succeït ha de ser compartida. 

En els darrers temps, ens han inundat de centenars de casos de corrupció que hem estat 

obligats a presenciar via els mitjans de comunicació o pels fets més que evidents en el 
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nostre entorn. Aquests mateixos mitjans ho han denunciat i no han dubtat en molts casos 

a fer grans desplegaments quan es tracta d’un cas de certa importància i un exemple 

podria ser el mateix recull de premsa que s’adjunta en l’annex 1 d’aquesta investigació. Si 

bé no podem apuntar directament que el que s’aborda en aquesta investigació és 

conseqüència d’un procés sistemàtic de corrupció, hi ha indicis que alguna cosa ha 

passat per que s’hagin desacreditat els criteris urbanístics a seguir. 

Corrompre la normativa urbanística amb aquest tipus d’actuacions (urbanitzar en el medi 

rural per iniciativa particular) socialment no es percep (o com a mínim no ha transcendit) 

com un fet tan maliciós com d’altres (entre aquests, l’especulació immobiliària a les 

ciutats). Els casos de corrupció urbanística que han saltat a la palestra de l’opinió pública 

en els darrers anys i que han acabat als tribunals per magnitud i per ressò públic 

socialment, són pocs els que els relacionaran amb els habitatges al marge de la legalitat 

en el medi rural a excepció d’alguns casos en particular. Són pocs els que titllaran aquest 

procés de corrupció d’especulació, ni molt menys es posaran en dubte des de l’opinió 

pública els impactes ambientals i territorials que ha generat. Diguem-li picaresca, però no 

corrupció (?). El creixement i el ressò també han estat diferents: silenciosos, com els 

efectes. Una part de la societat no ha estat conscient del que ha succeït; l’altra, s’ho mira 

amb resignació, i la resta, la gran majoria, ho avala recordant els drets que et dóna la 

propietat del sòl. En aquest context, l’acadèmia ho té difícil com també ho té de partida 

aquesta investigació més enllà de la diagnosi i de les estratègies que se’n derivin. 

Aquestes barreres de tipus social fan necessària una aproximació antropològica dels fets 

per poder anar més enllà. Indagar en l’àmbit territorial, ambiental i legislatiu sobre el que 

ha passat, però sobretot socialment, malgrat el risc que té aquest tipus d’enfocament: el 

de la subjectivitat, jutjar conductes alienes d’acord amb la nostra moral, valors, creences, 

invocant la bondat de les normes. Un risc que s’accentua si tenim en compte la 

inexperiència disciplinària que té endinsar-se en un àmbit acadèmic que no és el propi. 

Com a tal, l’ètica i la moral no són temes que es tracten generalment en l’àmbit de la 

geografia, tot i la importància que aquestes qüestions tenen en l’efectivitat de les 

polítiques i estratègies d’índole territorial que ens plantegem en la nostra pràctica 

professional. Tant és així que únicament l’article de Chaparro (2012) Sobre la ética y la 

geografía aborda explícitament aquest tema, i part de les seves reflexions evidencien 

l’estat embrionari d’aquesta qüestió quan assenyala en les conclusions que: «No he 

llegado a ninguna solución al problema de la ética en geografía, y no plantee como un 

objetivo, sino como una excusa para la reflexión. ¿Cavilar en geografía es ético?, 

considero que sí, es necesario hacerlo, ojalá de forma continua y abierta.» 
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Els nostres actes, la nostra vida, estan guiats per valors i per normes. L’ètica i la moral 

són dos valors que en major o menor grau sempre han estat presents en la pràctica 

urbanística, fet que s’ha plasmat en l’ordenament jurídic, el qual té com a objecte la 

millora social i del benestar de la població juntament amb el sorgiment en els darrers anys 

d’una nova cultura del territori que prioritza la protecció de la natura, la gestió dels 

recursos i del paisatge. Una introducció al tema ens pot ajudar a entendre millor de què 

parlem quan al·ludim a l’ètica i/o a la moral en la planificació territorial. 

D’acord amb el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, l’ètica 

com a adjectiu es defineix com: «Relatiu o pertanyent a l’ètica, a l’acció moral, als 

sentiments, als deures, als capteniments morals», alhora que «disciplina filosòfica que 

tracta de la moral». La definició del Diccionari de la llengua espanyola de la Reial 

Acadèmia Espanyola encara és més explícit, en definir l’ètica com: «La ciència filosòfica 

que determina la rectitud i el sentit de la conducta humana, segons uns principis 

normatius dels quals es deriven uns deures i unes obligacions.» Pel que fa a la moral, 

aquest terme fa referència a tot allò que: «Concerneix els costums, els actes i els 

pensaments humans respecte a llur bonesa o malesa», alhora que «disciplina filosòfica o 

teològica que tracta de les accions humanes, quant a llur bonesa o malesa», o «lliçó de 

conducta», «conforme als bons costums». Aquests conceptes transposats a la pràctica 

suposen que, a partir dels valors, de les creences i dels principis defensats, els individus 

establim la base de les nostres decisions. Uns valors que determinen les nostres 

percepcions i els nostres comportaments amb incidència territorial. 

La corrupció en sociologia política té una vessant moral, un efecte ètic que posseeix 

interès per als que creuen que treballar en la direcció correcta és una finalitat en si 

mateixa (Giner, 2012; Camps, 2013). Però la corrupció en matèria d’urbanisme no és 

criticable només com a immoral, sinó com a destructora de la qualitat de l’entorn urbà 

(Gaviria, 1971, p. 169). L’urbanisme durant molts d’anys s’ha utilitzat indegudament. No 

com a eina d’expansió del fet urbà, que també, sinó com a instrument polític. És una 

deducció no científica, però més que intuïtiva, que no afrontar-se als problemes, massa 

cops dóna més vots que posar límits. L’urbanisme ha estat un mètode de finançament 

ràpid i flexible per als consistoris, la qual cosa ha tingut efectes devastadors sobre el 

territori (Villoria, 2013). L’incompliment de la legislació com bé veurem té nombroses 

conseqüències, entre elles la inseguretat reglamentària que aquesta genera en aplicar-se 

de manera desigual per no oblidar (tot i que no ens endinsarem en la qüestió) els efectes 

que té en el funcionament de l’economia de mercat, la qual es basa en la confiança i el 

respecte per les regles del joc, és a dir, el marc legal. 
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El dret s’expressa mitjançant les lleis. A L’esperit de les lleis (1748), Montesquieu (1689-

1755) assentà els principis del dret polític modern (Bréhier, 2002, p. 287). Aquests encara 

avui ens serveixen de referent per tractar tot allò envers les lleis i les normes. Com bé va 

determinar: «Les lleis han de ser fins a tal punt adequades al poble per al qual s’elaboren, 

de manera que és una gran causalitat quan les d’una nació poden convenir a una altra 

[...] han d’estar en relació amb el medi físic del país; amb el clima, amb el gènere de vida 

dels pobles [...] han de relacionar-se amb el grau de llibertat que pot tolerar la constitució; 

amb la religió dels habitants, amb llurs inclinacions, amb llurs costums, amb llurs 

maneres. En darrer terme, les lleis tenen relació entre elles [...]» i aquest precisament ha 

estat l’objecte dels postulats normatius envers la protecció del medi ambient i l’ús racional 

del territori. Però, el dret està per damunt de la legalitat? En part podríem afirmar que sí, i 

un exemple és que aquesta es pot modificar, però, de quin dret estem parlant?  

Plató (ca. 21 de maig de 427 aC-347 aC) així ho va manifestar en un dels seus últims 

diàlegs, Las Leyes, 875 a-d, en el qual expressava les seves teories sobre la política i 

l’organització social d’una manera realista, insistint en la importància d’aquestes, en el 

sentit que: «Es necesario que los hombres se den leyes y que vivan conforme a las leyes 

o en nada se diferenciarán de las bestias más salvajes. La razón de esto es que no se 

produce naturaleza humana alguna que conozca lo que conviene a los humanos para su 

régimen político y que, conociéndolo, sea capaz y quiera siempre realizar lo mejor» 

(Fernández, 1995, p. 21). En aquest fragment, Plató va reconèixer que les lleis eren 

imperfectes i massa generals, però modificar-les era una tasca encomanada al polític. Els 

humans, mentrestant, les havien de prescriure per assegurar la convivència, els 

agradessin o no. 

Pel que fa a l’àmbit de l’ordenació del territori, totes les lleis en el preàmbul ens detallen la 

bondat de la mesura, els motius del compliment. Les lleis precisament són això, pautes 

basades en valors sobre objectius socials i econòmics: «Los legisladores deben inculcar 

valores que hagan buenos a los ciudadanos, si no tiene éxito su legislación es un fracaso. 

En esto es en lo que difieren una buena constitución de una mala» (Aristòtil, Ética a 

Nicómano, segle IV aC). Els assentaments residencials sorgits en la darrera dècada en el 

medi rural en molts de casos han desobeït la llei, fet que ens demostra que, l’aprovació 

d’una norma no és garantia del seu compliment si abans no s’assenten les bases morals 

necessàries per revertir les tendències en curs. 

Les lleis per molt bones que siguin no preveuen la reiteració de comportaments 

inapropiats per part de la societat com de la classe política. El fenomen de la corrupció és 

consubstancial a l’exercici del poder (Jiménez, 2013, p. 51). Així mateix, el transcurs de la 
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història ha demostrat que aquesta es pot controlar fins a l’eradicació o reducció, en el seu 

cas a la mínima expressió. Per fer-ho, com assenyala el catedràtic Rafael Jiménez, són 

necessaris dos pressupòsits: a) un sistema de controls institucionals vigorós i efectiu; b) 

un sistema de valors, públics i privats, consistent i assentat (ib.). 

Com assenyala Muñoz (2012, p. 102-103), la democràcia s’ha d’ensenyar, ja que: «En 

treinta y tantos años de democracia y después de casi cuarenta de dictadura no se ha 

hecho ninguna pedagogía democrática. La democracia tiene que ser enseñada, porque 

no es natural, porque va en contra de inclinaciones muy arraigadas en los seres humanos 

[…] lo natural es exigir límites a los demás y no aceptarlos en uno mismo. […] lo natural 

es la ignorancia: no hay aprendizaje que no requiera un esfuerzo y que no tarde en dar 

fruto […] y si la democracia no se enseña con paciencia y dedicación y no se aprende en 

la práctica cotidiana, sus grandes principios quedan en el vacío o sirven como pantalla a 

la corrupción y la demagogia.» Una evidència en aquest aspecte són els països amb 

menors índexs de corrupció que són els que tenen unes institucions més sòlides i 

disposen d’uns bons sistemes constitucionals que funcionen, juntament amb uns bons i 

eficients mecanismes de control, i una població convençuda d’aquesta organització. Un 

plantejament similar al que ja ens va assenyalar Plató a la República, quan es plantejava 

què s’ha de fer perquè l’Estat just es mantingui i perquè cada estament es conservi on 

està i compleixi la seva funció: l’educació (Camps, 2013, p. 51). 

Els principis rectors que regeixen l’SNU precisament van sorgir perquè prèviament 

s’havien vulnerat l’objecte i l’essència del medi rural mitjançant la reiterada picaresca de 

determinades persones. Salvador Giner (2012, p. 233) així ho va expressar en El origen 

de la moral: «La corrupció és connatural a la democràcia. La democràcia com a ordre 

polític plural, essencialment civil, subjecte a lleis i al seu imperi sobirà, existeix no 

solament perquè ens governi a nosaltres mateixos, sinó perquè en garantim la reducció a 

la mínima expressió possible de la il·legalitat, l’extorsió [...] i perquè mantinguem els 

excessos d’arbitrarietats governamentals. Si fóssim angèlics no faria falta democràcia 

constitucional, ni tribunals, ni govern.» Ara, per tant, no correspon aquí posar en dubte la 

necessitat dels límits residencials que es van imposar amb l’LU 2/2002. 

La tasca que tenen encomanades les eines de planificació i ordenació territorial no és 

fàcil si aquestes s’entenen únicament des de l’àmbit de l’urbanisme o el medi ambient i no 

com un fonament bàsic de la cultura i l’actuació administrativa. La mateixa Victòria 

Camps ens ho recorda en la darrera obra Breve historia de la ética (2013, p. 26-29): «La 

moral no es innata, no viene dada, sino que exige voluntad y esfuerzo. Por eso hay que 

vincularla a la paideia, a la educación [...] ni Sócrates ni Platón ni nadie hasta hoy ha 
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dado en la clave de lo que debe ser la enseñanza de la moral. En el siglo XXI nos lo 

seguimos preguntando.» 

Tanmateix, el compliment dels principis bàsics en matèria urbanística no ha estat per 

igual en comparació de la resta de països de l’Europa occidental. El que aquí a Espanya 

han denominat com «un creixement sense desenvolupament» (Romero, 2012, p. 15), a 

molts altres països la corrupció ha estat una excepcionalitat. En un moment en què la 

crisi econòmica ha evidenciat les diferències existents entre les diferents economies 

europees són molts els que assenyalen la manca de consciència democràtica que hi ha 

als països del sud (Espanya, Itàlia, Grècia i Portugal) respecte als països del nord 

(Alemanya, el Regne Unit, França, Holanda i la resta de països escandinaus) per a 

complir amb les obligacions que són encomanades a qualsevol sistema democràtic. Dos 

models, tot i que amb diferents tonalitats, que van des del laissez faire mediterrani a la 

puresa escandinava que han produït models territorials diferencials. L’Europa del nord 

(inclosa França) també s’ha vist esquitxada per casos de corrupció. La diferència rau en 

el fet que els països anglosaxons han desenvolupat polítiques anticorrupció. Han tingut 

problemes, però han posat instruments per fer-hi front i eradicar-ho. 

En aquestes comparacions, cal no oblidar la història, el nostre passat més recent i, en 

aquest, cal tenir en compte les inèrcies que es derivaren dels trenta anys de dictadura 

franquista en l’àmbit urbanístic, on el llindar de corrupció urbanística gairebé arriba al 

màxim. Aquests comportaments i actituds vers el territori van calar fons i en part 

expliquen la percepció, el desconeixement i la passivitat que se’n té envers aquestes 

pràctiques. Un fet així explica en part les diferències tan abismals que pot tenir el nostre 

funcionament polític amb un país tan pròsper, proper i alhora tan llunyà com França. Dos 

països on visqueren règims polítics similars, el de Vichy i el franquisme, i per tant que 

haurien d’haver seguit camins de transició similars. Tanmateix, les diferències en el camp 

de l’urbanisme i l’ordenació del territori, com de la mateixa cultura són si més no diferents 

i, en part, conseqüència del que assenyala Capel (2010, p. 5): «El régimen de Vichy duró 

cuatro años, y el franquismo cuarenta […] Francia no tuvo que sufrir el exilio de una parte 

esencial de la intelectualidad y de los profesores universitarios (más de 800), que 

realizaron su trabajo en diferentes países, sobre todo los americanos; algunos de ellos 

arquitectos vinculados al Movimiento Moderno y que podrían haber contribuido de forma 

destacada al debate urbanístico en nuestro país.» Una altra cosa, però, és el 

comportament que adopten els residents nord-europeus quan s’assenten en territoris 

amb un control més permissiu de la pràctica urbanística. 
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Des de l’àmbit jurídic, els efectes territorials derivats de les pràctiques urbanístiques 

il·lícites portades a terme pels ciutadans com la passivitat i la manca de transparència 

dels poders polítics han estat denunciats. En l’informe anual de 2012 del Síndic de 

Greuges, s’esmentaven especialment els problemes i les queixes que li havien arribat 

respecte a la protecció de la legalitat urbanística. En aquest, el Síndic indicava que: «Han 

estat nombroses les queixes rebudes que evidencien una manca de compliment de 

l’ordenament jurídic urbanístic, no solament per la transgressió formal i directa de les 

normes, sinó també per la falta de reacció, per demora o per una aplicació ineficaç dels 

mecanismes administratius [...] es produeixen dilacions no justificades i, fins i tot, 

inactivitat de l’Administració, tot i el que estableix la Llei de règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administratiu comú (una tramitació sotmesa al 

criteri de celeritat i els ha d’impulsar d’ofici l’Administració en tots els tràmits).» 

Així mateix, en la memòria de 2013 de la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme de 

Catalunya es menciona la ineficàcia de l’Administració sancionadora. Concretament 

s’assenyala que: «En los delitos contra la ordenación del territorio, se constata un año 

más, que la incoación de procedimientos penales por delitos de esta naturaleza, así como 

Diligencias de Investigación Fiscal, a través fundamentalmente de atestados de Agentes 

Rurales, viene motivada en buena medida por la previa ineficacia real de las actuaciones 

sancionadoras de las licitudes urbanísticas que correspondería a las diversas 

administraciones que son, por un lado la Administración municipal (a quien legalmente le 

están atribuidas las competencias en materia de disciplina urbanística), pero que, en las 

escasas ocasiones en que se incoa expediente administrativo sancionador y se alcanza 

finalmente un acuerdo imponiendo una sanción, que suele consistir únicamente en la 

imposición de una sanción pecuniaria, ésta en ocasiones no llega a ejecutarse, bien por 

la labor renuente u obstativa del infractor, como por la paralización del proceso de 

ejecución de la resolución, que queda de hecho sin efecto, produciéndose la caducidad 

del expediente administrativo.» Pel que fa a les obres realitzades sense llicència, s’indica 

que: «Es frecuente que los Ayuntamientos no inspeccionen, no actúen, y por supuesto no 

acuerden la paralización de las obras ni se aseguren de la ejecución y mantenimiento de 

la paralización [...]. En los delitos contra el medio ambiente, la práctica penal demuestra 

que a veces, bien por falta de medios personales, materiales, de control u otros motivos, 

existe un deficiente control preventivo o supervisión de la Administración competente.» 

Una denúncia que no difereix gaire de la Circular 1/1990, de 26 de setembre, de la 

Fiscalia General de l’Estat del 1990, en la qual ja es denunciava «la falta de rigor 

urbanístico en muchas de las edificaciones que proliferan por las costas del territorio 

nacional», la «especulación», i «la ausencia, en ocasiones, del debido control por los 
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Ayuntamientos, a veces más prestos a aliviar las arcas municipales con los ingresos por 

licencias que a velar por la debida ordenación del territorio y del medio ambiente.» 

En l’àmbit europeu, aquestes pràctiques delictives tampoc no n’han quedat al marge. El 

2009, l’eurodiputada del grup dels Verds, Magrete Auken, va presentar un informe —més 

conegut com a informe Auken—, en el qual es detallava la situació urbanística de l’Estat 

espanyol i es criticava durament l’urbanisme portat a terme (Parlament Europeu, 2008). 

En aquest informe es va posar de manifest el malestar de molts ciutadans europeus 

residents a les costes del llevant peninsular davant la inseguretat jurídica provocada per 

les irregularitats comeses pels agents urbanístics, en molts casos avalades per les 

entitats públiques. Algunes d’aquestes construccions actualment tenen ordres de 

demolició per irregularitats. D’acord amb aquest, el Parlament Europeu, el 26 de març de 

2009, malgrat els impediments dels eurodiputats de certes formacions polítiques 

espanyoles per evitar-ho, aprovà la «Resolució 2008/2248(INI) 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, amb fonament en determinades peticions 

rebudes», mitjançant la qual se’ls acusava de ser els responsables d’haver posat en 

marxa un model de desenvolupament insostenible que ha tingut greus conseqüències 

mediambientals —per la destrucció del medi ambient costaner mediterrani—, 

econòmiques —per tota la corrupció urbanística que hi ha al darrere d’aquests 

problemes— i socials —en no garantir-se el dret de molts ciutadans europeus que s’han 

vist afectats en adquirir immobles que s’havien construït infringint la legalitat. 

En general, uns pronunciaments de transcendència internacional que coincideixen en la 

lentitud desmesurada dels procediments incoats, falta d’actuació i parcialitat de la justícia. 

Tot un seguit de despropòsits de difícil encaix a la norma que no fa altra cosa que posar 

en entredit la pràctica urbanística o el que la mateixa Resolució 2008/2248(INI) va titllar: 

d’irresponsables per haver portat a terme actes contraris als objectius legislatius 

europeus com de la mateixa legislació urbanística i mediambiental en l’àmbit autonòmic. 

Tots aquests pronunciaments evidencien que els reptes aconseguits al llarg d’aquestes 

dècades en matèria ambiental no sempre han tingut la seva plasmació en el territori. Si 

bé la contaminació atmosfèrica, els residus, el tractament de les aigües residuals han 

millorat, no ho ha estat pas en l’àmbit de l’urbanisme, ja que la regulació en aquesta 

matèria pressuposa haver d’acceptar uns límits més tangibles que afecten les nostres 

aspiracions personals. En el supòsit que tots aquests aspectes no es compleixin ens 

queda un darrer aspecte que no hem d’oblidar: el de la responsabilitat per a tots els que 

amb els seus actes, de manera voluntària o involuntària, ja sigui en l’esfera privada o en 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 2. Marc teòric: el camp urbanitzat. Una visió des de la geografia 120 

 
la pública, vulnerin l’ordenament jurídic. Responsabilitat ja sigui mitjançant la via 

sancionadora, de reposició o bé d’altres tipologies com seria la responsabilitat patrimonial 

civil. En massa casos el camí escollit ha estat el més fàcil, el de l’amnistia, és a dir: la 

recompensa legal per a qui ha fet alguna cosa malament. 

Els dubtes que plantegen moltes de les qüestions que aquí s’han posat sobre la taula són 

molts. És un problema purament local? Tenim unes bones lleis, però, en canvi, ens falta 

arribar a l’excel·lència. El debat sobre els problemes estructurals dels quals partim i que 

limiten la planificació territorial està obert. Veurem al llarg d’aquesta investigació com fins 

a quin punt el que aquí s’ha plantejat afecta i explica el fenomen objecte d’estudi.
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3.1. Consideracions inicials 

La Generalitat té la competència exclusiva en matèria d’urbanisme, que li atribueix l’article 

149.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que, anteriorment, li va atribuir l’article 9.9 

de l’Estatut de 1979. En virtut d’aquesta competència, el Parlament de Catalunya va 

aprovar la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, el desplegament reglamentari de la 

qual es va iniciar amb el seu Reglament parcial, aprovat pel Decret 287/2003, de 4 de 

novembre, a reserva de l’elaboració futura d’un text reglamentari únic, que el preàmbul 

del Reglament esmentat ja anunciava que havia de ser de gran dimensió i complexitat. 

Aquest text únic es va concretar en el vigent Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 

pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (en endavant RLU). Tot aquest marc legal resumit de 

la manera més breu possible significa que, durant els darrers catorze anys, la Generalitat 

de Catalunya, amb les facultats que li atorga la Constitució espanyola (CE) ha legislat 

sobre tot allò que té a veure amb l’ocupació i expansió del territori o el que l’Estatut 

mateix estableix en l’article 149: «Correspon a la Generalitat de Catalunya l’establiment 

de les directrius d’ordenació i gestió del territori, del paisatge i de les actuacions que hi 

incideixen», entre les quals destaca la determinació de mesures específiques de 

promoció de l’equilibri territorial, demogràfic, socioeconòmic i ambiental, així com la 

regulació del règim urbanístic del sòl. 

Aquest marc legislatiu de referència ha coincidit en el temps amb l’època de major 

esplendor i creixement econòmic derivada principalment de la bonança del sector 

immobiliari; un creixement que s’ha portat a terme sobre la ciutat construïda, però que ha 

afectat directament l’SNU en el seu conjunt mitjançant la gran munió de nous 

assentaments residencials. En aquest sentit, conèixer el marc legal que regeix les 

actuacions en l’SNU esdevé bàsic per poder interpretar el territori de la millor manera 

possible, més tenint en compte que, malgrat el marc legal existent, l’ús residencial de 

l’SNU, igual que en el transcurs de la història contemporània, s’ha seguit executant en 

funció dels interessos particulars. 

En conseqüència, el que es pretén en aquest capítol no és tant avaluar la bonança de les 

regles que regeixen les actuacions en l’SNU, o fins a quin punt aquestes han resultat o no 

eficaces, sinó determinar de manera concisa tot aquell marc normatiu sorgit durant el 

període de referència del fenomen estudiat respecte els projectes d’obres en l’SNU per 

saber: d’on venim (què ha succeït abans de l’LU 2/2002), el marc legal que regeix els 

projectes d’obres en l’SNU, la distribució de competències i, la responsabilitat associada 

a la mala praxi urbanística (la protecció de la legalitat urbanística).  
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Sintetitzar el que ha passat en aquests darrers anys en l’àmbit de l’urbanisme és complex 

per tot l’entramat de normes sectorials i horitzontals producte d’instàncies legislatives 

diverses, com la UE, l’Estat i les comunitats autònomes que s’han anat succeint. Conèixer 

què ha passat, però, és necessari per reforçar les eines que actualment tenim al nostre 

abast; saber què es pot fer i què no, també per proposar, si escau, mesures de millora 

encaminades a la contenció i redreçament territorial. En conseqüència, en els següents 

paràgrafs s’aborda amb caràcter integral el règim jurídic de les construccions aïllades en 

l’SNU des de la primera Llei del sòl estatal de 1956 fins a l’actualitat, establint com a punt 

de referència l’LU 2/2002 i tot el que aquesta va suposar quant a la preservació de l’SNU: 

prohibir els habitatges no vinculats amb els usos agraris en el medi rural i preservar el 

patrimoni arquitectònic existent; una voluntat que no és ni molt menys exclusiva d’aquesta 

Llei, però que sí que és cert que és la que més èmfasi hi posa per fer front als reptes 

mediambientals plantejats a nivell internacional. 

En el seu conjunt, es tracta d’un capítol imprescindible alhora que base d’aquesta 

investigació, que a efectes pràctics pretén esdevenir una guia tècnica en la qual 

s’aclareixen tant aspectes substantius i formals relatius al règim jurídic dels habitatges en 

l’SNU com d’altres d’una perspectiva i magnitud més àmplia vinculats als reptes assolits 

en l’àmbit de la planificació territorial, una base conceptual i instrumental que en un 

principi hauria d’haver aconseguit una planificació més eficient. Tot un seguit de 

qüestions que s’examinen amb el respecte i la prudència necessaris que s’han d’aplicar 

des d’un àmbit disciplinari que no ha tractat el dret ambiental com a una matèria 

obligatòria tot i la importància que aquest té en la pràctica professional. 

3.1.1. El dret ambiental: principis rectors  

En l’àmbit internacional, com en el marc de la UE i en el dret intern, des de la dècada dels 

setanta fins a l’actualitat, s’han desenvolupat diversos instruments jurídics destinats a 

regular les activitats que incideixen sobre el medi ambient, per tal de fer compatible el 

desenvolupament del territori amb la seva conservació sota els principis bàsics que 

regeixen el desenvolupament sostenible.  

El nou paradigma mundial envers la sostenibilitat, així com la latent preocupació de la 

societat sobre el que comporten les pautes de consum que hem adquirit en les darreres 

dècades han tingut la seva transposició en l’àmbit jurídic mitjançant la progressiva 

implantació de postulats normatius específics que incorporen estratègies ambientals 

derivades, en part, dels tractats internacionals esmentats en el capítol 2 d’aquesta 

investigació. En el camp de l’urbanisme, aquest fet ha implicat que conceptes com ara 
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conservació, prevenció, racionalitat, precaució o sostenibilitat hagin passat de ser una 

mera recomanació a ser regles de compliment obligat i hagin esdevingut un assaig de 

definició plausible per aconseguir els objectius marcats en matèria d’ordenació territorial i, 

concretament, en la pràctica i la funció pública de l’urbanisme. 

L’ordenament jurídic estatal en aquesta matèria és clar: l’article 45 de la CE estableix 

l’obligatorietat per als poders públics de vetllar «per la utilització racional de tots els 

recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el 

medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva» i, en cas 

d’incompliment dels preceptes anteriors determina l’establiment de les corresponents 

sancions penals, o en el seu cas, administratives, així com per als infractors «l’obligació 

de reparar el dany causat», raó per la qual es desenvolupa tot el cos teòric que 

s’assenyala en aquest capítol. En aquest sentit, la relació de la ciutadania amb el medi 

ambient es configura com un dret i un deure, tot i que no arriba a esdevenir un dret 

fonamental susceptible de recurs d’empara. El dret del medi ambient és un dret que 

pertany al capítol III dels principis rectors de la política social i econòmica de l’Estat, per la 

qual cosa el control de la legalitat mitjançant la legislació derivada de caràcter 

mediambiental recau en els tribunals ordinaris. Tot i no ésser un dret fonamental, però, a 

dia d’avui tot el cos doctrinal sorgit envers l’urbanisme i la protecció del medi ambient a 

nivell internacional ens demostra que els reptes assolits en aquest camp no han estat 

gratuïts, improvisats ni menys encara excepcionals d’una regió, sinó que han estat fruit 

d’una estratègia explícita i degudament coordinada a escala global. El recorregut i la 

important tasca efectuada per unificar les polítiques urbanístiques al reptes 

mediambientals ha estat llarg i el resultat complex, tot i que ningú posarà en dubte que 

aquest ha estat a l’alçada de les circumstàncies, una cosa ben diferent, però, és que la 

societat ho hagi interioritzat i incorporat com un deure més enllà dels interessos 

individuals. Tanmateix, ara el que ens pertoca aquí és analitzar la doctrina.  

El reconeixement, el respecte i la protecció del dret de gaudir d’un medi ambient adequat 

dependrà de les lleis que el desenvolupin, per la qual cosa es fa necessària la planificació 

prèvia de l’Administració. En aquesta línia, i per tal d’atenuar les conseqüències dels 

processos econòmics i socials en la configuració del territori que exigeixen una 

intervenció específica de l’Estat o la comunitat autònoma en la mesura que constitueixen 

problemes socials i econòmics, l’ordenació del territori esdevé l’actuació pública i el 

conjunt de mesures de la política territorial que cal dur a terme i que es transposen a 

través de la normativa urbanística. A la pràctica, els acords adoptats en la matèria han 

anat configurant un entramat juridicoadministratiu reglat complex i profund que opera com 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 3. Marc legal sobre les construccions en sòl no urbanitzable: la llei d’urbanisme de Catalunya  126 

 
a una veritable eina al servei dels interessos generals, fins al punt que actualment cap de 

les administracions implicades es pot desdir de la gestió i l’ús racional del territori. 

La incorporació dels aspectes ambientals en l’ordenament jurídic li ha atorgat un caràcter 

multidisciplinari i l’obligatorietat de complir uns principis bàsics per a tothom. Així, tenint 

en compte la definició de principi que estableix la segona edició del Diccionari de la 

llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, l’ordenament jurídic promulga la «veritat 

fonamental, axioma, postulat», en aquest cas, l’urbanisme, així com l’«origen, allò de què 

una cosa procedeix», per fer compatible l’objecte (a favor d’un desenvolupament 

sostenible) amb la base (utilització racional del territori) i els principis rectors que regeixen 

el creixement (cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les 

generacions presents i futures). La conjuminació de tots aquests factors ha donat lloc a 

l’anomenat dret ambiental. 

Al marge de les discussions que encara avui en l’àmbit acadèmic hi ha sobre si el dret 

ambiental és una nova branca del dret sorgida com a conseqüència dels nous reptes i 

acords internacionals en matèria de conservació del medi ambient o una branca que no 

deixa de tenir un caràcter transversal dins de les branques clàssiques, tots els experts en 

la matèria estan d’acord a defensar que comprèn tot un conjunt de regles que se 

sostenen sobre una sèrie de principis jurídics fonamentats en l’autoconservació del medi 

ambient dotats d’autonomia pròpia. Són un principis jurídics que representen les directrius 

i orientacions generals en què es fonamenta el dret ambiental amb la característica que 

no són el resultat de construccions teòriques com ho podrien ser en altres vessants del 

dret, sinó que neixen a partir de necessitats pràctiques, que, a la vegada, s’han anat 

modificant amb el temps i s’han transformat en pautes rectores de protecció del medi 

ambient (Malm i Spensley, 1994) tot garantint la reparació i el restabliment de la 

funcionalitat dels recursos naturals quan aquests siguin malmesos (Lozano, 2010).  

Tot aquest nou marc normatiu transposat a la pràctica professional ha comportat que per 

primer cop els principis rectors que regeixen el desenvolupament sostenible s’hagin de 

tenir en compte tant pels professionals, que tradicionalment s’han dedicat a l’ordenació i 

planificació territorial, com pels juristes, polítics, promotors i per la societat en general. En 

efecte, el dret ambiental s’ha de considerar, tant des del punt de vista científic, tècnic, 

social i polític, com el marc de referència que cal tenir en compte en l’exercici diari de la 

pràctica professional de la planificació territorial i l’urbanisme, ja que la defensa dels seus 

principis és la clau de l’èxit o fracàs de totes les estratègies adoptades internacionalment 

des dels anys setanta fins a l’actualitat.  
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A efectes pràctics, el dret ambiental esdevé un manual de referència. Els criteris que 

s’han de considerar en el moment d’avaluar les repercussions ambientals que qualsevol 

actuació pot tenir sobre el territori poden estar subjectes inconscientment a fonaments 

d’índole més subjectiva —tot i que subjectats per principis objectius (racionalitat, 

expansió, etc.)— i poden ser més o menys discutits. En canvi, les regles que componen 

el marc legal vigent i, en concret les que es refereixen a l’àmbit de l’urbanisme i la 

planificació territorial, estableixen taxativament les actuacions (en aquest cas les obres de 

construcció o reforma en el medi rural) que es poden portar a terme d’acord amb el marc 

legal existent, fet pel qual el marge d’error o d’interpretació és mínim. Per tot això, el seu 

coneixement ens permetrà en l’anàlisi posterior fins a quin punt els projectes d’obres 

portats a terme en l’SNU són coherents amb tot el cos teòric sorgit envers la planificació 

territorial, és a dir, amb la normativa urbanística. 

3.1.2. El dret urbanístic: principis i distribució de competències 

L’urbanisme és la disciplina jurídica encarregada de l’ordenació i l’ús del sòl, així com de 

la seva gestió, execució i control dels processos de transformació, aprofitament i ús 

d’aquest recurs (Parejo, 1998). Aquesta disciplina, alhora que eina per a la planificació 

urbana i l’ordenació del territori, ha esdevingut un marc de concurrència entre les diverses 

disciplines implicades (entre elles la història, la geografia, geologia, biologia, la sociologia, 

l’economia, la jurisprudència, l’arquitectura, etc.), en la qual s’han incorporat entre les 

seves premisses de funcionament les consideracions ambientals i els canvis conceptuals 

que comporta el nou paradigma envers la sostenibilitat.  

La introducció d’aquests nous preceptes legals d’ençà els acords establerts en l’àmbit 

internacional a mitjan del segle XX ha suposat un punt d’inflexió en la pràctica 

urbanística, fet pel qual podem afirmar que ja no estem davant d’una mera declaració de 

principis o de recomanacions genèriques, sinó d’unes prescripcions legals de compliment 

obligat que tota actuació urbanística que es porti a terme ha d’implantar per tal de fer 

compatible el desenvolupament amb la protecció del territori. Amb tot aquest canvi 

conceptual en la manera d’entendre, comprendre i gestionar el sòl des d’un punt de vista 

racional, avui dia ningú no posa en dubte que l’urbanisme ha esdevingut l’agent 

transformador més important del territori i alhora el focus d’estudi de moltes disciplines 

per tots els efectes que ha tingut sobre els ecosistemes, recursos, l’activitat econòmica, el 

sistema financer i el polític i, sobretot, per a la societat en general. Ni la pràctica ni 

l’ordenament jurídic urbanístic s’han quedat al marge del dret ambiental. El canvi de 

paradigma mundial envers el concepte de sostenibilitat ha comportat tota una sinergia 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 3. Marc legal sobre les construccions en sòl no urbanitzable: la llei d’urbanisme de Catalunya  128 

 
d’accions, d’adaptació en alguns casos i de canvi en d’altres, d’unes bases socials, 

polítiques, jurídiques i econòmiques que tradicionalment s’havien sostingut en el dret de 

la propietat del sòl a uns nous postulats urbanístics que per primer cop en la història 

posen límits al creixement urbanístic i promouen la conservació mediambiental, fet pel 

qual no podem entendre l’urbanisme sense la protecció del medi ambient i l’equilibri 

territorial; és a dir, el dret urbanístic no es pot deslligar del dret ambiental. 

Des d’un punt de vista conceptual, el dret urbanístic és el conjunt de normes que tenen 

per objecte la regulació de l’urbanisme i l’ordenació del territori i l’ús del sòl per tal 

d’assolir un doble objectiu: definir el model territorial i regular el contingut del dret a la 

propietat del sòl. Concretament, en el sistema normatiu urbanístic es diferencien dos 

blocs: d’una banda, el legal i reglamentari, que conté la regulació general de l’ordenació 

urbanística, i, de l’altra, el sistema de planejament, que conté el règim jurídic aplicable a 

cada parcel·la del territori. 

El règim urbanístic del sòl —els drets i deures de les persones propietàries— depèn de la 

seva classificació (urbà, urbanitzable i no urbanitzable) i qualificació (usos i condicions), i 

està presidit pels principis de la normativa urbanística. En aquest sentit, l’urbanisme 

regula de manera vinculant i precisa l’espai, tot fixant l’estatut jurídic de la propietat 

mitjançant les tècniques de classificació i qualificació del sòl, prèviament establert en el 

planejament urbanístic general o en les normes subsidiàries de planejament. D’altra 

banda, el règim urbanístic de la propietat del sòl es regeix pels principis que s’enuncien 

en la Llei d’urbanisme, els quals s’han mantingut des de la seva promulgació l’any 2002 

fins a la darrera reforma (2012).  

La política urbanística estatal és tan diversa com regions autonòmiques existeixen. En 

l’àmbit estatal, la CE de 1978 va assumir i consagrar la concepció pública del fenomen 

urbanístic i va redistribuir als poders públics les responsabilitats en el camp urbanístic i 

l’ordenació del territori (articles 148 i 149), la qual cosa va suposar la substitució d’un 

model d’organització política centralitzada per una altra de més complexa, on les 

atribucions administratives es reparteixen entre el govern estatal, les autonomies i les 

entitats locals (Gómez et al., 2013, p. 173). Concretament, l’article 148.1.3 de la carta 

magna permet a les comunitats autònomes assumir competències en matèria d’ordenació 

del territori, urbanisme i habitatge, amb la qual cosa esdevé un dels règims democràtics 

més descentralitzats d’Europa i l’únic país d’estructura federal de la UE en què el govern 

central no té competència en l’ordenació del territori i l’urbanisme (Romero, 2009, p. 193). 

Així, les comunitats autònomes, segons els preceptes constitucionals i per la via 

estatutària, han anat assumint l’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge com a 
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matèries exclusives, fins al punt que actualment totes les comunitats autònomes compten 

amb la seva pròpia normativa urbanística —a excepció de Ceuta i Melilla. En 

conseqüència, els correspon dissenyar i desenvolupar les seves pròpies polítiques en 

matèria urbanística i a l’Estat, exercir certes competències que incideixen sobre 

l’urbanisme, però evitant que condicionin les polítiques autonòmiques, tot i que la seva 

regulació no ha estat exempta de problemes.26  

Tanmateix, i d’acord amb la CE i la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) arran de les 

diverses impugnacions realitzades en els darrers anys, si bé l’Estat no té competències 

sobre l’urbanisme, sí que pot dictar normes que condicionin la tasca legislativa del 

Parlament català en matèria d’urbanisme, entre elles el règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administratiu comú, que regeixen, entre 

d’altres qüestions, la tramitació de procediments administratius com ara els d’expropiació 

forçosa, així com altres normes que fixin les bases per a la protecció mediambiental.  

En la distribució de competències en la política urbanística des de l’any 1985 intervenen 

també els ens locals. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

estableix que el municipi exercirà, entre d’altres, «competències en matèria d’ordenació, 

gestió, execució i disciplina urbanística» (article 25) i, «poden realitzar activitats 

complementàries pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, la protecció 

del medi ambient» (article 28). A la pràctica això comporta que, sota els principis 

d’autonomia per a la gestió dels interessos respectius, de proporcionalitat i de 

subsidiarietat, els municipis exerceixen llurs competències urbanístiques, i assumeixen 

totes les facultats de naturalesa local que no hagin estat expressament atribuïdes per la 

Llei d’urbanisme a altres organismes, entre aquests, les comissions territorials 

                                                
26 Un exemple és tot el problema associat a l’aprovació, per part del Govern central, de la Llei 8/1990, de 25 de juliol, de 
reforma del règim urbanístic i valoracions del sòl i el Reial decret legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei del sòl. L’aprovació d’aquesta norma estatal va ser entesa per molts governs autonòmics com una invasió 
de competències, fet que va donar lloc a la seva impugnació davant el Tribunal Constitucional i a l’aparició de les primeres 
normes autonòmiques quant a la regulació de l’urbanisme per fer front a la Llei del sòl estatal. La inconstitucionalitat de la 
nova Llei del sòl es va posar de manifest mitjançant la sentència del Tribunal Constitucional (STC) 61/1997, de 22 de març 
en la qual es manifestà inconstitucional i nul·la pràcticament tota la Llei 8/1990 i en efecte el Text refós 1/1992, atès que 
l’Estat no podia aprovar, si no tenia un títol específic, normes sobre l’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge, ni que 
fos de caràcter supletori. Aquesta sentència s’ha reiterat en posteriors pronunciaments, com la STC 164/2001 en la qual 
s’atribueix a les comunitats autònomes la competència exclusiva en ordenació del territori i l’urbanisme, d’acord amb la CE. 
Tanmateix, la STC 61/1997 esmentada va reconèixer la constitucionalitat d’admetre que l’Estat podria aprovar normes que 
incidissin en l’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge sempre que tinguessin empara constitucional en algun títol 
competencial, és a dir, en l’ordenament territorial. En conseqüència, un any després de la STC 61/1997, es va aprovar la 
Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el règim del sòl i valoracions, seguida pel Reial decret llei 4/2000, de 23 de juny, de 
mesures urgents de liberalització en el sector immobiliari i els transports, que modificava alguns aspectes de la Llei 6/1998; 
un reglament que va ser impugnat també per diverses cambres i instàncies. Amb la STC 159/2001 i la STC 164/2001 es va 
reiterar en la doctrina establerta en la STC 61/1997, alhora que es van complementar els criteris interpretatius que 
permeten delimitar els àmbits competencials corresponents als diversos poders territorials: estatal, autonòmic i local. En 
efecte, es van dictaminar inconstitucionals part dels seus preceptes insistint que les comunitats autònomes «són les titulars, 
en exclusiva, de les competències sobre urbanisme [...] i les seves pròpies polítiques d’ordenació de la ciutat».  
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d’urbanisme. Així, mitjançant el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), o l’anterior 

Pla general d’ordenació urbana (PGOU), i les Normes subsidiàries de planejament (en 

cas de municipis sense planejament general aprovat) determinen el model de creixement 

del municipi i identifiquen els llocs més adients per al seu desenvolupament, tot 

concretant els usos del sòl, la protecció de l’SNU, respectant en tots els casos les figures 

de planejament superior, com ara els plans territorials parcials. 

3.2. La Llei d’urbanisme de Catalunya  

3.2.1. Visió retrospectiva  

Des del Reial decret 1385/1978, del 23 de juny, de traspàs de les competències de 

l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya fins a l’actualitat els reptes 

aconseguits en l’àmbit urbanístic en l’àmbit català han estat molt importants. Partint d’una 

legislació urbanística preconstitucional construïda pel Text refós de la Llei sobre règim del 

sòl i ordenació urbana, aprovat pel Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, i pels reglaments 

que el desplegaven, s’ha passat a una legislació urbanística de referència que incorpora 

els principis bàsics que emanen el dret ambient i urbanístic en l’àmbit internacional. En 

aquest recorregut, la denominació de país de tradició d’excel·lència en l’ordenació del 

territori i l’urbanisme no ha estat debades. De fet, no podem posar en dubte ni molt 

menys qüestionar el compromís adoptat en l’esfera legal pel que fa a la protecció del 

territori. Juntament amb la normativa urbanística, Catalunya ha estat capdavantera en la 

transposició de les directives europees, sobretot de totes les relatives al medi ambient. 

La Llei d’urbanisme de Catalunya va ser altament sensible a la protecció del medi 

ambient, una voluntat que el legislador va plasmar en tot el text. Del conjunt de normes 

que en van derivar avui en perduren totes. D’aquestes cal destacar una que ha passat 

gairebé desapercebuda però que esdevé una veritable declaració d’intencions del que 

s’ha d’entendre com a actuació pública: «el sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a 

usos que, atenent els valors que el pla d’ordenació urbanística municipal protegeix o 

preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació o naturalesa o bé 

lesionin o impedeixin la realització dels dits valors i l’assoliment de les dites finalitats» 

(article 47.9). Les modificacions posteriors que es van portar a terme en l’àmbit de 

l’urbanisme català van incidir especialment en la protecció del medi ambient fins al punt 

d’establir un règim transitori, mentre no es transposés la Directiva 2001/42/CE mitjançant 

la Llei catalana d’avaluació ambiental estratègica (Llei 6/2009), que incorporava a la Llei 

d’urbanisme catalana l’obligatorietat d’avaluar ambientalment el planejament urbanístic 
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(Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme,27 i, molt especialment, el seu Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 

bàsicament en els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena), sense 

oblidar en cap cas el que va suposar el Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació 

d’impacte ambiental.28 

En la mateixa línia, es va establir l’obligatorietat que les figures de planejament urbanístic 

en l’SNU que desenvolupin planejament urbanístic havien de justificar en tots els casos 

que les actuacions previstes s’adaptin als imperatius derivats de la utilització racional del 

territori. És un cos legislatiu altament sensible a la protecció del territori, que ha estat 

gràcies a la concurrència del dret urbanístic amb l’ambiental i l’aposta que els poders 

públics van fer per redreçar el territori i gestionar-lo d’acord amb uns principis més 

racionals quant a l’ús i la gestió del sòl. 

Avui dia (2016), del total de 947 municipis catalans tots tenen planejament urbanístic29, 

fet que permet una total adaptació de tot el territori a les determinacions de la normativa 

sectorial. Així, es permet la gestió del règim de sòl amb el grau de precisió que li pertoca i 

es pot afirmar que, urbanísticament, tots els ciutadans tenim els mateixos drets i deures 

en les actuacions que interfereixen en aquesta matèria. 

                                                
27 Aquesta llei refon en un text únic la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de l’LU 2/2002 per al foment de 
l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. La Llei 10/2004 modificava i complementava 
determinats aspectes de l’LU 2/2002, amb la finalitat principal de fomentar l’accés de la població a l’habitatge, la 
sostenibilitat en l’ús del territori i l’autonomia local. Com s’esmentava en l’exposició de motius, en els dos darrers últims 
anys el territori català havia començat a experimentar «algunes dinàmiques com la dispersió de la urbanització, la creixent 
especialització funcional de l’espai i el risc de la segregació induïda pel mercat immobiliari» que de perdurar en el temps 
podien «posar en perill l’ús racional del territori i, en darrer terme, el benestar col·lectiu». Aquest creixement era més propi 
d’èpoques anteriors de descontrol urbanístic, que feien necessari l’aplicació de més eines de control i contenció dels 
creixements que s’estaven portant a terme i d’aquí la incorporació de nous principis ambientals acord amb les tendències 
que s’estaven manifestant en l’àmbit internacional. En efecte, l’article 4 de la Llei 10/2004 establia un precepte destinat a 
integrar les consideracions ambientals en el planejament urbanístic. 

28 La Directiva europea 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, sobre avaluació dels impactes sobre el medi ambient de certes 
obres públiques i privades, contràriament a la majoria de la legislació ambiental prèvia, tenia com a objecte la prevenció 
dels danys ambientals en lloc de la seva reparació, i concretava el contingut bàsic de les avaluacions d’impacte ambiental i 
el tipus d’iniciatives que n’havien de formar part. Aquesta directiva va suposar un punt d’inflexió molt important pel que fa a 
la protecció mediambiental així com un pas decisiu en obligar a sotmetre a avaluació ambiental tota una sèrie de projectes. 
A Catalunya, la transposició de la directiva es va portar a terme ràpidament mitjançant el Decret 144/1988, el qual 
desenvolupa la legislació bàsica de l’Estat espanyol (Reial decret legislatiu 114/1988, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte 
ambiental i el reglament que el desenvolupa, el Reial decret 1302/1986). Van ser dues transposicions de la Directiva 
85/335/CEE, dos anys després de ser aprovada, malgrat que l’Estat no va participar en la seva elaboració, ja que va 
aparèixer mig any abans que entrés a formar part de la UE (1986). 

29 La disposició addicional tercera del Text refós de l’LU 2/2002, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
estableix que els municipis que no compten amb cap figura de planejament general en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei i els que compten amb delimitacions de sòl urbà sense normes urbanístiques tenen l’obligació de formular un 
POUM; una obligació que ja contenia l’LU 2/2002. En efecte, el juliol de 2010 el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques va aprovar les Normes de planejament dels municipis sense planejament de Catalunya, tant per a tots els 
municipis que no disposessin de cap figura de planejament urbanístic com per als que es trobessin tramitant el seu POUM. 
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Efectivament, l’anàlisi retrospectiva de les polítiques urbanístiques dels darrers anys que 

han afectat la manera d’entendre i gestionar l’SNU ens permet discernir tot allò que 

emana de polítiques anteriors i dels nous postulats internacionals pel que respecta a la 

protecció mediambiental dels actes directament relacionats d’una mala praxi de la 

societat actual pel que fa al compliment del marc legal vigent. Tota aquesta munió de 

normes està resumida en la figura adjunta (fig. 3.1).  

Any Normativa urbanística i de planificació territorial 

1956 Llei de 12 de maig sobre règim del sòl i ordenació urbana. 

1975 Llei 19/1975, de 2 de maig, de reforma de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana. 

1976 Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació 
urbana. 

1978 Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de planejament urbanístic. 

1978 Reial decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de disciplina urbanística. 

1978 Reial decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de gestió urbanística. 

1978 Reial decret 1385/1978, del 23 de juny, de traspàs de competències de l’Administració de l’Estat. 

1981 Llei 9/1981, de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística. 

1983 Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 

1984 Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya.  

1990 Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística.  

1990 Llei 8/1990, de 25 de juliol, de reforma del règim urbanístic i valoracions del sòl. 

1992 Reial decret 1/1992, de 26 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació 
urbana. 

1995 Llei 1/1995, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya. 

1996 Acord de Govern de 5 de març de 1996, pel qual s’aprova el Pla director de coordinació del delta de l’Ebre. 

1997 Llei 7/1997, de 14 d’abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i col·legis professionals. 

1998 Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim de sòl i valoracions. 

2000 Reial decret 4/2000, de 23 de juny, de mesures urgents de liberalització en el sector immobiliari i transports. 

2001 Acord del Govern de la Generalitat de 15 de maig de 2001, pel qual s’aprova definitivament el Pla territorial parcial 
de les Terres de l’Ebre. 

2002 Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.  

2003 Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme. 

2004 Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

2005 Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  

2006 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

2007 Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl.  

2007 Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

2008 Reial decret 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl. 

2009 Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 

2010 Acord GOV/130/2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre. 

2010 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

2011 Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

2012 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost. 

2014 Decret legislatiu 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

FIGURA 3.1. Síntesi del marc legal urbanístic 1956-2014. 
Font: elaboració pròpia. 
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La història recent de l’urbanisme en el conjunt de l’Estat espanyol no va més enllà de la 

Llei del sòl de 1956, ja que fins aleshores la regulació urbanística es regia en l’esfera 

local. La Llei de 12 de maig sobre règim del sòl i ordenació urbana estatal va ser el primer 

text legal que atribueix als poders públics la completa responsabilitat sobre tot allò que 

faci referència a l’ordenació urbanística en tot el territori nacional, i concep la planificació 

urbanística com a una funció pública i de la qual en deriva el dret urbanístic espanyol. 

Entre els motius justificatius que acompanyaren aquesta llei cal destacar la voluntat del 

legislador de fer front a «la especulación del suelo, que malogra toda ordenación urbana, 

sustrae prematuramente terrenos a la agricultura y, al exigir por los todavía no 

urbanizados precios de solar, coloca a los adquirentes en difíciles condiciones de 

contribuir a la obra urbanizadora, y, en suma, un movimiento migratorio que, al no ser 

encauzado, concentra en algunas ciudades, a costa del medio rural, notables masas de 

población, con repercusiones de alcance nacional».  

La seva entrada en vigor va comportar l’alteració de l’estat jurídic de la propietat del sòl, 

el qual passà de ser un dret d’exercici quasi il·limitat a ser-ne un de completament 

sotmès, en el seu contingut, a la legislació urbanística i els plans d’ordenació (Blasco, 

2006). Per primer cop, es va elevar el planejament a element fonamental, tot i que es 

limitava profundament l’ús edificatori, i es va intentar regular l’ús del sòl d’acord amb la 

funció social de la propietat. Pel que respecta a la classificació urbanística del sòl, es van 

establir les següents categories, els límits físics del qual entre uns i uns altres vindrien 

determinats pels PGOU: sòl urbà (zones consolidades per l’edificació), sòl de reserva 

urbana (susceptible d’urbanització mitjançant els corresponents plans parcials) i sòl rústic 

(la resta del territori municipal, assignant-li un aprofitament directe).  

Pel que fa a la gestió de l’anomenat «sòl rústic» tot i que aquest es concebia com a un 

concepte negatiu i residual que no reunia la condició d’urbà o reserva urbana destinada a 

la urbanització, l’objectiu del legislador era preservar els terrenys agrícoles del procés 

urbanitzador, una voluntat que es plasma en alguns dels apartats dels seus articles 

(articles 8, 13, 18, 60 i 69). No obstant això, s’admetien excepcionalment algunes 

edificacions aïllades en el medi rural i, entre aquestes l’habitatge unifamiliar.30 

En general, va ser una llei que va atorgar a l’Administració una àmplia discrecionalitat en 

les seves actuacions que, juntament amb la inexistència d’uns estàndards urbanístics de 

                                                
30 Si bé els assentaments residencials en l’SNU no estaven taxativament prohibits si es determinava que: «Las 
construcciones de toda clase en terrenos urbanos y rústicos habrán de adaptarse en lo básico, al ambiente estético de la 
localidad o sector para que no desentonen del conjunto medio en que estuvieren situadas» (article 60) i «los tipos de 
construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada y quedarán prohibidas las edificaciones características de 
las zonas urbanas y especialmente los bloques de pisos con paredes medianeras al descubierto» (article 69). 
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compliment obligat, va donar lloc a l’ús i abús de l’SNU en funció dels interessos privats, 

malgrat que en el seu cos teòric es promulgava tot el contrari; va ser un instrument per a 

l’ordenació del territori que va fracassar per les pròpies circumstàncies polítiques i el 

clima d’impunitat del moment. No obstant això, com a norma inicial va assentar unes 

bases pròpies de funcionament que amb els anys, en major o menor mesura, igual que 

els comportaments socials, han avançat en el camí de la millora.  

El període de vigència d’aquesta llei va ser de gairebé vint anys. La seva successora, la 

Llei 19/1975, de 2 de maig, de reforma de la Llei del règim del sòl i ordenació urbana, 

però, va mantenir els principis de la seva predecessora. En la mateixa exposició de 

motius s’assenyalava que «puede decirse que los principios que inspiran la Ley del suelo 

del 1956 tienen validez casi permanente» i, d’acord amb la seva disposició final segona, 

es va promulgar el Text refós d’ambdues lleis mitjançant el Reial decret 1346/1976, de 9 

d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.  

El Decret 1346/1976 va regular, des del prisma de l’urbanisme i ordenació del territori, la 

conservació o tutela del medi natural; així mateix, va preveure i desenvolupar un seguit 

de figures urbanístiques encaminades a una protecció de la natura i al manteniment d’un 

paisatge que l’ordenació del territori havia de conèixer i en conseqüència tutelar. Dita 

norma va ser objecte de desenvolupament pel Reglament de planejament (Reial decret 

2159/1978), el Reglament de gestió urbanística (Reial decret 3288/1978) i el Reglament 

de disciplina urbanística (Reial decret 2187/1978). La modificació més substancial 

d’aquesta reforma residia en l’SNU, en què s’eliminava el dret d’aprofitament mínim que 

l’anterior llei reconeixia. Tanmateix, quant als assentaments en l’SNU, ambdues lleis no 

van ser suficients per aturar les inèrcies del moment, fet que es va traduir territorialment 

en una gran munió d’urbanitzacions i edificacions aïllades implantades de manera il·legal 

en el medi rural, moltes de les quals, encara avui, es troben en una situació irregular.  

La promulgació de la CE a finals de 1978 va portar implícita tota una sèrie de canvis en 

les estructures legislatives del país basades en la justícia, la igualtat i el pluralisme polític, 

alhora que el reconeixement de tota una sèrie de valors i principis fonamentals que van 

tenir la seva plasmació en l’urbanisme i l’ordenació del territori. En aquest sentit, en el 

marc de l’assumpció de les competències en matèria d’urbanisme establertes en la CE, la 

Llei 9/1981, de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística va suposar la 

primera transposició i desenvolupament en l’àmbit català de la Llei del sòl estatal. Aquest 

marc legislatiu, juntament amb la creació de l’Institut Català del Sòl (Llei 4/1980, de 16 de 

desembre), va donar lloc al primer ordenament jurídic específic de Catalunya.  
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Pel que respecta a la gestió del medi natural, si bé la Llei 9/1981 no feia cap tipus 

d’esment de la definició ni tan sols del tractament sobre l’SNU, el seu preàmbul va 

suposar una declaració d’intencions sobre les polítiques que calia portar a terme en un 

futur immediat sobre un territori que no havia quedat exempt de les dinàmiques i 

situacions creades en l’àmbit de l’urbanisme, o el que els seus redactors mateixos van 

definir com un «desenvolupament peculiar urbanístic del nostre territori», entre els quals 

l’eradicació i tractament de les urbanitzacions desenvolupades «en la clandestinitat, o, 

més ben dit, en la il·legalitat» es plantejava com l’objecte principal del nou ordenament. 

Conceptes com racionalitat, contenció o planificació s’hi van incorporar per primer cop, 

amb l’objectiu final «que l’activitat urbanitzadora segueixi el planejament i no a l’inrevés, 

perquè la previsió origini la racionalitat necessària en l’expansió urbana». 

Malgrat el temps transcorregut, els problemes urbanístics amb què iniciava la Generalitat 

la seva tasca en l’àmbit de l’urbanisme no difereixen molt dels que encara ara 

s’arrosseguen, fruit en part de la intensitat dels fets i de l’arrelament dels costums en 

l’àmbit social, entre els quals la Llei 9/1981 destaca en l’exposició dels fets que: «El 

desenvolupament irregular del procés d’urbanització desenvolupat per iniciativa particular 

ha donat lloc a l’aparició d’urbanitzacions desordenades empreses sota la pressió 

d’interessos particulars i, en molts casos, estancades en estat rudimentari, amb greus 

perjudicis». Per eradicar-ho, la Llei 9/1981 es proposava «evitar que en el futur es 

produeixen aquestes situacions, fixant clarament les condicions d’acord amb les quals es 

podran autoritzar les urbanitzacions particulars, sense perdre de vista la lògica 

prevalença del primer». Es tracta d’un procés que ha estat titllat de catastròfic, en 

particular, quant als equipaments urbans i el total desgavell de la implantació de les 

urbanitzacions de segona residència en el territori, que ha comportat que fins al punt que 

gairebé un 3% del territori de Catalunya passés de rústic a urbanitzat (Camarasa, 2007, 

p. 315-316) mitjançant la implantació d’un gran nombre d’urbanitzacions en l’SNU 

destinades, inicialment, a segona residència. 

La Llei 9/1981 reconeixia el problema existent, però en canvi no es va publicar cap estudi 

ni dades oficials sobre el nombre real de nous assentaments residencials al marge de la 

legalitat que havien pogut sorgir en aquets darrers anys. Amb els anys, el Síndic de 

Greuges —en l’Informe emès sobre les urbanitzacions amb dèficits (nascudes els anys 

60 i 70 del segle passat) (2013)—, ho va qualificar com «una peculiaritat del procés 

d’urbanització a Espanya i, en particular, a Catalunya» que a nivell català l’any 2009 va 

motivar l’aprovació de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora de les 

urbanitzacions amb dèficits urbanístics encaminada a facilitar els processos de regulació 
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definitiva de les urbanitzacions, ja sigui mitjançant la seva consolidació o la reducció 

parcial o total de la urbanització31. 

Des de la Llei 9/1981 fins a l’entrada en vigor de l’LU 2/2002, les modificacions 

legislatives portades a terme en l’àmbit de l’urbanisme no són altra cosa que una 

adaptació a la Llei del sòl estatal, tret d’alguns casos excepcionals entre els quals cal 

destacar el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre (2001), que s’analitzarà més 

endavant. En aquest sentit, la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de 

l’ordenament urbanístic de Catalunya no va anar més enllà de la Llei 9/1981. L’objectiu 

d’aquesta Llei únicament va ser adequar l’ordenament urbanístic estatal a les exigències 

de l’ordenació urbana a Catalunya, així com adaptar l’ordenament urbanístic a les 

particularitats del seu medi físic, juntament amb la dimensió dels seus agents urbanístics, 

peculiaritats històriques, industrials o turístiques dels seus assentaments.  

La regulació pròpiament dita de l’SNU en l’àmbit català no va arribar fins l’entrada en 

vigor del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos 

legals vigents en matèria urbanística, mitjançant la qual es refon en un text únic la Llei 

9/1981 i la Llei 3/1984 per imperatiu de la disposició final d’ambdós textos legals. Amb 

aquesta norma es va ordenar l’urbanisme del territori de Catalunya per a les àrees 

classificades com a sòl, urbanitzable i no urbanitzable. Des de llavors fins a l’entrada en 

vigor de l’LU 2/2002, va ser l’instrument que s’aplicava, juntament amb les 

determinacions de la legislació estatal compreses dins del seu àmbit competencial32. 

D’aquestes cal destacar: 

1. Pel que respecta a la regulació de l’SNU, aquest seguia tenint un caràcter merament 

residual. 

2. Pel que respecte a les construccions que s’havien d’emplaçar en el medi rural, es 

determinava que (article 127): 

- «No es podran realitzar altres construccions que les destinades a explotacions 

agrícoles que tinguin relació amb la naturalesa i destinació de la finca i s’ajustin si 
                                                
31 Aquesta llei va dotar els àmbits afectats d’un règim especial en matèria urbanística pel que fa a tres temes cabdals: els 
estàndards urbanístics, les cessions i les reserves (capítol I, articles 4-10), juntament amb els sistemes de finançament 
(capítols II, III, IV i V). Els primers anys de vigència de la llei van permetre emprendre actuacions de regularització i millora 
en 99 urbanitzacions disperses en el conjunt del territori català. La crisi econòmica, però, n’ha interromput els efectes, 
essent la darrera convocatòria de les línies d’ajusts i subvencions la de l’any 2010. El febrer de 2014, l’actual Departament 
de Territori i Sostenibilitat va anunciar que havia iniciat els tràmits per impulsar una nova estratègia per a la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits. L’objecte d’aquesta nova iniciativa és esmenar els errors de la Llei 3/2009, principalment pel 
que fa a les solucions que es proposaven. Per fer-hi front, es proposa la recerca de solucions ajustades a la situació de 
cada ajuntament i de cada urbanització. 

32 El fet que aquesta normativa urbanística fos aprovada amb anterioritat a l’aprovació de la Llei del sòl estatal (Llei 8/1990) 
i el posterior text refós d’aquesta (Reial decret 1/1992) l’hi permeté al dret urbanístic català seguir exercint la seva 
autonomia en els afers urbanístics. 
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s’escau als plans o normes del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, com 

també les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, entreteniment i 

servei de les obres públiques.  

- Poden autoritzar-se, seguint el procediment previst a l’article 68 d’aquesta Llei, 

edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social que hagin d’emplaçar-se 

en el medi rural, com també edificis aïllats destinats a habitatge familiar on no 

existeixi la possibilitat de formació d’un nucli de població. En aquest supòsit, en el 

moment de l’autorització, es tindran en consideració els efectes sobre el medi i les 

explotacions rurals i forestals. 

- Els tipus de les construccions hauran de ser adequats a la seva condició i situació 

aïllada, conforme a les normes que el Pla estableixi, i quedaran prohibides les 

edificacions característiques de les zones urbanes.» 

Quant a les infraccions urbanístiques, la Llei 1/1990, considerava com a infracció «tota 

vulneració de les prescripcions contingudes en aquesta Llei o en els plans, programes, 

normes i ordenances subjecte a sanció de conformitat amb el que determinen aquesta 

Llei i el Reglament de disciplina urbanística». També preveia la protecció dels postulats 

normatius mitjançant la inspecció urbanística que «ha d’ésser exercida per l’Administració 

de la Generalitat, pels òrgans de l’Administració Local, en el marc de les competències 

respectives i d’acord amb la legislació vigent». Pel que fa a la seva tipificació, la Llei 

considerava com a infracció tant la vulneració dels postulats normatius com les obres que 

s’executessin sense llicències. Per tant, era una Llei que ja tipificava les infraccions i els 

delictes en l’SNU, tot i que és cert que no ho feia amb el rigor o la concreció que caldria, 

fet que, unit a una millora de l’economia en general, va incrementar la pressió 

urbanitzadora sobre el medi rural. 

Així mateix, i prèviament que es disposés d’una llei pròpia en matèria d’urbanisme, la 

Generalitat va anar aprovant altres lleis que, sense regular pròpiament l’àmbit urbanístic, 

contenien disposicions que hi incideixen directament o indirectament. Partint de les 

competències que atorga la CE i l’Estatut l’any 1983 es va aprovar la Llei 23/1983 de 

política territorial de Catalunya, essent l’única llei aprovada per la Generalitat en aquesta 

matèria. La Llei 23/1983 va establir les directrius d’ordenació del territori català i de les 

accions administratives amb incidència territorial, per tal de corregir els desequilibris i 

assolir un benestar més gran de la població. Així, va establir un règim de protecció 

especial, mitjançant els instruments següents: el Pla territorial general de Catalunya 

(descriu el model general); els plans territorials parcials (de caràcter general, però referits 

a regions) i els plans territorials sectorials (amb el mateix abast que el Pla territorial 
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 1. Pla territorial general de catalunya (1995)

 2. Plans territorials parcials:

Planejament territorial      PTP de les Terres de l'Ebre (2001)

(Llei 23/1983, de política territorial)      PTP de les Terres de l'Ebre (2010)

     Catàleg del Paisatge de les Terres de l'Ebre

 3. Plans territorials sectorials

     Pla d'espais interès natural (PEIN)

  Sòl urbà

     Planejament geneal POUM   Sòl urbanitzable

  Sòl no urbanitzable

Planejament urbanistic

(Llei 2/2002, d'urbanisme)   Pla especial

     Planejament derivat   Pla de millora urbana

  Pla parcial

general, però limitats a un aspecte del territori). En efecte, i d’acord amb el marc legal 

urbanístic, el planejament territorial posa l’accent en l’establiment de les coherències 

espacials necessàries per facilitar un desenvolupament sostenible, en consonància amb 

la Llei d’urbanisme i aquesta amb les polítiques territorials tot respectant, però, la seva 

autonomia en matèria de planejament i tot això sota el principi bàsic de coherència. 

En el marc de les polítiques territorials, si bé Catalunya disposa d’una política pròpia des 

de l’any 1983, el desenvolupament de la Llei no va arribar, però, fins l’any 1995, amb 

l’aprovació del Pla territorial general mitjançant la Llei 1/1995, de 16 de març, pel qual 

s’aprova el Pla territorial general de Catalunya (PTGC) en el qual es va fixar el model 

territorial general, es van definir els diferents àmbits pels quals s’haurien de desenvolupar 

els plans territorials parcials (PTP) i es van establir les especificacions que haurien de 

tenir. Aquesta Llei va establir els objectius que s’haurien de seguir per preservar el medi 

natural, entre els quals destacava «respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial 

interès, ja sigui per llur extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat». En efecte, i d’acord 

amb l’establert en el paràgraf anterior, el planejament territorial i urbanístic es 

desenvolupa tot seguint l’esquema que es sintetitza en la figura adjunta (fig. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2. Estructura del planejament territorial i urbanístic a les Terres de l’Ebre. 
Font: elaboració pròpia. 

De tots els plans territorials parcials que havien de desenvolupar-lo en cadascuna de les 

regions de Catalunya (les comarques de Girona, l’àmbit metropolità de Barcelona, les 

Terres de l’Ebre, les comarques de Tarragona, la Catalunya central i les Terres de 

Ponent), el PTP de les Terres de l’Ebre (PTPTE) va ser el primer que es va redactar i 

aprovar (2001). Mitjançant aquest, s’hi van establir unes noves categories de protecció 

per l’SNU (especial, funcional i preventiva) supramunicipal en el marc de la promulgació 
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de la nova reforma legislativa en matèria de règim del sòl33 així com la polèmica que va 

esclatar a les Terres de l’Ebre pel Pla Hidrològic Nacional (PHN) i sense menystenir 

l’estratègia de desenvolupament realitzada per l’Institut per al Desenvolupament 

Econòmic de les Comarques de l’Ebre (IDECE), creat l’any 1993.34 

Tenint en compte el marc competencial que estableix la CE en matèria de medi ambient, 

cal entendre com a legislació bàsica el marc doctrinal comú en tot el territori i que 

estableix uns mínims d’igualtat de drets i obligacions per a totes les comunitats 

autònomes (entre aquests no poden aprovar limitacions a la baixa respecte dels nivells de 

protecció aprovats per l’Estat). La categorització establerta pel PTPTE va permetre dotar 

aquest territori d’una protecció de l’SNU més restrictiva que la normativa estatal. Aquest 

grau de protecció del medi natural va ser elevat a nivell de legislació pel Parlament de 

Catalunya amb l’aprovació un any després de l’LU 2/2002,35 considerada com a una de 

les lleis més pioneres en matèria de protecció del territori. 

Quant a les construccions en el medi rural, l’LU 2/2002 és taxativa, breu i concisa. A 

diferència de la majoria de les comunitats autònomes, que admeten la possibilitat de 

construir un habitatge aïllat vinculat a l’explotació agropecuària de la finca, Catalunya és 

l’única regió en la qual, a partir de l’any 2002, es prohibeix la construcció d’habitatges en 

el medi rural de manera genèrica fent prevaldre l’objecte del legislador: pretendre que el 

sòl no urbanitzable es destini als usos adequats segons la seva naturalesa. En 

conseqüència, la construcció de cases en l’SNU ha passat de ser una pràctica legal, 

quotidiana i habitual, a ser un fet excepcional que ha d’estar degudament vinculat a l’ús 

racional dels recursos naturals, és a dir, als usos agrícoles, forestals, ramaders, pecuaris, 

així com al foment de la rehabilitació i reconstrucció de les edificacions ja existents, amb 

l’objecte de garantir una correcta gestió i ordenació del territori mitjançant el control 

específic de les actuacions susceptibles de generar-hi un impacte.  

                                                
33 Pel que respecta a l’SNU, la Llei 6/1998, sobre règim del sòl i valoracions reduïa la capacitat de les administracions 
locals d’intervenir en la classificació del sòl, establint que considerava que els processos d’urbanització de l’SNU estarien 
en funció del seu nivell de protecció, esdevenint com a sòl apte per urbanitzar la totalitat de l’SNU no inclòs dins de cap 
espai de protecció especial i aquells que no fossin aptes per al desenvolupament urbà. El Reial decret 4/2000 de mesures 
urgents de liberalització del sector immobiliari i de transports va alterar considerablement la definició de l’SNU establerta a 
la Llei 6/1998, i va reduir els motius de incompatibilitat per la seva urbanització establint que els processos d’urbanització 
de l’SNU estarien en funció del seu nivell de protecció. Així, aquells sòls que estaven classificats com de protecció especial 
estarien exempts de l’urbanització, però, en canvi, els que no tenien cap protecció especial serien susceptibles de 
reclassificar-se en sòl urbanitzable i compatible amb la seva urbanització. 
34 Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. Segons 
aquesta Llei, l’IDECE és un organisme autònom de caràcter administratiu dependent del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (ara Departament de Territori i Sostenibilitat) alhora que considerat com 
un instrument potenciador i integrador dels esforços de totes les administracions actuants en els corresponent àmbits, 
encarregat de detectar millor les necessitats, de l’estudi, el foment i qualsevol altra activitat encaminada al 
desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. 

35 L’LU 2/2002 és conseqüència directa de la STC 61/1997 anteriorment esmentada.  
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Aquest nou marc legal legislatiu aprovat en l’àmbit urbanístic va ser el primer de l’Estat a 

incorporar les prescripcions ambientals de la UE36 sense posar-hi cap tipus d’impediment, 

tot el contrari, hi dóna totalment suport limitant els usos i establint unes pautes 

d’ordenació coherents i respectuoses amb el medi ambient i, alhora, compatibles amb el 

desenvolupament econòmic. Així mateix, també va ser la primera en l’àmbit estatal a 

pronunciar-se a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible37 a partir de l’ús 

racional del sòl i fer front al problema de les urbanitzacions implantades de forma il·legal 

sobre el territori i, en especial, el medi rural. 

Des d’aquesta perspectiva, el primer objectiu d’aquesta Llei era impregnar les polítiques 

urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius 

del desenvolupament sostenible, de manera que es traduís: en l’ús racional del territori; 

en la lluita contra la pobresa mitjançant aquest recurs, amb la política d’habitatge social; 

en la qualitat de vida a assolir en tots els assentaments humans, tant els existents com 

els nous; en l’increment de la conscienciació de la societat pel que fa al medi ambient; en 

la gestió correcta i proporcionada dels altres recursos naturals, des de la perspectiva 

urbana i en altres recursos generats, i, en un ús progressiu de les energies renovables i 

una política eficient d’estalvi energètic, tot això mitjançant l’acció coordinada dels 

instruments de planificació territorial, urbanística i sectorial. 

El reglament urbanístic català va comportar un canvi de paradigma conceptual sobre 

l’ordenació del territori, així com la plasmació legislativa del model urbanístic de 

Catalunya, al marge del que en el seu moment ja van suposar la Llei 23/1983, de política 

territorial, i la Llei 24/1994, de 24 de desembre, de l’habitatge, les quals contenien 

disposicions que incidien directament o indirecta en el planejament urbanístic. Tant pel 

seu preàmbul com pels apartats normatius, l’LU 2/2002 va plasmar la nova voluntat 

                                                
36 Tal com assenyala Blanca Lozano, catedràtica de dret administratiu de la Universitat del País Basc, tots els àmbits 
sectorials que abraça la regulació pública per a la protecció ambiental han de presentar unes pautes en comú que 
provenen, precisament, dels principis jurídics treballats en l’àmbit del dret internacional i el dret de la UE, basats en els 
principis de desenvolupament sostenible, d’acció preventiva i de cautela, de qui contamina paga i de correcció dels 
atemptats al medi ambient, entre d’altres (Soriano i Brufao, 2010). 

37 En l’àmbit estatal, no és fins la Llei 8/2007 que s’introdueix per primer cop en la legislació el principi de desenvolupament 
territorial urbà sostenible (article 2) assenyalat en el títol preliminar: «el creixement urbà és necessari, però avui dia està 
clar que l’urbanisme ha de respondre als requeriments d’un desenvolupament sostenible, minimitzant l’impacte sobre el 
creixement i apostant per la regeneració de la ciutat existent». 

La nova Llei, que es va desenvolupar mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei del sòl, és el darrer instrument del qual disposa l’Estat per regular les polítiques generals d’urbanisme i 
d’ordenació del territori. Aquesta llei, actualment vigent, té la seva base competencial en els articles de la CE 149.1.1 
(condicions bàsiques que garanteixen la igualtat dels espanyols en tot el territori en l’exercici de drets i deures, i de la 
propietat del sòl), 149.1.8 (legislació civil), 149.1.13 (competència de l’Estat per aprovar la planificació general de l’activitat 
econòmica), 149.1.23 (bases de la protecció del medi ambient), 149.1.18 (bases del règim jurídic de les administracions 
públiques i el règim estatuari dels funcionaris), així com el sistema sobre expropiació forçosa i responsabilitat patrimonial de 
les administracions públiques. No imposa el model urbanístic que s’ha de seguir, però sí les noves concepcions envers 
l’urbanisme, la sostenibilitat, la corrupció i el dret a l’habitatge.  
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sorgida per part de la Generalitat de donar resposta a les noves necessitats econòmiques 

i socials del país; una voluntat que va comportar l’adequació de tots els planejaments 

municipals al nou marc legal autonòmic de referència i, en conseqüència, de les 

polítiques urbanístiques que s’han d’implantar en l’SNU. 

Les polítiques de planificació territorial també s’han nodrit d’aquest nou marc legislatiu 

incorporat les directrius i postulats ambientals sorgits en el si de la UE. Només dos anys 

després de l’aprovació del primer PTP (el de les Terres de l’Ebre), el nou govern de la 

Generalitat presidit per Pasqual Maragall va acordar revisar tots els instruments de 

planificació, entre ells el PTPTE del 2001,38 amb l’objectiu de dotar tots els instruments de 

planificació territorial de Catalunya d’un contingut més estratègic i de formular tota la resta 

de plans territorials parcials pendents.39 En aquest context, des del 27 de juliol de 2010, 

les Terres de l’Ebre compten amb un nou PTP, el qual, seguint les directrius de 

planejament establertes pel Programa de planejament territorial, la Llei d’urbanisme de 

Catalunya, les determinacions del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 

i del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl 

urbanitzable delimitat sense el pla parcial aprovat (PDUSC-2), s’atorga un pes molt 

important al conjunt de l’SNU, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès 

paisatgístic en consonància amb les directrius del paisatge, vinculades al Catàleg del 

paisatge de les Terres de l’Ebre, aprovat també l’any 2010. 

Totes aquestes polítiques urbanístiques i territorials, al marge de totes les mancances 

que poden tenir, van plasmar per la via normativa les noves polítiques proactives 

d’anticipació envers els nous problemes ambientals a què havia de fer front la societat de 

principis del segle XX. Es tracta d’unes polítiques que incorporen el concepte de 

sostenibilitat en els seus postulats i propugnen un ús racional del sòl; uns principis i valors 

subjacents que, com bé assenyala Albert Cortina (2012, p. 50), «impregnen de nova 

cultura del territori l’ordenament jurídic del nostre país i són una crida perquè, mes enllà 

del compliment estricte de la llei per part de les administracions i ciutadans, 

s’aconsegueixi canviar comportaments i s’assoleixin renovats compromisos ètics i 

responsables vers el nostre hàbitat urbà, el territori i el paisatge».  

                                                
38 El nou govern de la Generalitat, més conegut com el “tripartit” va considerar que calia refer el Pla per adaptar-lo a la nova 
realitat demogràfica de les Terres de l’Ebre —que ja depassava les previsions del Pla anterior— i alhora, incorporar-hi el 
nou planejament sectorial aprovat els anys precedents. A dia d’avui, però, el PTPTE segueix vigent, encara que a mans de 
les comissions territorials d’urbanisme i no de la Secretaria de Planificació Territorial com ho havia estat inicialment. 

39 Amb la Resolució 82/6, de 19 d’abril del 2001, el Parlament de Catalunya va aprovar que el Govern quedava obligat: 1) a 
presentar en el termini de tres mesos un calendari detallat per a l’elaboració i la tramitació dels PTP, 2) que tots els PTP 
disposessin d’aprovació inicial no més tard del desembre del 2003 i 3) que aquells instruments de desenvolupament del 
PTGC com són les directrius previstes en els pressupostos de la Generalitat, així com les memòries del compliment del 
PTGC, s’havien de presentar cada dos anys.  
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Per primer cop —i d’aquí el canvi— el concepte de medi ambient esdevé un fenomen 

transversal que afecta totes les polítiques sectorials en general, més enllà de la tasca de 

defensa en solitari que les administracions ambientals n’havien fet. Aquesta configuració 

normativa introdueix una nova perspectiva del que ha de ser una gestió del territori 

racional i eficient. A nivell teòric, a dia d’avui la transposició de la normativa ambiental i 

urbanística internacionals ha finalitzat —poques són les polítiques que no hagin 

incorporat els criteris ambientals bàsics en planificació associats al concepte de 

sostenibilitat; tanmateix, a nivell pràctic o educatiu alguna cosa trontolla, ja que en cas 

contrari investigacions d’aquests tipus a dia d’avui haurien de ser innecessàries, almenys 

pel que respecta al període temporal d’estudi.  

Estadísticament, posem de manifest la principal mancança d’aquesta investigació al 

marge dels fets observats: no hi ha cap tipus de dades oficials que ens demostri la 

magnitud dels fets, ni dels assentaments dels anys 60 als 90, com tampoc els que s’han 

portat a terme en els darrers anys malgrat l’entrada en vigor de l’LU 2/2002; per tant, no 

seria del tot correcte assenyalar que tot el llarg recorregut i els reptes aconseguits en 

l’àmbit de l’urbanisme no ha servit per a res. El territori, però, mostra símptomes que 

alguna cosa ha fallat. Veurem en els capítols següents les tendències en curs, aquí, però, 

cal concretar les regles del joc en matèria urbanística. 

3.2.2. La regulació del sòl no urbanitzable  

Pel que respecta a la regulació de l’SNU, aquest es concreta en la normativa que el 

desenvolupa i que es detalla en els apartats següents. 

3.2.2.1. Concepte del sòl no urbanitzable 

D’acord amb l’article 32 de l’LU 2/2002 i llurs modificacions, constitueixen l’SNU, els 

terrenys que: 

«a) El pla d'ordenació urbanística municipal classifica com a tals per raó de: 

Primer. La incompatibilitat amb llur transformació. 

Segon. La inadequació al desenvolupament urbà. 

b) Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà 

ni en sòl urbanitzable.» 
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Posteriorment, en el Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme (TRLUC) es va incidir en els aspectes ambientals que havien de regir la 

protecció del medi rural. D’acord amb l’apartat primer de l’article 32, constitueixen l’SNU: 

«a) Els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal ha de classificar com a 

no urbanitzables per raó dels factors següents, entre d'altres: 

Primer. Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel 

planejament territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la 

necessitat o la conveniència d'evitar la transformació dels terrenys per a protegir-ne 

l'interès connector, natural, agrari, paisatgístic, forestal o d'un altre tipus. 

Segon. Les determinacions dels plans directors, d'acord amb el que estableix 

l'article 56. 

Tercer. La subjecció dels terrenys a limitacions o servituds per a la protecció del 

domini públic. 

b) Els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal considera necessari 

classificar com a sòl no urbanitzable per raó de: 

Primer. La concurrència dels valors considerats per la legislació aplicable en 

matèria de règim de sòl i de valoracions. 

Segon. L'objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, 

d'acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible definit per l'article 

3, i també la concurrència d'altres criteris objectius establerts pel planejament 

territorial o urbanístic. 

Tercer. El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques 

protegides o denominacions d'origen. 

c) Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà 

ni en sòl urbanitzable.» 

Pel que respecta a la seva delimitació, s’estableix que s’ha de dur a terme sobre la base 

d’un concepte global d’espais oberts que es protegeixen del procés urbanitzador d’acord 

amb els criteris de sostenibilitat definits en l’article 3 (Concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible) de l’LU 2/2002, en el qual es determina que: 

«1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional 

del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement 

amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, 

històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i 

futures. 
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2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 

comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió 

en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació 

en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 

les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.» 

Tanmateix, l’apartat a.3r de l’esmentat article 3 de l’RLU, especifica que cal conjuminar 

models d’ocupació del sòl «que afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida 

tradicionals a les àrees rurals i comportin una gestió adequada del sòl no urbanitzable i, 

particularment del sòl agrari, que reconegui les seves funcions productives, territorials i 

paisatgístiques», i l’apartat e també apunta, entre altres finalitats, «la protecció i gestió 

adequada del medi ambient i del patrimoni natural, mitjançant la preservació de les 

funcions ecològiques del sòl, la millora de la qualitat ambiental; la gestió del paisatge per 

tal de preservar-ne els valors; la utilització racional dels recursos naturals i el foment de 

l’eficiència energètica mitjançant l’elecció d’emplaçaments [...]». Assenyala així la 

necessitat de gestió i protecció de l’SNU i del medi ambient, i assenyala que el sòl 

desenvolupa funcions productives, territorials, paisatgístiques i ecològiques que cal 

reconèixer i preservar en els processos urbanitzadors que s’hi desenvolupin en la ciutat 

construïda com en el medi rural. 

Quant al planejament territorial, també assigna una funció molt important a l’SNU. No és 

un sòl residual, sinó que té una funció clau en el planejament, ja sigui com a suport 

d’infraestructures i desenvolupaments urbans, com a factor de reequilibri ambiental amb 

les àrees urbanes o com a expressió del medi físic territorial (Esteban, 2003). L’SNU es 

considera com un sistema on s’hi desenvolupen i conviuen funcions i activitats diverses, 

de vegades contradictòries entre si, que cal contemplar amb una òptica integradora. 

Finalment, pel que fa a l’SNU protegit per la legislació ambiental, d’acord amb les 

directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000, en aquests espais hi és 

d’aplicació el règim de l’SNU tal com defineix el Decret 328/1992 del PEIN. En aquest 

sentit, en l’article 47.5 de la Llei d’urbanisme s’assenyala que «les autoritzacions que s’hi 

atorguin, no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl, ni han 

d’afectar la connectivitat territorial, i, per tant, hi resulten incompatibles totes aquelles 

actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els 

valors que motiven la protecció especial». 
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3.2.2.2. Règim d’ús del sòl no urbanitzable  

El règim d’ús de l’SNU a Catalunya ve determinat directament pel que estableix el 

planejament urbanístic, que és consonant amb la Llei d’urbanisme de Catalunya i el 

planejament territorial. Seguint aquests preceptes, en els dos punts següents s’estableix 

el règim d’ús de l’SNU en funció de l’LU 2/2002 i el PTPTE (2001). 

Llei d’urbanisme de Catalunya 

L’article 47, Règim d’ús del sòl no urbanitzable de l’LU 2/2002 determina les 

característiques de l’SNU i els usos que s’hi poden admetre. D’acord amb aquest article, 

les persones propietàries de l’SNU «tenen dret d’ús, de gaudi i de disposició de llurs 

propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius 

derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts 

per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació 

que sigui aplicable a l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl». 

Pel que fa als usos en edificacions existents en l’SNU, l’article 47.3 de la Llei estableix 

que: «És permès, reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui 

preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, 

paisatgístiques o socials. Les masies i les cases rurals han d’haver estat incloses pel 

planejament urbanístic en el catàleg a què es refereix l’article 50.2, per destinar-les a 

habitatge familiar, a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel 

apartament, a un establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure». 

D’altra banda, respecte als usos admesos en edificacions existents, amb la finalitat 

d’afavorir la conservació i la recuperació del patrimoni rural, d’incentivar la reactivació 

econòmica i el desenvolupament del món rural, el nou postulat normatiu de la darrera Llei 

3/201240 de modificació del TRLUC admet també la rehabilitació de les construccions 

rurals en desús, que s’incloguin en el corresponent catàleg, per a corregir-ne l’impacte 

ambiental o paisatgístic exceptuant-ne l’ús d’habitatge familiar. 

Quant a les noves construccions, l’article 47.6.a de la Llei d’urbanisme estableix que en 

l’SNU, ultra les actuacions d’interès públic establertes per la pròpia legislació, solament 

es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i 

les determinacions de la normativa sectorial i urbanística aplicable: 

                                                
40 Aquesta normativa s’esmenta per tal de tenir-la en compte en l’anàlisi prospectiva que se’n derivi, però no és objecte 
d’anàlisi d’aquesta investigació, ja que els assentaments estudiats són anteriors a la seva entrada en vigor. 
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«a) Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, 

d’explotació de recursos naturals, o, en general rústica; 

b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de persones 

treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a 

una de els activitats d’explotació a què fa referència la lletra a; 

c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de 

la xarxa viària; 

d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques; 

e) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping 

autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal.» 

A aquests efectes, l’article 48 de l’RLU, Construccions o instal·lacions pròpies d’una 

activitat agrícola, ramadera o forestal, considera construccions pròpies d’una activitat 

agrícola, ramadera o forestal: 

«a) Les construccions o instal·lacions destinades específicament a la criança 

d’animals o bé al conreu d’espècies vegetals; 

b) Les construccions destinades a la guarda de maquinària i demés estris al servei 

de les activitats forestals, de criança d’animals o de conreu d’espècies vegetals; 

c) Les construccions destinades a l’emmagatzematge, la conservació, la 

manipulació, l’envasat i la transformació de productes, així com les destinades a la 

prestació de serveis, sempre que els esmentats productes i serveis s’hagin originat 

o tinguin com a destinació, respectivament i exclusivament, una unitat d’explotació 

agrícola o ramadera o un conjunt d’unitats d’explotació; 

d) Les construccions destinades a l’emmagatzematge, conservació i prestació de 

serveis propis dels centres de jardineria, sempre que en la finca es desenvolupin les 

activitats de conreu o viver d’espècies vegetals; 

e) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de persones 

treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a 

una de els activitats d’explotació a què fa referència la lletra a (apartat 6.b).» 

Per considerar que els usos d’habitatge familiar i d’allotjament de persones treballadores 

temporeres estan directament i justificadament associats a una explotació agrícola, 

l’article 50 de l’RLU, Noves construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament 

de persones treballadores temporeres, determina que en les noves construccions han de 

concórrer una sèrie de requisits entre els quals hi ha la justificació que les funcions a 
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portar a terme no sigui possible exercir-les adequadament des dels nuclis de població 

propers, així com justificar: 

«a) Que la construcció destinada a habitatge s’emplaci en finques que siguin 

objecte d’explotació; que aquesta explotació estigui configurada com una unitat 

econòmica des de la vessant de la legislació fiscal i sectorial o formi part d’un 

conjunt integrat d’unitats econòmiques sota una direcció empresarial comuna; i que 

la dimensió física o econòmica de l’explotació justifiqui la implantació de l’ús 

d’habitatge; 

b) En el cas d’habitatge familiar, s’ha d’acreditar la seva necessitat amb relació a les 

funcions de vigilància, assistència, gestió o control derivades o exigides per les 

característiques de l’explotació, i l’habitatge s’ha de destinar a residència habitual 

de la persona titular de l’explotació i de la persona que, en virtut de qualsevol títol 

jurídic, exerceixi les indicades funcions; 

c) En el cas de construccions per a l’allotjament de persones temporeres, cal 

justificar que el cicle dels productes dels quals es tracti exigeix, periòdicament, el 

treball coordinat de persones que l’oferta laboral local no pot atendre. Fora de 

temporada, aquestes instal·lacions poden ser objecte d’altres usos admesos en sòl 

no urbanitzable; 

d) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping 

autoritzades pel planejament municipal, que exigeixin en tot cas la tramitació prèvia 

d’un pla especial urbanístic (apartat 6.e). Pel que respecta a les construccions 

destinades a activitats de turisme rural, aquestes fan referència a construccions 

preexistents en sòl no urbanitzable, les quals també es poden destinar a altres 

activitats o usos admesos en SNU per la Llei d’urbanisme i pel planejament 

territorial.» 

L’RLU especifica en tots els casos que, a més de l’ús d’acord amb la seva naturalesa 

rústica i els usos admesos per la Llei d’urbanisme, s’han de respectar les incompatibilitats 

i determinacions de la legislació sectorial i integrar les noves construccions a l’explotació 

rústica de la qual es tracti, bé per contigüitat o bé per proximitat, amb una tipologia 

adequada al medi rural i a la resta de construccions de l’explotació. Per tant, les 

actuacions no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat o l’estabilitat del 

sòl, ni afectar la connectivitat territorial dels sistemes naturals o dels sistemes urbans, i 

han de garantir la preservació de l’SNU respecte al procés de desenvolupament urbà i la 

màxima integració ambiental de les construccions autoritzades. 
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Així mateix, l’article 56 de l’RLU regula l’execució d’obres i la implantació d’usos en 

construccions preexistents en l’SNU. Concretament, l’apartat 3 de l’esmentat article 

estableix que les ampliacions de les construccions existents que estiguin efectivament 

destinades a activitats o usos admesos per la Llei d’urbanisme es poden autoritzar, 

d’acord amb el que estableixi el planejament urbanístic, mitjançant el procediment regulat 

en l’article 50 de la Llei d’urbanisme i el 58 d’aquest Reglament. En el cas de 

construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal, cal l’aprovació prèvia 

del projecte d’acord amb el procediment fixat per l’article 48 de la Llei i l’article 57 de 

l’RLU si, com a conseqüència de l’ampliació, el conjunt de l’activitat supera els llindars 

que estableix el planejament. 

Per tant, les construccions aïllades es regeixen pel que disposa la Llei d’urbanisme sens 

perjudici de les delimitacions o condicions addicionals que estableixi el planejament 

territorial. Així, amb caràcter general, els usos admesos en l’SNU són: 

- Construccions agràries: construccions necessàries per al desenvolupament de les 

activitats primàries, agrícoles, ramaderes i forestals. Les més habituals són naus, 

coberts i magatzems. També inclouen les construccions vinculades a l’explotació de 

recursos naturals i, excepcionalment, els habitatges agraris. 

- Construccions d’interès públic: construccions de caràcter esportiu, cultural, 

d’educació en el lleure i d’esbarjo (escola natura, centres d’interpretació, granges 

escola, etc.); construccions de serveis no compatibles amb usos urbans (presons, 

plantes de compostatge, plantes de recollida, transferència i tractament de residus, 

abocadors, etc.), i construccions de serveis tècnics (estacions transformadores, 

antenes de telecomunicacions, casetes de bombeig d’aigua, centres de vigilància i 

control d’instal·lacions) o bé qualsevol altre supòsit dels admesos en l’SNU amb 

caràcter general (estacions de subministrament de carburant, prestació de serveis 

de la xarxa viària o edificacions pròpies dels càmpings).  

Quant a la seva definició conceptual, els usos admesos en l’SNU es resumeixen 

bàsicament en els tipus següents: 

- Masies i cases rurals: aquest grup de construccions aïllades el formen conjunts 

d’edificis o edificis aïllats construïts abans del 1950, vinculats en el seu origen a una 

explotació agrícola, ramadera, forestal o industrial, i amb una edificació principal 

destinada a habitatge rural permanent i que pot estar o no associada a unes 

edificacions secundàries, a uns espais i a uns elements, cadascuna de les quals pot 

tenir diferents usos i valors. Per masia o casa de mas, i per extinció també 
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masoveria i casa de treballador del camp, s’entén l’habitatge rural familiar vinculat 

en el seu origen a una explotació agropecuària i forestal.  

Segons el territori, l’exercici de l’activitat o el paper de la construcció dins el sistema 

agrari poden variar l’emplaçament, ordre, volums i acabats exteriors així com les 

edificacions secundàries (pallissa, magatzems, cellers, quadres, borda, molí), els 

espais (era, eixides, bassa, pou, llenyer, hort, femer) i els altres elements associats 

(marges, camins, arbres d’ombra, etc.). En general, l’ús d’habitatge està admès. 

- Edificacions d’abans de l’entrada en vigor del primer instrument de planejament 

urbanístic general: construccions amb uns valors arquitectònics o històrics, la funció 

principal dels quals està relacionada en el seu origen amb una activitat productiva 

de tipus agrari, ramadera, manufacturera, industrial o de serveis. En aquest cas, i a 

diferència de les masies i cases rurals, l’ús residencial o d’habitatge és secundari, 

estacional, ocasional, esporàdic o inexistent. L’ús d’habitatge en aquestes 

edificacions, en general, no està admès. 

- Masets: edificació aïllada de dimensions reduïdes destinada a satisfer determinades 

pràctiques agrícoles al camp mateix (segar, collir o vinificar) que generalment 

integren en un únic volum l’ús residencials estacional (habitació a la planta pis) i 

l’agrícola (planta baixa) amb les corresponents dependències, espais i elements 

que varien segons el territori i l’exercici de l’activitat. L’ús d’habitatge en aquestes 

edificacions, en general, no està admès. 

- Magatzem agrícola: edifici aïllat, tancat per tres costats com a mínim i destinat a 

emmagatzemar productes agrícoles, eines i màquines vinculats a l’origen a una 

explotació agrícola, ramadera o forestal.  

- Cobert: edifici aïllat, obert en el perímetre i protegit només amb una coberta. 

Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre 

Pel que fa a l’SNU, el planejament territorial fixa un seguit de condicions addicionals que 

cal tenir en compte en el moment de la tramitació de les obres de noves construccions, 

rehabilitacions o ampliacions en l’SNU. Si bé les determinacions que estableix el 

planejament territorial no contradiuen en cap cas la normativa urbanística, són vinculants i 

n’és exigible el compliment íntegre de les seves determinacions als POUM, les revisions 

d’aquests i els plans parcials de delimitació. 

En aquest context, el PTPTE és l’instrument encarregat de definir els objectius d’equilibri 

d’aquesta unitat territorial i el marc orientador de les accions que s’hi emprendran per tal 

d’avançar cap a una determinada visió de futur. Estableix un conjunt de normes 
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(disposicions de formulació precisa i de compliment obligat), directrius (disposicions que 

defineixen estratègies o pautes d’actuació concretades en documents normatius de major 

detall) i recomanacions (aportacions que el Pla considera adients per a un 

desenvolupament positiu del territori).  

El PTPTE aporta propostes per al desenvolupament sostenible del territori estructurades 

en els tres sistemes que defineix: el dels espais oberts, el d’assentaments i el 

d’infraestructures de mobilitat. Concretament, el sistema d’espais oberts comprèn tot el 

sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic en el moment de redacció 

del Pla. Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori que 

s’han de preservar de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectar-

ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, entre els 

quals, els agraris. El Pla considera el sistema d’espais oberts com a un component 

fonamental de l’ordenació del territori i, com a tal, que cal tenir en compte en les 

determinacions que el regulen com a bàsiques per al desenvolupament del Pla.  

Les determinacions relatives al sistema d’espais oberts incloses en les Normes 

d’ordenació del Pla són d’aplicació i execució directa. Les normes d’ordenació territorial 

del Pla prevalen sobre les del planejament territorial sectorial i urbanístic vigents en 

aquells aspectes en què siguin més restrictives amb relació a les possibles obres, 

edificacions i implantació d’activitats que poguessin afectar els valors de l’espai que en 

motiven la protecció. Així, la determinació espacial i normativa del sistema d’espais oberts 

té entre d’altres finalitats: evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no 

urbanitzats, assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de 

la biodiversitat i la salut dels ecosistemes, preservar els espais lliures costaners, 

contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària, gestionar i protegir el paisatge rural 

i propiciar les pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions 

que es poden admetre en l’SNU. En conjunt, fixa un seguit d’objectius que tenen rang de 

principis rectors i que, en absència de terminacions normatives més específiques, han 

d’informar la presa de decisions en matèria sectorial. 

Pel que fa a les construccions aïllades, tant el PTPTE aprovat al 2001 (objecte d’estudi) 

com el darrer (2010) estableixen un seguit de prescripcions i recomanacions que s’han de 

tenir en compte en el moment d’autoritzar projectes de noves construccions o 

rehabilitacions en l’SNU per tal de garantir una adequada implantació tant a nivell 

territorial, ambiental com paisatgístic. Un dels objectius específics per a aquest tipus de 

sòl és propiciar pautes especials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions 

que s’hi poden admetre i, en efecte, determina que les actuacions estan subjectes a les 
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limitacions que la legislació urbanística estableix per a aquest sòl. En conseqüència, en el 

planejament territorial subjecta les noves construccions a un seguit de condicions 

genèriques consistents en: 

- Implantació: llevat casos d’estratègia, evitar les localitzacions a les parts centrals 

del fons de vall, en punts focals respecte a carreteres, miradors i en indrets amb 

alta exposició visual; 

- Perfil territorial: preservar les línies de relleu que defineixen els perfils panoràmics i 

evitar la localització d’edificacions sobre els punts prominents, els careners i les 

cotes més altes del territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la línia de 

l’horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del paisatge; 

- Proporció: les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del 

paisatge, de manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària 

constitueixen una presència impròpia i desproporcionada; 

- Pendent: s’ha d’evitar ocupar terrenys amb major pendent i tampoc s’han de crear 

grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems importants 

diferències de cota entre el terreny natural i el modificat; 

- Parcel·la: ocupar la mínima part possible de la parcel·la i que la resta mantingui el 

caràcter d’espai rural no artificialitzat; 

- Façanes i cobertes: utilitzar únicament com a materials d’acabament aquells que 

presentin colors i textures que harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no 

introdueixin contrastos estranys que restin valor a la imatge dominant;  

- Vegetació: utilitzar arbrat amb espècies i plantes pròpies del lloc per facilitar la 

integració paisatgística de l’edificació. 

Així mateix, en l’àmbit dels municipis deltaics (concretament Amposta, Camarles, 

Deltebre, l’Aldea, l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja), a més 

d’aquestes determinacions, són aplicables les precisions del Pla director de coordinació 

del delta de l’Ebre (PDCDE), les quals es van recollir íntegrament a ambdós PTPTE.  

Com bé es determina en el text de la Memòria, el seu objectiu és establir una ordenació 

global del seu territori que potenciï les explotacions agrícoles, ramaderes i aqüícoles, i 

que creï els serveis necessaris per a l’explotació turística i la implantació industrial tot 

garantint el respecte i protecció al patrimoni natural (punt 1.2.). Les determinacions del 

Pla són normatives i vinculen l’Administració i els particulars (disposició final primera), fet 

que va comportar, a partir del moment de la seva entrada en vigor, la derogació de totes 

les disposicions referents a l’SNU contingudes als plans generals i Normes subsidiàries 
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municipals del seu àmbit territorial d’aplicació que contradeien o s’oposaven a les 

determinacions que estableix aquest Pla director. 

Pel que respecta a les noves construccions en el medi rural, el Pla fixa tot un conjunt de 

determinacions per la seva implantació territorial i en regula els seus trets tipològics en 

funció de la categories establertes (PEIN, Parc Natural del Delta de l’Ebre, sòl no 

urbanitzable deltaic i sòl no urbanitzable ordinari). Es tracta d’una normativa bàsica 

comuna per a tots els municipis compresos al seu àmbit territorial, de caràcter mínim i 

bàsic, condicionada al fet que el planejament municipal imposi obligacions més 

restrictives o condicions de protecció superiors. Exceptuant els projectes de noves 

construccions que s’ubiquin en terrenys del Parc Natural o en el PEIN els quals es 

regeixen per la seva pròpia normativa, el Pla estableix les condicions que regulen les 

noves implantacions d’edificacions tant de caràcter agropecuari com residencial. 

Concretament, l’article 23, Edificacions agropecuàries, regula la implantació de noves 

construccions destinades a explotacions agropecuàries i determina que: 

- «Les edificacions han de guardar una relació funcional directa amb l’explotació 

agropecuària de la finca i han de tenir caràcter accessori respecte de l’explotació, a 

més de ser proporcionals a la superfície, destinació i capacitat productiva; 

- Es consideraran construccions destinades a explotacions agropecuàries les 

dedicades a magatzem per a les eines, la maquinària i els productes utilitzats a 

l’explotació de la finca on estiguin ubicades, així com a magatzem dels productes 

naturals obtinguts de la mateixa finca; 

- L’alçada de les edificacions no sobrepassarà els 7 m; 

- Les edificacions agropecuàries amb una superfície superior als 200 m2 s’arboraran 

amb arbres de ribera o del lloc, situats en línia paral·lelament a la façana; 

- En tots els casos els paraments de les edificacions es lluiran sense que s’admeti 

l’obra de fàbrica de totxana vista; 

- Les construccions no tindran aspecte d’edificis propis de zones urbanes ni 

d’habitatges.» 

L’article 24 i l’article 28, Edificacions residencials en sòl no urbanitzable deltaic i en sòl no 

urbanitzable ordinari, regulen la implantació d’edificis aïllats. D’acord amb aquests 

articles, si bé no es prohibeix taxativament la implantació d’aquests assentaments com sí 

ho ha fet posteriorment la Llei d’urbanisme, condiciona que aquests assentaments aïllats 

siguin destinats a habitatge familiar només com a ús complementari o secundari de 

l’activitat agropecuària principal de la finca, és a dir, a residència habitual de la persona 
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titular mateixa de l’explotació agrícola o d’alguna de les seves encarregades, sempre que 

no originin la possibilitat de formació d’un nucli de població. El Pla fixa les condicions que 

han de regir-ne la implantació, entre les quals destaquen: 

- «La justificació documental de la condició de persona agricultora resident a 

qualsevol dels set municipis que configuren l’àmbit del Pla director; 

- La finca sobre la qual es vulgui edificar haurà de tenir una superfície mínima de 

7500 m2, en terrenys de regadiu; de 45.000 m2, en terrenys de secà, i 250.000 m2, 

en terrenys forestals. Per poder autoritzar un segon habitatge en una mateixa finca 

la superfície mínima d’aquesta serà de 20.000 m2, si és de regadiu; 90.000 m2, si és 

de secà, i 50 ha, si és terreny forestal; 

- Els habitatges seran proporcionals a la naturalesa i destinació de la finca i tindran 

en compte el procés tradicional de l’emplaçament; 

- La superfície edificable màxima per cada habitatge en sòl no urbanitzable deltaic 

serà de 200 m2 i l’alçada màxima de 3,5 m, corresponents a planta baixa. En sòl no 

urbanitzable ordinari aquesta serà de 300 m2 i l’alçada màxima de 6,5 m, 

corresponent a planta baixa i una planta pis; 

- La composició volumètrica mantindrà un caràcter compacte i unitari; 

- Els materials d’acabat, la coberta, les obertures exteriors, les fusteries, els acabats 

arquitectònics, etc. han de respectar les característiques tradicionals de la zona; 

- La coberta, en cas de ser inclinada, tindrà un pendent inferior al 30 %. El material 

d’acabat serà la teula ceràmica amb el cromatisme característic del Delta. Les 

cobertes planes tindran el mateix tractament que els murs de tancament de 

l’edificació i amb una alçada màxima d’1,20 m des del nivell del terra del terrat; 

- La composició de les façanes serà amb cares planes i verticals, observant un 

caràcter unitari i amb preferència dels paraments opacs sobre les obertures. Per a 

l’acabat de les façanes s’utilitzarà la maçoneria de pedra natural, el tapial o 

l’arrebossat dels murs. El color predominant en aquests serà el blanc; 

- Com a garantia de la seva integració a l’entorn i al paisatge on se situïn, i atenent 

els trets topogràfics del terreny, els habitatges se situaran fora de les masses 

arbòries, sobre sòls d’escàs valor agrícola, separats com a mínim 30 m de les lleres 

de rius, rieres i barrancs, sense sobresortir per damunt de les carenes i d’altres 

inflexions convexes del terreny ni ocupar-ne els punts culminants; 

- Quant a les edificacions residencials tradicionals existents, s’hi podran dur a terme 

obres de reforma, consolidació, reparació, rehabilitació i ampliació, sempre que es 
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respectin un seguit de condicions entre les quals: conservar i restaurar els elements 

arquitectònics que les caracteritzen, utilitzar els mateixos materials d’acabat, 

mantenir la volumetria o els cossos principals de l’edificació i mantenir 

l’emplaçament i la proporció de les obertures exteriors originals; 

- S’admetrà l’ampliació de les edificacions tradicionals existents quan consisteixi en 

petites obres que les facin habitables segons les necessitats de la vida moderna i 

sempre que no se superin els paràmetres d’edificació (sostre edificable i alçada 

màxima) definits per a les edificacions residencials de nova planta. Així mateix, es 

procurarà que la nova construcció s’integri amb l’existent.» 

Com bé s’ha esmentat anteriorment, les determinacions del PDCDE foren incorporades a 

PTPTE del 2001. Juntament amb les propostes de l’àmbit deltaic, el planejament 

territorial, en coherència amb el model d’ordenació territorial definit, va definir els usos i 

instal·lacions permesos en l’SNU així com els paràmetres constructius que han de regir 

els projectes que se’n derivin. De fet, el text mateix del Pla esdevé una declaració 

d’intencions pel que fa a la protecció de l’SNU al assenyalar: «El sòl que es delimita com 

a sòl no urbanitzable no té en el Pla territorial la consideració d’un sòl residual respecte 

del procés d’urbanització. Aquest sòl constitueix un patrimoni a preservar per l’àmplia 

diversitat d’ambients i la seva riquesa biològica com també per al manteniment del model 

territorial establert pel Pla territorial. És per aquest motiu que el Pla territorial denomina 

sòl lliure tots els sòls classificats com a no urbanitzables» (article 46). 

Pel que respecta a les noves construccions, l’article 56 del PTPTE estableix que: 

- «No són permesos en sòl no urbanitzable i s’han d’emplaçar en sòls urbans o 

urbanitzables els edificis d’habitatge no vinculats a les activitats agràries, forestals i 

ramaderes; 

- Amb caràcter general es permeten les construccions i instal·lacions vinculades a 

explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o cinegètiques i també les vinculades a 

l’execució, al manteniment i al servei de les obres públiques; 

- Excepcionalment, amb autorització prèvia de la Comissió Territorial d’Urbanisme, es 

poden admetre, a les zones de sòl lliure: els edificis d’habitatge vinculats a les 

activitats agràries, forestals i ramaderes; masia tradicional; habitatge rural i les 

residències temporals per a les persones que treballen en feines agràries. Aquests 

usos però, únicament s’admeten a les zones de sòl lliure que específicament 

s’indiquen (boscos i matollars; agrícola de secà i erms; agrícola de regadiu; espais 

inclosos al PEIN; connectors biològics i vores del PEIN, i planes fluvials i deltaica) i 
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queden exclosos en les zones d’elements naturals de valor local la zona de domini 

públic maritimoterrestre i la franja de protecció del litoral.» 

El nivell de permissibilitat i restriccions d’aquests usos varia en funció de les categories 

de sòl lliure establertes pel Pla: a) sòl lliure de protecció especial (espais inclosos al 

PEIN, connectors biològics i vores del PEIN, elements naturals de valor local i espai 

litoral); b) sòl lliure de protecció funcional (boscos i matollars) i planes fluvials i deltaica, i 

c) sòl agrícola (conreus de secà i erms) i conreus de regadiu.  

Amb caràcter general, els espais inclosos en el PEIN estaven subjectes a les condicions 

que estableixen les normes del PEIN —aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de 

desembre— i la resta a les determinacions pròpies del Pla. Quant a les condicions 

d’edificació, les actuacions estaven subjectes a les condicions establertes pels articles 89 

i 90, similars a les anteriorment establertes pel PDCDE, tant pel fa a les limitacions, 

vinculació, superfície i integració paisatgística, com pel que fa a la incorporació d’un nou 

condicionant sobre les tanques perimetrals —vist el gran nombre que se n’estaven 

instal·lant; com a novetat, s’hi estableix que «aquestes, en cas de ser necessàries, no 

han de trencar la continuïtat del medi ni la visió global del paisatge». 

Finalment, el darrer PTPTE també inclou una extensa regulació sobre els usos admesos 

en l’SNU, fent especial esment, per l’àmbit i la magnitud del fenomen, a la regulació dels 

assentaments en el medi rural. En cadascuna de les categories establertes, subjecta les 

actuacions que s’han de realitzar a les limitacions que estableix l’article 47 de la Llei 

d’urbanisme i els articles concordants de l’RLU. 

3.2.3. Llicència d’obres en sòl no urbanitzable: tramitació 

3.2.3.1. Projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals  

Les llicències d’obres que atorguen els ajuntaments vers als projectes de reconstrucció i 

rehabilitació de masies i cases rurals estan condicionades a l’informe favorable per part 

de la comissió territorial d’urbanisme corresponent, que fixa, si escau, les condicions de 

caràcter urbanístic i les mesures correctores aplicables a fi d’evitar la degradació i la 

fragmentació d’espais agraris i de minorar els efectes de les edificacions, de llurs usos i 

accessos i dels serveis de les infraestructures associats sobre la qualitat del paisatge, el 

compliment de les quals s’ha de garantir adequadament. 

Per poder portar a terme aquesta rehabilitació, el planejament general ha d’identificar en 

un catàleg específic les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció i rehabilitació, 
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i justificar les raons que en determinen la seva preservació o, si s’escau, la recuperació, 

tenint en compte, però, les determinacions que estableix la normativa sectorial i 

urbanística (article 47.3 de la Llei d’urbanisme). Pel que fa a aquesta última, les directrius 

de contingut per al catàleg de masies i cases rurals estableixen que, tenint en compte que 

l’objectiu general del catàleg és la rehabilitació i la recuperació de les volumetries 

preexistent, en general no s’admeten ampliacions de l’edificació i, per tant, s’ha de 

respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original. No obstant 

això, hi ha casos singulars i excepcionals que poden admetre la reutilització i 

transformació de les edificacions existents annexes a la principal o noves ocupacions, en 

les quals, però, l’ampliació ha de ser la mínima imprescindible i directament relacionada 

amb el nou ús de l’assentament sense afectar els valors arquitectònics i paisatgístics i ha 

d’estar justificada en les necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos. 

En absència de Catàleg, tal com es determina en la disposició transitòria quinzena de la 

Llei d’urbanisme, la tramitació de les rehabilitacions de masies i cases rurals i altres 

construccions en l’SNU en municipis que no disposen del corresponent Catàleg, es poden 

autoritzar aquestes actuacions per mitjà del procediment que estableix l’article 48, amb 

vista a destinar-les a algun dels usos admesos. En aquest cas, la documentació ha 

d’incloure una justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques i 

paisatgístiques o socials que determinen la preservació i la recuperació de l’edificació o, 

si s’escau, de l’impacte ambiental o de la necessitat d’integració en el paisatge. 

Per aplicar el règim establert en l’article 56, s’ha d’acreditar que hi concorren tots els 

requisits exigits en l’apartat 1 d’aquest precepte: que les construccions no s’hagin 

implantat il·legalment, que s’acrediti el compliment dels requisits i condicions exigits per la 

Llei d’urbanisme i pel seu Reglament per a la implantació de cadascun dels usos 

previstos, que les característiques de la construcció preexistent siguin coherents amb el 

caràcter de l’àmbit territorial on s’emplaça o que aquesta coherència es pugui assolir 

mitjançant l’actuació proposada. 

L’article 50.1 del TRLUC estableix que, en el procediment d’atorgament de llicències, la 

comissió d’urbanisme que pertoqui ha d’informar sobre els projectes relatius a la 

reconstrucció i rehabilitació de les construccions que determina l’article 47.3, llevat que 

aquests projectes només comportin obres de conservació, adequació, de millora o de 

manteniment d’un ús existent admès. Així mateix, l’article 56.4 de l’RLU fixa que els 

projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de 

manteniment de les construccions existents destinades a usos admesos per la Llei 

d’urbanisme resten únicament subjectes a llicència municipal. 
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3.2.3.2. Projecte de noves construccions en sòl no urbanitzable 

Els ajuntaments són els qui tenen competència en l’atorgament de llicències d’obres de 

projectes de noves construccions en l’SNU, sempre que aquestes no superin els llindars 

establerts en el planejament urbanístic general (ocupació en planta de 500 m2, sostre 

total de 1.000 m2 o alçada màxima de 10 m). En tot cas, les actuacions previstes s’hauran 

d’ajustar tant als postulats normatius en matèria d’urbanisme com a la legislació sectorial 

en matèria d’espais protegits, al planejament territorial i als llindars establerts pel 

planejament municipal, tot i que aquests últims poden variar en funció del municipi.  

Per totes aquelles actuacions que superin els llindars que estableix la Llei d’urbanisme, 

aquests hauran d’esser aprovats per la comissió territorial d’urbanisme que correspongui 

(article 68.8.d de l’RLU) i, per tant, hauran d’obtenir la consegüent aprovació mitjançant el 

procediment previst a l’article 48 de la Llei i l’article 57 de l’RLU que el desenvolupa. 

Aquesta aprovació també la portaran a terme les comissions d’urbanisme en les 

actuacions consistents en la rehabilitació de masies i cases rurals existents que no 

estringuin incloses dins dels supòsits d’obra menor —per exemple, un canvi de teulada. 

En tots dos casos, però, la funció de supervisar que disposin de llicència o bé que les 

obres portades a terme es realitzin d’acord amb les condicions d’aquesta segueix 

corresponent als consistoris.  

Les Normes subsidiàries que no fixen llindars per a les construccions agrícoles són 

aplicables els llindars establerts per la disposició transitòria vuitena de l’RLU que preveu: 

«En els municipis sense planejament urbanístic general o amb planejament urbanístic 

general aprovat d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, els projectes de 

l’article 47.6 propis d’una activitat agrícola, ramadera, forestal o, en general, rústica a què 

es refereixen la Llei d’urbanisme i aquest Reglament s’han de subjectar al procediment 

previst en aquests si superen els llindars establerts pel planejament territorial o els plans 

urbanístics, o en defecte d’aquestes, si superen qualsevol dels llindars següents: 

ocupació en planta de 500 m2, sostre total de 1000 m2 o alçada màxima de 10 m». En el 

cas que la proposta plantejada presenti una ocupació inferior als llindars establerts, 

d’acord amb el que estableix l’article 49, resta subjecta únicament a llicència municipal. 

D’acord amb l’apartat c de l’article 49 de la Llei d’urbanisme, és obligatori que en el 

projecte constructiu de l’actuació s'esmentin els usos previstos, tot justificant degudament 

que estan directament associats a l’explotació rústica de la finca, i que les construccions 

constitueixen un conjunt integrat i adequat al medi rural on s’implanti. 
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Pel que respecta a les característiques constructives de les noves edificacions, en l’article 

51, Directrius per a les llicències municipals per a l’edificació en sòl no urbanitzable, es 

determina que «els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de 

les edificacions en sòl no urbanitzable han d’ésser els propis de l’àmbit territorial on siguin 

emplaçats, i en el moment d’atorgar les llicències, fixar les condicions especials que s’han 

d’adoptar, a càrrec de les persones interessades, per a l’obtenció dels subministraments 

necessaris i l’assoliment dels nivells de sanejament adequats ». 

En les noves construccions ubicades en espais naturals protegits, d’acord amb les 

directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000, és d’aplicació el règim de 

l’SNU establert per la Llei d’urbanisme, tal com defineix el Decret 328/1992 del PEIN. 

Tanmateix, en aquests espais es permeten les noves edificacions sempre que vagin 

lligades a l’activitat agrícola, ramadera o forestal de la finca, però amb informe previ 

favorable de l’òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya, el qual ha de comprovar 

mitjançant el projecte constructiu o la corresponent visita de camp: que l’obra es realitza 

d’acord amb les Directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000,41 que la 

finca es troba en ús, que disposa de bons accessos i que l’execució de les obres és 

compatible amb les espècies i hàbitats existents. 

En tots els casos, la normativa urbanística estableix que prèviament a l’obtenció de la 

llicència d’obres, el promotor ha de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 

d’obres, la següent documentació (article 49.c de la Llei d’urbanisme): 

«1. Projecte tècnic visat per un tècnic competent on es justifiquin: els usos previstos 

i que aquests estan directament associats a l’explotació; la necessitat del magatzem 

d’acord amb la naturalesa i destinació agrícola de la finca; que les dimensions són 

proporcionals a la superfície, destinació i capacitat productiva de la finca, i que les 

obres constitueixen un conjunt integrat, adequat i propi de l’àmbit on s’implanta; 

2. Justificant que declari que la finca es troba en explotació i que el seu propietari 

n’obté rendes agràries i que, per tant, s’acrediti la seva condició d’agricultor; 

3. Estudi d’impacte i integració paisatgística, amb el contingut que determinen les 

disposicions aplicables en matèria de paisatge.»42 

                                                
41 D’acord amb aquestes, es consideren compatibles els usos i les activitats que, emparades en la legislació urbanística 
vigent, es desenvolupen a l’interior dels espais de manera respectuosa amb la conservació dels seus valors naturals, 
inclosos els hàbitats i les espècies d’interès comunitari, atès que, a banda dels impactes ambientals, també s’ha de tenir en 
compte el possible efecte favorable que pugui tenir una activitat sobre l’espai. En aquest sentit, queda prohibida la 
urbanització, però no l’edificació d’acord amb els usos admesos pel planejament urbanístic per l’SNU.  

42 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya. 
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3.3. La protecció de la legalitat urbanística 

3.3.1. La disciplina urbanística: el dret penal i el dret administratiu 

El sistema de protecció de la legalitat urbanística o disciplina urbanística és el conjunt 

d’instruments dirigits a garantir l’ordre urbanístic. Tot i que l’àmbit de l’urbanisme és per la 

seva essència matèria pròpia del dret administratiu (Laso, 2011) front les actuacions que 

vulneren els postulats normatius en matèria urbanística i d’ordenació territorial, 

l’ordenament jurídic ha previst reaccions tant de caràcter penal, civil com administratiu.  

El dret penal i el dret administratiu es consideren dues expressions diferents d’un mateix 

poder punitiu i comparteixen certs matisos en comú (Guardiola, 2008, p. 5). La diferència 

entre un i l’altre, com bé es va deixar palès en la STC 18/1981, rau en el fet que «els 

principis inspiradors del dret penal són d’aplicació, en certs matisos, al dret administratiu 

sancionador, atès que ambdós són manifestacions de l’ordenament punitiu de l’Estat, tal 

com reflexa la pròpia Constitució en l’article 25 (principi de legalitat), fins al punt que un 

mateix bé jurídic pot ser protegit per tècniques administratives o penals, si bé el primer 

cas amb el límit que estableix l’article 25.3, en assenyalar que l’Administració civil no 

podrà imposar càstigs que directament o subsidiària impliquin privació de llibertat».  

Aquesta frontera queda clara amb afirmacions i raonaments com que «el dret penal no 

pot intervenir davant de qualsevol pertorbació de la vida comunitària, sinó que ha de 

limitar-se a la protecció dels valors fonamentals de l’ordre social» (Trenzado, 2012), així 

com d’altres que assenyalen que «el control de la legalitat urbanística s’ha de regir pel 

dret administratiu i el dret penal, en virtut del principi d’última ratio (mínima intervenció) i, 

per tant, aquest últim únicament ha de conèixer les il·legalitats urbanístiques més greus» 

(Geis, 2008). Així, únicament s’ha de recórrer al dret penal quan sigui imprescindible, és a 

dir, quan no hi hagi cap alternativa, ja que les sancions administratives per delictes 

urbanístics són més eficaces i menys costoses econòmicament (Castiñeira, 2012).  

Per tot això, el dret penal es destina en un principi a la repressió de les conductes més 

greus, sota el criteri general d’intervenció mínima; és a dir, en primer lloc li correspon a 

l’Administració la vigilància i control de la qualitat ambiental, la qual preveu diferents 

formes de sanció i paralització de les activitats que la degraden per part de les persones 

físiques i, sobre les jurídiques, juntament amb l’exigència de restitució43 al seu estat 

original. En el cas de les conductes considerades més greus es recorre a la intervenció 

                                                
43 L’article 1902 del codi civil estableix que: «El qui per acció o omissió causa dany a algú altre, si hi intervé culpa o 
negligència, resta obligat a reparar el dany causat», tot i les limitacions que aquest article té per als béns immaterials com 
són l’ambiental i el paisatgístic i, entre aquests, la degradació de la biodiversitat o la qualitat de vida. 
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penal (Soriano i Brufao, 2013). Malgrat aquests postulats, però, són diverses les veus 

(Guardiola, 2008; Laso, 2011; Trenzado, 2012, entre d’altres) que consideren que el 

principi de mínima intervenció del dret penal està estretament condicionant a la manca 

d’eficàcia del dret administratiu, que s’ha despreocupat durant els darrers deu anys del 

control i vigilància de la legalitat urbanística en l’SNU. 

Sobre qui exerceix el control de la legalitat urbanística encara ara no hi ha consens al 

respecte entre els professionals en aquesta matèria. Si bé és cert que les competències 

en matèria d’urbanisme i d’ordenació del territori corresponen a les comunitats 

autònomes i als municipis (ordenament administratiu) la Llei orgànica 10/1995, de 23 de 

novembre, del codi penal (en endavant CP), va tipificar per primera vegada en els articles 

319 i 320 els delictes contra l’ordenació del territori, i castiga tant la comissió d’infraccions 

urbanístiques (article 319) com la concessió irregular de llicències (article 320); així la 

regulació dels delictes en el CP va comportar que fos competència de l’Estat, la qual cosa 

va marcar una estreta frontera entre l’àmbit del dret administratiu sancionador i el penal, i, 

per a alguns, una invasió de competències del dret administratiu, ja que es 

criminalitzaven conductes de major gravetat que no passen de ser mers il·lícits 

administratius (Laso, 2011) la qual cosa no ha fet més que evidenciar l’escletxa existent 

en el procediment administratiu. 

Encara que la jurisdicció penal preval sobre el procediment administratiu, pel que fa a les 

actuacions de construcció o rehabilitació d’edificacions en l’SNU, en la major part dels 

casos únicament es recorre a la via penal en aquells fets més greus com són les 

actuacions portades a terme en sòls de protecció especial (xarxa Natura 2000 o PEIN). 

No obstant això, l’ordenament jurídic també preveu que, si la sentència penal és 

absolutòria —per tant, hi ha una manca de delicte—, no exclou que els fets il·lícits jutjats 

per la via penal puguin ser jutjats per la via administrativa, en la qual l’ordenament jurídic 

ja disposa de tots els mecanismes necessaris per mantenir la legalitat. 

Així mateix, si en la tramitació d’un procediment de protecció de la legalitat urbanística es 

considera que els fets poden ser constitutius d’il·lícit penal, l’òrgan administratiu 

competent per resoldre el procediment ha de comunicar els fets a l’autoritat judicial i al 

Ministeri fiscal (article 273.1) i suspendre la tramitació administrativa del procediment 

sancionador fins que es dicti la resolució penal (article 273.2). La substanciació del 

procés penal no impedeix, però, que es mantinguin les mesures provisionals ja 

adoptades, l’adopció d’altres mesures provisionals, ni l’adopció i l’execució de les 

mesures de restauració de la realitat física alterada o de l’ordre jurídic vulnerat que 

escaiguin (article 273.3 de la Llei d’urbanisme). En cas de sobreseïment o arxiu dels fets 
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per la via penal, aquests es retornen a la via administrativa per tal que l’expedient 

administratiu segueixi el seu curs.  

L’administrativa és una via ja de per si més concorde pel que fa als delictes urbanístics en 

l’SNU, sobretot tenint en compte que les condemnes privatives de llibertat no solen 

comportar l’ingrés a presó en qüestions mediambientals ni urbanístiques d’aquestes 

característiques, ja que o bé es porta a terme el pagament de la sanció o bé es demoleix 

l’obra en qüestió, actes compatibles amb la sanció administrativa. No obstant això, el 

Ministeri de Justícia espanyol compta des de l’any 2006 amb un cos molt important de 

fiscalies dedicades a assumptes urbanístics i ambientals en totes les comunitats 

autònomes especialitzades en l’aplicació del dret penal ambiental (capítol I del títol XVI 

del CP, que tracta dels delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció 

del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient) com a 

conseqüència dels molts casos de corrupció urbanística que estaven tenint lloc.  

3.3.2. La potestat de protecció de la legalitat urbanística 

Són actes sotmesos a llicència urbanística les obres de construcció i edificació de nova 

planta; les ampliacions, reforma, rehabilitació de construccions i instal·lacions ja existents, 

la demolició total o parcial de les construccions; els moviments de terres; la primera 

ocupació, i els canvis d’ús, entre altres. En funció de si la construcció o edificació 

projectada és una obra major o menor varia el termini de resolució de la llicència de dos 

mesos a un, i el silenci administratiu és positiu si l’Administració no resol ni notifica dins 

del termini establert. Tanmateix, la Llei d’urbanisme estableix que en cap cas no es poden 

considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la 

legislació vigent o el planejament urbanístic (Gasulla, 2010). 

El títol setè de la Llei d’urbanisme, De la protecció de la legalitat de urbanística, 

instrumentalitza el sistema normatiu que ha de garantir que els actes d’ús del sòl i de 

l’edificació s’ajustin a les determinacions que conté la Llei d’urbanisme en el planejament 

urbanístic i en les ordenances urbanístiques municipals. Concretament, la Llei determina 

que «totes les accions o les omissions que presumptament comportin la vulneració de les 

determinacions contingudes en aquesta Llei, en el planejament urbanístic o en les 

ordenances urbanístiques municipals, subjectes a sanció de conformitat amb el que 

estableixen aquesta Llei i el reglament que el desplegui, han de donar lloc a les 

actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i, subsegüentment, o bé 

directament, si no es requereix informació prèvia, la incoació d’un expedient de protecció 

de la legalitat urbanística». Per tant, si els actes d’edificació o d’ús del sòl i el subsòl 
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s’efectuen sense llicència o no s’ajusten a les condicions assenyalades, l’Administració 

competent ha d’iniciar un expedient de protecció de la legalitat urbanística. 

Així mateix, el règim legal estableix que la protestat de protecció de la legalitat urbanística 

és d’exercici preceptiu per a l’Administració competent i, per tant, en cas de coneixement 

d’una acció o omissió que podria vulnerar l’ordenament urbanístic, els consistoris estan 

obligats a activar de la manera més ràpida possible (criteri de celeritat)44 els mecanismes 

establerts legalment per fer efectiva la tutela i la protecció de l’ordenament urbanístic, i 

han d’incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística en el qual s’adopti, 

conjuntament o separada: 1) la imposició de sancions, 2) la restauració de la realitat física 

alterada i de l’ordre jurídic vulnerat i 3) la determinació dels danys i perjudicis causats 

(article 199 de la Llei d’urbanisme). En cas d’inexistència o ineficàcia d’aquestes 

mesures, és a dir, si els ajuntaments no inspeccionen les obres il·legals portades a terme 

ni incoen l’expedient de disciplina urbanística —i en conseqüència tampoc les paralitzen 

ni en sancionen les persones promotores amb la quantia establerta—, l’últim recurs és la 

denúncia —en aquest cas feta per una persona particular o bé pels agents rurals o altres 

cossos encarregats de les tasques de vigilància, control i inspecció de les obres en 

l’SNU—, de les obres realitzades davant la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme i, per 

tant, la tramitació via penal com a un delicte contra l’ordenació del territori. 

Segons la Llei de règim local i la Llei d’urbanisme, els municipis són responsables de 

l’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanística, per la qual cosa són els òrgans 

competents per aplicar els procediments de protecció de la legalitat urbanística envers a 

les actuacions en l’SNU. Concretament, a l’alcalde li correspon l’atorgament de llicències, 

la resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística i la imposició de 

sancions. D’aquesta manera, la potestat de protecció de la legalitat urbanística habilita els 

ajuntaments a actuar en casos en què es detectin activitats que presumptament 

comporten una vulneració de la normativa i el planejament urbanístic; és a dir, poden 

intervenir en tots aquells casos en què les obres es portin a terme sense llicència o bé 

sense adequar-se a les condicions que s’hi assenyalin. En tots dos casos, els municipis 

són els qui han de supervisar aquestes obres així com qualsevol altra autoritat 

encarregada de la gestió del medi rural.  

L’exercici d’aquestes potestats comporta, un cop verificat que no es disposa de la 

corresponent llicència d’obres o que sí se’n disposa però se n’ha fet cas omís, l’aplicació 

de totes aquelles mesures previstes per l’ordenament jurídic per tal de restablir l’ordre 

                                                
44 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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jurídic vulnerat mitjançant la seva legalització —sempre que les obres siguin 

legalitzables— o bé la demolició si les obres no són legalitzables, mesures adoptades 

sens perjudici de la imposició de les sancions que resultin de l’expedient administratiu 

corresponent. Mentre aquest procediment es trobi en tràmit, l’Administració competent ha 

d’adoptar les mesures cautelars que siguin pertinents, entre elles la paralització de les 

obres, la retirada de la maquinària i el precintament de les obres per impedir-ne la 

finalització, mesures que no farien més que dificultar les tasques de demolició i 

restauració de la realitat física alterada.  

Si bé l’expedient de disciplina urbanística pot acabar en una legalització de les obres per 

a la persona interessada sempre que les obres s’ajustin obligatòriament al planejament i 

se n’obtingui la resolució favorable de l’organisme competent, també hi ha la possibilitat 

que, com a conseqüència de la magnitud d’aquestes obres no es puguin legalitzar perquè 

siguin contràries al planejament. Tant en un cas (legalització) com en l’altre (demolició) la 

legislació estableix que s’ha de restaurar la realitat física alterada o bé transformar-la en 

unes obres legals. En aquest procediment de legalització, la jurisprudència és contundent 

pel que fa al fet que la revisió d’un nou planejament posterior a l’inici de les obres il·legals 

no és raó per legalitzar unes obres executades en el seu moment en contra de 

l’ordenament vigent (STS 1655/2015). 

En el cas d’actuacions il·legalitzables, l’òrgan competent ha de requerir a la persona 

infractora perquè, en el termini d’un mes, executi les mesures necessàries de restauració 

de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat per tal de restituir els terrenys a 

l’estat anterior a la comissió de la infracció. Amb l’ordre de restauració (o enderroc) 

conclou el procediment de protecció de la legalitat i, d’acord amb aquesta, l’Administració 

pot imposar les mesures següents: enderrocament de les obres il·legals, replantació de 

plantes arbres i arbredes, reposició dels terrenys al seu estat inicial i reconstrucció 

d’edificacions protegides enderrocades totalment o parcialment de forma il·legal. 

La restauració correspon a les persones titulars de la finca en la qual s’ha comès la 

infracció. Si en el termini d’un mes des de la notificació de la resolució no s’ha fet aquesta 

restauració, i per tal d’assegurar l’executivitat de l’ordre d’enderroc, l’Administració pot 

imposar multes coercitives que incentivin l’actuació de les persones infractores, amb unes 

quanties que arriben fins als 3.000 €. Així mateix, si les persones infractores no emprenen 

el deure de restauració, l’Administració que ha dictat l’ordre ha de realitzar d’enderroc 

subsidiàriament, a càrrec de les persones propietàries de la finca. 

L’RLU preveu la intervenció de l’administració superior en cas d’inactivitat urbanística dels 

consistoris, és a dir, quan l’ajuntament competent no impulsi la instrucció del procediment 
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o no acordi les actuacions corresponents en els terminis que estableixen els articles 265 

a 272 de l’RLU. Així, l’òrgan urbanístic de la Generalitat pot exercir la potestat de 

protecció de la legalitat urbanística, d’ofici o a instància de les persones interessades, en 

casos de presumptes infraccions greus o molt greus, previ requeriment a l’òrgan 

municipal, en què li indiqui que, si en deu dies no inicia el corresponent procediment de 

protecció de la legalitat urbanística, correspondrà a la Generalitat exercir la potestat. Si es 

tracta d’un supòsit d’urgència, aquest termini de deu dies es redueix a tres dies (article 

274.3, apartats a, b i c de l’RLU). 

Així mateix, l’article 144.6 de l’Estatut estableix que la Generalitat de Catalunya exerceix 

les seves competències mediambientals per mitjà del Cos d’Agents Rurals (CAR), 

competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració 

en la gestió del medi ambient. D’acord amb aquest mateix article, els membres d’aquest 

cos tenen la condició d’agents de l’autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa 

especial i policia judicial, en els termes establerts per la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del 

Cos d’Agents Rurals. A la pràctica, el CAR, dependents del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, tenen encomanades les tasques de vigilància i control, 

de protecció i prevenció integrals del medi ambient (article 3 de la Llei 17/2003). En 

efecte, i d’acord amb l’article 13 del Reglament que desenvolupa aquesta Llei (Decret 

2006/2007, de 4 de desembre), s’estableixen com a funcions bàsiques que han de 

desenvolupar les de: vigilància, control, inspecció i col·laboració en la gestió dels espais 

protegits, en la prevenció del correcte ús dels recursos naturals i en el compliment de les 

normes específiques de cadascun; la prevenció i la vigilància de la geomorfologia i del 

paisatge del medi natural, i també de la normativa que els protegeix, en la col·laboració 

amb els òrgans o organismes competents en la matèria. 

Al marge de quina sigui l’Administració que exerceixi la potestat de protecció de la 

legalitat urbanística, la Llei imposa l’obligatorietat de col·laboració entre totes les 

administracions implicades en la inspecció urbanística i de permetre l’accés als seus 

arxius, als efectes de realitzar tasques inspectores, per determinar la identitat de les 

presumptes persones responsables de les infraccions comeses i comprovar la comissió 

de les referides infraccions. Actualment, però, atesa la impossibilitat que tenen molts 

municipis petits i amb manca de recursos de poder portar a terme aquest control, en 

alguns casos aquesta tasca queda encomanada al Servei de Protecció de la Legalitat 

Urbanística del Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual és l’encarregat de les 

tasques de disciplina i d’assessorament municipal relacionades amb la gestió i execució 

del planejament urbanístic, i en efecte, de la interposició de sancions. 
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L’article 270 de l’RLU estableix que la imposició de sancions urbanístiques s’ha d’ajustar 

al que estableix la normativa reguladora del procediment sancionador (Decret 278/1993, 

de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 

competència de la Generalitat), amb les especificitats que estableix la Llei d’urbanisme i 

el Reglament que la desenvolupa. En tot cas, per iniciar el procediment sancionador s’ha 

d’haver requerit a la persona presumptament infractora la legalització dels fets, llevat que 

aquest requeriment no sigui procedent per la manifesta il·legalitat dels usos o obres en 

curs no executats (article 270.2).  

Pel que respecta a les quanties a pagar i els òrgans competents, l’RLU determina que en 

el supòsit que la potestat de protecció de la legalitat urbanística sigui exercida per 

l’Administració local, els òrgans competents per resoldre en els procediments 

sancionadors són l’alcalde o alcaldessa, en infraccions lleus i greus, i el ple de 

l’ajuntament, en infraccions molt greus. Per als casos en què sigui exercida per l’òrgan 

urbanístic de la Generalitat, tenen competència per resoldre el procediment sancionador 

el director o directora general en matèria d’urbanisme (en multes inferiors a 600.000 €) o 

el conseller o consellera del mateix departament (en multes igual o superior a 600.000 €).  

Respecte a la quantia de les sancions, la darrera modificació de la Llei d’urbanisme (Llei 

3/2012) modifica substancialment les infraccions urbanístiques greus per les quals es 

tipifiquen la gran majoria de les infraccions en l’SNU. En conseqüència, les infraccions 

lleus se sancionen amb una multa de fins a 3.000 € (abans de 300 a 3.000 €); les greus, 

amb una multa de fins a 150.000 € (abans de 3.001 a 30.000 €) i les molt greus, amb una 

multa de fins a 1.500.000 € (abans de 30.001 a 1.500.000 €). Aquestes sancions són 

menors si abans de la resolució del procediment les persones infractores restauren 

voluntàriament la realitat física o jurídica a l’estat anterior a l’alteració, i se’ls aplica una 

reducció del 80% (article 78 de la Llei 3/2012). 

D’acord amb la nova redacció de la Llei d’urbanisme referent a la prescripció d’infraccions 

i sancions urbanístiques, les infraccions urbanístiques molt greus prescriuen al cap de sis 

anys; les greus, als quatre anys i les lleus, als dos anys (article 81.1). Per tant, en cas 

d’obres o actuacions ja executades, el procediment de restauració de la realitat física 

alterada i de l’ordre jurídic vulnerat es pot incoar sempre que no hagi transcorregut el 

termini de sis anys des de la finalització de les obres o actuacions. No obstant això, 

d’acord amb l’apartat 4 de l’article 81 «les infraccions urbanístiques comeses en terrenys 

que el planejament urbanístic destina al sistema urbanístic d’espais lliures públics o al 

sistema viari o classifica o ha de classificar com a no urbanitzable no prescriuen, com 

tampoc no prescriuen les sancions imposades per les infraccions urbanístiques comeses 
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en els terrenys així qualificats o classificats». Aquesta modificació de l’article sense 

precedents per a l’SNU, ja que molts dels delictes urbanístics que s’han comès en els 

darrers anys han prescrit i, en efecte, les persones infractores han quedat impunes per 

les infraccions urbanístiques comeses i de la reparació dels danys causats. 

Quant a les persones responsables, a l’efecte del règim sancionador aplicable (article 221 

de la Llei 3/2012), es consideren persones responsables «totes les persones físiques o 

jurídiques que incorrin en la infracció urbanística amb les conductes, les obres i les 

actuacions respectives o bé mitjançant l’incompliment de llurs obligacions o de les ordres 

de les quals estiguin destinatàries». Per tant, en cas d’infraccions urbanístiques, són 

responsables tant la persona promotora com les constructores, les tècniques redactores 

del projecte i les responsables de l’execució d’aquestes, fet que s’ha demostrat en 

diverses sentències (Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de 

Tarragona de 15.5.2009. Expedient sancionador contra el tècnic director d’obra per les 

obres de construcció d’un habitatge en l’SNU amb llicència de magatzem agrícola). 

3.3.3. Règim aplicable a les edificacions que no s’ajustin a la Llei d’urbanisme 

D’acord amb la disposició transitòria sisena de l’RLU, les construccions preexistents en 

l’SNU destinades a habitatge que no siguin incloses en el catàleg de masies o que no 

estiguin associades a explotacions rústiques poden romandre sobre el territori amb l’ús 

esmentat, si el planejament urbanístic no ho impedeix.  

D’una banda, per als habitatges que es van implantar il·legalment, i sobre els quals ha 

prescrit l’acció de restauració de la realitat física alterada, resten subjectes a l’article 108, 

Edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme, i només se’n poden autoritzar 

les obres de reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o 

la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, i les reparacions simples a 

fi que els materials emprats mantinguin l’aspecte i elements de composició tradicional de 

l’edificació, de forma que un cop reparada la construcció romangui adaptada a l’ambient 

on està situada. Així mateix, tal com estableix també l’article 108.2 del TRLUC per a les 

construccions fora d’ordenació, no s’hi poden autoritzar obres de consolidació ni 

d’augment de volum de l’edificació existent. D’altra banda, si els habitatges no es van 

implantar il·legalment, resten subjectes al règim de disconformitat i, per tant, s’hi poden 

autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, d’acord amb les 

condicions establertes pel planejament general. 
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Pel que fa al règim aplicable en sòl de protecció especial inclòs dins dels àmbits dels 

parcs naturals, d’acord amb l’article 30 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 

patrimoni natural i de la seva biodiversitat, el parc elabora el Pla rector d’ús i gestió per 

fixar les seves normes generals d’ús i gestió, i aquestes normes prevalen sobre el 

planejament urbanístic quan les seves determinacions són incompatibles amb la 

normativa urbanística vigent. 

En aplicació del que disposa el Decret 160/2001, de 12 de juny, de declaració del Parc 

Natural dels Ports i de la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports, per exemple, 

la seva disposició transitòria determina que, mentre no existeixi el Pla especial de 

Protecció del Medi Natural i del Paisatge —actualment en fase de redacció—, només es 

podran executar obres d’ampliació i augment de volum en els habitatges unifamiliars 

existents en el moment de la promulgació d’aquest Decret, tot mantenint, en qualsevol 

cas, el caràcter unifamiliar de l’edificació, de conformitat amb les determinacions del 

planejament urbanístic, considerant una ampliació el fet de cobrir els corrals o altres 

espais descoberts contigus als masos per integrar-los a les construccions i fer-ne un ús 

diferent d’aquell per al qual es van concebre. 

3.4.3. Règim aplicable a les actuacions en sòl de protecció especial 

Pel que fa als delictes relatius a l’ordenació del territori, es considera delicte promoure o 

realitzar una construcció no autoritzada en sòl destinat a vials, zones verdes, béns de 

domini públic i llocs amb valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric, cultural o 

considerats d’especial protecció per la legislació sectorial vigent, atès que els espais 

naturals protegits i els seus plans d’ordenació i gestió dels recursos naturals s’anteposen 

a allò que estableix la normativa urbanística. Així mateix, es consideren delictes relatius al 

patrimoni històric, enderrocar o alterar edificis singularment protegits pel seu interès 

històric, artístic, cultural o monumental i ,en conseqüència, es preveu la possibilitat 

d’obligar per decisió judicial a reconstruir l’edifici o la part d’edifici enderrocat o alterat, i a 

fer-ho conservant-ne les característiques, com ara l’alçària de l’immoble, entre d’altres.  

Pel que fa a les persones implicades, l’article 320 del CP considera com a delicte 

l’actuació de persones funcionàries o autoritzades que emetin informe favorable sobre 

projectes de construcció o de concessió de llicències contraris a les normes 

urbanístiques, com la construcció d’edificacions no vinculades a usos agraris. D’acord 

amb la darrera reforma del CP (2010), es determina que: 

«1. L’autoritat o funcionari públic que, sabent la seva injustícia, hagi informat 

favorablement instruments de planejament, projectes d’urbanització, parcel·lació, 
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reparcel·lació, construcció o edificació o la concessió de llicències contràries a les 

normes d’ordenació territorial o urbanística vigents, o que amb motiu d’inspeccions 

hagi silenciat la infracció d’aquestes normes o que hagi omès la realització 

d’inspeccions de caràcter obligatori, serà castigat amb la pena establerta en l’article 

404 CP i, a més, amb la de presó d’un any i sis mesos a quatre anys i la de multa 

de dotze a vint-i-quatre mesos; 

2. Amb les mateixes penes es castigarà a l’autoritat o funcionari públic que per si 

mateix o com membre d’un organisme col·legiat hagi resolt o votat a favor de 

l’aprovació dels instruments de planejament, els projectes d’urbanització, 

parcel·lació, reparcel·lació, construcció o edificació o la concessió de les llicències 

que es refereix l’apartat 1, sabent la seva injustícia.» 

Aquesta modificació del CP suposa un enduriment de les penes, ja que el delicte es 

castiga amb inhabilitació, multa i també amb penes de presó i se n’augmenta la durada. 

Aquest enduriment comporta que la pena pugui superar fàcilment els dos anys de presó, 

per la qual cosa, la persona penada, tot i no tenir antecedents previs, sí que es podria 

veure obligada a ingressar a la presó. Així mateix, es castiga tant emetre informe 

favorable sobre la concessió d’una llicència contrària a les normes urbanístiques com la 

d’una contrària a les normes d’ordenació territorial. Alhora, s’hi s’afegeixen les conductes 

consistents a silenciar la infracció de normes d’ordenació territorial i urbanístiques durant 

una inspecció i també a ometre la realització d’inspeccions obligatòries. 
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4.1. Introducció 

Una vegada formulat el problema d’investigació a partir del marc teòric, el marc legal i el 

grau de coneixement del fenomen d’estudi, és objecte en aquest capítol presentar el 

procés metodològic utilitzat per a l’estudi de la urbanització residencial en el medi rural 

des d’una perspectiva legal. 

Si es té en compte la metodologia de recerca que es defineix tot seguit, la tesi es divideix 

en dos blocs. El primer d’aquests blocs es concep com a part indivisible d’aquesta 

investigació i s’ha realitzat, pràcticament, a partir de l’anàlisi bibliogràfica i del marc legal 

existent. La segona part, centrada en l’estudi de cas per a l’àmbit de les Terres de l’Ebre, 

s’ha desenvolupat a partir de la combinació d’un gran nombre de fonts utilitzades, entre 

les quals destaquen el treball de camp, l’anàlisi espacial i les entrevistes amb els agents 

implicats. El resultat d’aquest estudi ens ha d’aportar elements de valor prou importants 

com per poder entendre i interpretar el fet sociològic amb forma espacial objecte d’estudi, 

tot discernint de les maneres d’actuar i pensar intrínseques del lloc i dels comportaments 

genèrics extrapolables a la resta del territori. 

A partir del plantejament que es formulava a la introducció d’aquesta investigació, el 

treball i les aproximacions teòriques s’han centrat en l’estudi del territori, entès com 

aquella porció de l’espai on interrelacionen processos econòmics, socials, jurídics, 

ambientals i històrics. L’enfocament holístic del territori o el procediment transdisciplinari 

per arribar als objectius marcats ha fet necessari portar a terme una aproximació 

metodològica al fenomen objecte d’estudi no estandarditzada més propera al límit entre 

diverses fronteres disciplinàries en contraposició al que hauria estat la comprensió del 

territori en clau disciplinària. A la pràctica, això no ens ha donat la possibilitat de poder 

aprofundir en el marc teòric conceptual i metodològic ja que, en funció dels objectius 

marcats, s’han anat adaptant el mètode i les tècniques d’investigació que calia utilitzar. 

Per tot això, la metodologia que es presenta tot seguit s’ha elaborat no per donar 

respostes taxatives des d’una frontera disciplinària (en aquest cas la geogràfica), sinó per 

comprendre per què s’ha pogut arribar a la situació actual (urbanització del medi rural), 

malgrat el rigorós marc legal existent des del 2002. 

4.2. Objectius i hipòtesis 

Aquesta investigació s’ha dividit en dues parts. La primera, de caràcter exploratori, 

s’emmarca en el treball final de Màster Construccions en sòl no urbanitzable. Aproximació 

al procés urbanitzador del medi rural: el cas de les Terres de l’Ebre (2002-2012). 
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L’objectiu principal d’aquest treball va ser analitzar i exposar, a grans trets, els factors que 

havien pogut determinar la proliferació de construccions destinades a usos residencials 

en l’SNU de l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre durant el període 2002-2012. Aquest 

treball sorgia de la constatació d’un problema existent i, mitjançant l’anàlisi de les eines 

legals i el territori resultant, es volia validar el compliment del marc legal urbanístic i els 

criteris de la planificació territorial, per determinar l’eficàcia d’aquestes eines a l’hora 

d’eradicar la urbanització del medi rural. 

La manca de concreció del fet en termes epistemològics, juntament amb l’herència 

cultural i l’experiència acumulada en l’àmbit professional, va comportar que en aquesta 

fase prèvia es plantegés un gran nombre d’objectius consistent en: 

- Anàlisi del marc legal que regeix les actuacions en l’SNU, així com les polítiques 

territorials i sectorials, per tal de poder discernir les actuacions que s’han portat a 

terme d’acord amb el planejament vigent de les que no. 

- Determinar el canvi d’usos i cobertes del sòl en tres períodes diferenciats: 1997 

(abans de l’LU 2/2002), 2002 (entrada en vigor de l’LU 2/2002) i 2007 

(actualitat),45 per tal de detectar els principals canvis produïts a partir de l’anàlisi 

de tipus quantitatiu de les relacions associades al canvi i, mitjançant aquests, 

l’obtenció dels valors dels principals canvis en cada període dels usos més 

afectats i dels àmbits del territori on s’han produït les variacions. 

- Elaboració de la cartografia d’ubicació i distribució de les edificacions existents en 

el medi rural i, a partir d’aquesta, determinar les relacions espacials sobre la 

coberta del sòl, la distància respecte als nuclis de població i la densitat dels 

assentaments (independentment de l’ús final). 

- Estudi de la dispersió dels usos residencials en tres àmbits determinats, per tal 

d’establir les tipologies dels assentaments existents i la seva adequació a la 

norma. 

- Verificar que els immobles en venda per Internet estan d’acord amb el que 

disposa la Llei d’urbanisme respecte als usos permesos en l’SNU. 

D’acord amb els objectius esmentats, es van plantejar diverses hipòtesis a partir de les 

quals es posava de manifest la possible existència d’una normativa urbanística 

desarticulada i unes eines de planificació dèbils per fer front a les dinàmiques i relacions 

socioeconòmiques vinculades amb l’oci i el sector immobiliari. 

                                                
45 Darrer període disponible en l’àmbit cartogràfic en el moment de portar a terme l’estudi. 
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Pel que fa a la validació metodològica de la recerca en aquesta fase prèvia, els resultats 

obtinguts van assolir els objectius formulats i també ens permeteren corroborar les 

hipòtesis plantejades. En general, es va confirmar l’existència d’unes eines de planificació 

desarticulades, dèbils i deficients per supervisar i eradicar el fenomen residencial en 

l’SNU, fet que, juntament amb l’estreta relació existent entre la irrupció del fenomen 

residencial i el mercat immobiliari sorgit de la compravenda dels terrenys rústics que 

disposen de l’ús residencial, no ha revertit en una millora de les funcionalitats i 

l’estabilització econòmica del medi rural. 

Els múltiples aspectes que aparentment podien determinar la urbanització del medi rural 

van propiciar que la primera diagnosi territorial fos molt ambiciosa quant a continguts i 

línies d’investigació, d’aquí la gran casuística d’objectius i hipòtesis que es van plantejar. 

A la pràctica, però, per la magnitud dels fets, com la limitació del temps, no es van poder 

tractar amb el grau de precisió que pertocava i d’aquí les preguntes que es van deixar 

sense respondre i moltes visions sense abordar. No obstant això, aquest estudi es pot 

entendre com la base i el guió d’aquesta tesi centrada en el plantejament de tot un 

conjunt d’aspectes relacionats amb la planificació territorial que intenta respondre a 

quatre qüestions de base: què ha passat? (fet), on s’han portat a terme? (espai), quan 

s’ha portat a terme? (marc legal) i per què ha passat? (aspectes socioeconòmics, 

modificacions legislatives i disciplina urbanística). 

La segona i més extensa part de la investigació és el treball que aquí es presenta. S’hi 

incorporen els resultats de la primera part de la recerca i, en efecte, ens refermem en el 

plantejament inicial —analitzar els factors que han determinat la proliferació de 

construccions destinades a usos residencials en l’SNU de l’àmbit de les Terres de 

l’Ebre— amb el propòsit de profunditzar en la comprensió de la urbanització en el medi 

rural des del 2002 fins a l’actualitat, més enllà del fet espacial, des d’una dimensió social, 

política i econòmica. A partir d’aquest plantejament, l’objecte d’aquest estudi es centra en 

les barreres i els incentius socioeconòmics associats a la proliferació dels assentaments 

residencials en el medi rural (causes) i en les transformacions funcionals dels espais 

rurals (efectes). 

D’acord amb aquest plantejament, els objectius específics que se’n deriven es posicionen 

en l’enfocament integrat dels aspectes legals, polítics, econòmics i socials adoptats 

inicialment per així poder entendre l’estructura territorial (entesa com l’organització social, 

política i econòmica) en la qual es desenvolupa aquesta modalitat de creixements 

urbanístics. Els objectius específics plantejats són: 
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- Identificar els processos històrics, socials i culturals econòmics, així com les 

reformes legislatives que s’han portat a terme en els darrers anys que han pogut 

afavorir l’assentament de població de naturalesa urbana en el medi rural. 

- Determinar la distribució espacial dels assentaments residencials en el medi rural. 

- Identificar i quantificar el nombre d’assentaments residencials en el medi rural 

ebrenc i la vinculació al lloc des d’una perspectiva legal. 

- Precisar la incidència de la base social del territori en l’acompliment dels objectius 

consensuats en l’àmbit de planificació i gestió territorial. 

- Establir el grau d’acompliment de les eines de planificació territorial i les noves 

tendències en curs per revertir el procés més enllà d’una nova reforma legislativa. 

- Aportar visions i criteris interdisciplinaris que millorin la gestió dels assentaments 

existents en el medi rural. 

En correspondència amb els objectius marcats, la hipòtesi principal que es formula amb 

vista a l’orientació de la investigació parteix del fet que: en el nostre país es conjuminen 

tota una sèrie de factors de tipus socioculturals i econòmics que impedeixen l’execució 

d’una bona part dels acords de base científica i acadèmica, tècnica i professional, 

adoptats en matèria d’ordenació del territori per evitar la urbanització del medi rural, 

malgrat la transposició legislativa que aquests han tingut. 

Aquest plantejament adoptat té per objecte apropar-nos a una realitat que per si sola ens 

evidencia que hi ha un problema, però científicament en desconeixem les causes (o 

factors desencadenats) que l’han perpetuat. Preguntant-nos sobre qüestions elementals, 

hem de poder indagar en l’estructura social i econòmica del territori per veure fins a quin 

punt els valors sobre els quals descansen les polítiques d’urbanisme i planificació 

territorial són prou sòlids per complir amb l’objecte del legislador. A partir d’aquest 

plantejament, i mitjançant els principis de l’anàlisi causal, entenem el fenomen objecte 

d’estudi com un dany territorial resultant (alhora que legal, social i econòmic), del qual 

teníem els mecanismes per prevenir-lo o evitar-lo. Per tant, partint de l’objecte d’estudi, i 

la hipòtesi plantejada, mitjançant la metodologia que es detallarà tot seguit, s’ha pretès 

indagar en les causes que han mantingut aquesta urbanització —i que no han permès 

canviar l’ordre dels esdeveniments—, amb el benentès que els factors que l’han propiciat 

solen tenir un origen multicausal i, a la pràctica, han pogut interferir en la consecució del 

principal objectiu legal marcat: els habitatges en el sòl classificat com a no urbanitzable 

únicament estan admesos si aquests estan vinculats a una explotació agrícola, ramadera, 

forestal o rústica. 
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4.3. Mètodes i tècniques d’investigació 

L’etapa més complicada i alhora primordial ha estat la concreció de les tècniques 

d’investigació que calia emprar i, sobretot, com tota recerca de base social, poder 

diferenciar la informació que ens apropés als fets reals i objectius de les suposicions o 

interpretacions del que ha succeït no provades (Ruiz, 2012), ja que un ús de les 

tècniques d’investigació i anàlisi de les causes erroni o incomplet pot determinar la 

fiabilitat dels resultats. 

El principal problema d’aquesta investigació, com en qualsevol altra, és generalitzar, 

perdre l’enfocament sobre la qüestió aquí tractada. Al contrari, però, no partim d’una 

informació bona, per tant la capacitat objectiva per valorar el que ha ocorregut és difícil, 

més encara amb la idea estereotipada de l’entorn rural. A tot això, cal tenir en compte que 

la metodologia d’anàlisi científica que aquí es presenta parteix del coneixement previ 

d’algunes nocions sobre el procés de proliferació dels assentaments residencials en 

l’SNU a les Terres de l’Ebre, fet que inicialment ha pogut dirigir la recerca cap a una 

determinada direcció, però que durant el transcurs de la investigació ha estat adaptada a 

la necessitat de respondre a les noves idees i constatacions sorgides, algunes provinents 

d’altres estructures analítiques o camps d’especialització. 

En efecte, aquesta investigació neix d’una problemàtica tècnica que s’intenta acotar amb 

el mètode d’anàlisi interdisciplinària emprada. L’ús de diferents tècniques (la majoria 

qualitatives) que es presenten a continuació dota el mètode emprat d’un ampli ventall 

d’anàlisi, tot i que alhora impedeix poder aconseguir el grau de coneixement i 

especialització necessaris. Tanmateix, centrats en l’objecte principal plantejat, la incursió 

teòrica que se’n fa en altres dominis intel·lectuals que no són el propi és inevitable dins el 

mètode geogràfic, d’aquí que el principi bàsic en aquesta investigació estigui en la línia de 

l’afirmació convertida en un clàssic formulada per l’economista Schumpeter (1883-1950) 

dins l’obra pòstuma History of Economic Analysis (1971 [2012], p. 47) quan es debatia si 

calia o no iniciar una investigació: «No hay, evidentemente, permanencia ni orden lógico 

en esa acumulación de campos aplicados. Ni tampoco hay fronteras tajantes entre ellos. 

Surgen y se disipan, aumenta o disminuye su importancia relativa, se solapan entre ellos 

al dictado de los cambiantes intereses y métodos. Y, como ya se ha indicado antes, así 

tiene que ser. Sería el colmo del absurdo emprender o dejar de emprender una tarea 

interesante por mero respeto de fronteras o estructuras.» 
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Pel contingut i aproximació, les parts de la tesi es divideixen en quatre fases al marge de 

la fase prèvia, cadascuna de les quals s’ha sistematitzat seguint l’esquema metodològic 

següent (figura 4.1): 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4.1. Esquema metodològic de la investigació. 
Font: elaboració pròpia. 

El mètode de la investigació parteix del treball final de Màster esmentat (Segura, 2012). 

Aquest treball quedaria emmarcat dins de la denominada fase prèvia, a partir del qual es 

determinaren, a grans trets, els factors de naturalesa social, política i econòmica que 

podien estar al darrere de la urbanització del medi rural ebrenc i la caracterització 

arquitectònica de l’espai rural construït d’acord amb els paràmetres legals establerts. Per 

tal d’aproximar-nos a la naturalesa dels fets, la seqüència metodològica que es va seguir 

és similar a la que s’ha seguit en aquesta segona etapa: definició de l’objecte, període i 

àmbit d’estudi; construcció del marc teòric i legal, d’acord amb les lectures de referència i 

les fonts d’informació oficial; anàlisi dels canvis en el medi rural a patir de la cartografia 

d’usos i cobertes del sòl; quantificació del nombre d’edificacions en l’SNU, d’acord amb el 

topogràfic 1:25.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); estudi de cas 

per compatibilitzar el nombre d’edificacions residencials en l’SNU ebrenc, i estudi 

qualitatiu de les eines urbanístiques i de planificació territorial, d’acord amb els 

esdeveniments dels fets (sentències i mercat immobiliari) i les converses mantingudes 

amb les entrevistes realitzades a part dels agents implicats. 
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Del resultat d’aquest treball, i d’acord amb els objectius i la hipòtesi de treball, se’n deriva 

aquesta tesi doctoral que es divideix en quatre fases. 

La primera fase inclou la recerca exploratòria a partir de la qual s’ha obtingut el marc 

teòric i legal resultant, amb l’objecte de facilitar la comprensió del problema i obtenir els 

coneixements preliminars que, posteriorment, permetran de fer un estudi amb més 

profunditat. El caràcter informatiu de les dades s’ha obtingut a partir d’una recerca 

bibliogràfica d’articles publicats i estudis de casos, així com dels textos legals en matèria 

urbanística com dels instruments de planificació territorial. Del resultat d’aquesta anàlisi, 

en sorgeixen els capítols 2 i 3 de la investigació, entesos com el marc interpretatiu de 

referència del material empíric consegüent de l’observació dels fets en el treball de camp. 

La segona fase de la investigació (capítol 5) conforma l’anàlisi descriptiva del marc 

d’estudi de referència. En conseqüència, el treball proposat s’ha plantejat amb l’objectiu 

de determinar els trets territorials fonamentals (marc ambiental, estructura 

socioeconòmica i estructura administrativa) i, a partir d’aquesta anàlisi, estimar la possible 

relació existent entre aquestes variables i la proliferació de construccions en l’SNU. A 

diferència de la fase anterior, la metodologia d’anàlisi s’ajusta a un procés formal 

d’investigació a través del qual es contrasta la hipòtesi plantejada, d’acord amb el 

desenvolupament dels objectius fixats en les dues etapes d’anàlisi diferencials. 

D’una banda, s’han consultat les fonts de documentació escrita i les dades estadístiques 

oficials per determinar les transformacions socioeconòmiques (evolució de la població, 

població activa agrària i dimensió del sistema agrari) a les Terres de l’Ebre i establir les 

relacions corresponents als fonaments teòrics determinats en el capítol 2. D’altra banda, 

s’han establert les característiques del territori actual a partir de l’anàlisi multivariable i 

multitemporal per tal d’obtenir les bases cartogràfiques de referència per a l’estudi de cas 

posterior. Aquestes bases s’han configurat a partir de l’anàlisi dels canvis dels usos i 

cobertes del sòl (Mapa d’usos del sòl de Catalunya de l’ICGC i Mapa de cobertes del sòl 

del Centre de Recerca i Aplicacions Forestals) i de la distribució de les edificacions en 

l’SNU (topogràfic 1:25.000 de l’ICGC). Del resultat d’aquesta anàlisi, s’ha obtingut la 

representació de les dinàmiques de canvi experimentades en els darrers anys en el medi 

rural en termes funcionals (abandonament) i les àrees amb major densitat d’edificacions 

en l’SNU (independentment de l’ús). 

La tercera fase de la investigació (capítol 6) emmarca totes aquelles tècniques i mètodes 

emprats per aproximar-nos a la realitat urbanística de l’SNU de les Terres de l’Ebre, a 

partir d’una combinació equilibrada entre l’aproximació qualitativa i la quantitativa. 

Aquesta anàlisi s’ha enfocat amb l’objecte de determinar el significat del lloc, el que ha 
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passat i quines han estat les conseqüències en l’àmbit territorial. Una anàlisi extensa que 

ha requerit de diverses metodologies d’investigació i fonts d’informació a emprar. 

En primer lloc, s’ha formulat una aproximació a la naturalesa social dels fets (el 

component humà), per tal de determinar els processos de caràcter singular que es 

manifesten en l’àmbit de les Terres de l’Ebre i que poden estar al darrere de la 

configuració de l’SNU actual. Per fer-ho, s’ha realitzat una aproximació històrica dels trets 

característics de la societat ebrenca a partir de l’anàlisi dels documents històrics, els 

articles d’opinió i, en darrer lloc, l’anàlisi dels documents oficials d’aplicació a les Terres 

de l’Ebre (el PTPTE, el Catàleg del paisatge, la modificació de la Llei d’urbanisme i alguns 

planejaments municipals). Finalitza aquesta aproximació a la naturalesa social del fets 

amb una breu presentació del recull de premsa efectuat durant aquests darrers anys 

(annex 1) sobre alguns dels casos d’irregularitats urbanístiques en el medi rural ebrenc 

apareguts en els mitjans de comunicació i, segons aquest i l’anàlisi de les figures de 

planejament assenyalades, fixar el grau de (des)coneixement del fet amb el benentès 

que, si existeix coneixement del que ha succeït, haurien d’haver-hi mesures legals per fer 

front a la desviació entre l’objecte del legislador i la realitat. 

La segona part d’aquesta aproximació consisteix a assenyalar les pautes de distribució 

territorial dels assentaments residencials en l’SNU, caracteritzar l’empremta del fenomen 

urbanitzador sobre el territori i discernir els assentaments residencials que s’han portat a 

terme amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’LU 2/2002 dels posteriors. La metodologia 

de treball emprada s’ha estructurat en dues eines: l’anàlisi cartogràfic i el treball de camp. 

D’una banda, a partir de la delimitació de l’àmbit d’estudi en tres espais diferencials, on 

s’ha experimentat una major virulència del fenomen urbanitzador en el medi rural, s’han 

determinat les sinergies d’ocupació del medi rural. A partir de la delimitació i la concreció 

d’aquests àmbits, s’ha caracteritzat l’espai urbanitzat a partir d’un mostreig aleatori de 

construccions en l’SNU a partir del qual s’han determinat, entre d’altres, la tipologia 

constructiva, els usos finals, la vinculació amb l’explotació i els paràmetres constructius. 

Segons els resultats obtinguts, finalitza aquesta anàlisi espacial amb un estudi de cas 

d’una porció del territori de 3 km2 al terme municipal de Deltebre, a partir del qual 

mitjançant el recompte i la caracterització de les edificacions en l’SNU es verifica el nivell 

d’adequació a la normativa urbanística i de planificació territorial, en funció de si els 

assentaments existents s’han portat a terme amb anterioritat o posterioritat a l’LU 2/2002 i 

si aquests es troben o no vinculats amb els usos agraris existents. 

Aquesta tercera fase de la investigació acaba amb un segon estudi de cas més específic 

que ens permet, amb els resultats, quantificar el nombre d’assentaments residencials de 
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nova construcció en l’SNU en dos àmbits territorials diferencials de les Terres de l’Ebre 

amb independència de l’adequació a la norma. L’objecte d’aquesta quantificació ha estat 

obtenir un inventari propi d’edificacions en l’SNU, segons la tipologia, a partir del treball 

de camp efectuat i, d’acord amb els resultats obtinguts, determinar el grau d’urbanització 

del medi rural, les pautes d’assentament i la relació que aquests valors mantenen amb el 

marc urbà de referència (elements d’expulsió) i el marc ambiental (elements d’atracció). 

La investigació conclou amb una quarta fase en la qual, mitjançant l’estudi qualitatiu, 

s’interrelaciona tota una sèrie de tècniques per obtenir la informació necessària per 

comprendre la naturalesa humana dels fets, és a dir, dels fets subjectius que hi ha al 

darrere d’una construcció residencial en l’SNU. Per fer-ho, la metodologia d’anàlisi es 

basa en el tractament de dades de naturalesa social (entrevistes), política (modificacions 

legislatives), econòmica (mercat immobiliari) i legal (jurisprudència urbanística), amb 

l’objecte final de validar o bé refusar la hipòtesi de la investigació. L’estructura d’aquest 

darrer apartat es divideix en tres parts diferencials. La primera conforma els resultats 

provinents de les entrevistes portades a terme a dos dels grups d’actors principals del 

territori (pagesos i residents en el medi rural de naturalesa urbana), per determinar les 

raons que els han portat a residir en el medi rural, els conflictes d’interessos i el grau 

d’efectivitat en la implantació dels mecanismes de gestió en aquest territori. La segona 

part indaga en la naturalesa econòmica del fenomen, a partir de l’anàlisi de les darreres 

modificacions legislatives en l’àmbit de l’urbanisme i, en especial, dels assentaments en 

l’SNU. La investigació culmina amb una aproximació a l’estat de la qüestió sobre el paper 

de les polítiques públiques en l’àmbit local a partir de l’anàlisi dels pronunciaments 

efectuats pels tribunals en relació amb els delictes contra l’ordenació del territori o la 

disciplina urbanística, tot deixant la porta oberta al que pot significar en un futur la 

implementació del darrer instrument de gestió de les construccions en l’SNU: el Pla 

director de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre.  

La recollida d’informació per a cadascuna de les fases de la investigació s’ha 

sistematitzat d’acord amb les tècniques d’investigació que es detallen en els apartats 

següents, tot seguint la seqüència del treball que s’especifica en el capítol 1. 

4.3.1. Emmarcament metodològic: el temps i l’escala 

Com en la gran majoria d’investigacions, la delimitació de l’escala i el temps ha estat una 

qüestió fonamental per iniciar l’anàlisi de l’objecte d’estudi en aquesta tesi. Si bé el mateix 

títol de la recerca determina l’espai i el període temporal tractat, la caracterització de 
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l’espai rural s’ha establert des de l’entrada en vigor del primer instrument urbanístic català 

(2002) fins la darrera modificació legislativa (2015). 

La visió històrica del fenomen objecte d’estudi i la constatació dels avenços aconseguits 

en l’àmbit de gestió del territori ens ha portat, en moments puntuals, a una anàlisi 

temporal més àmplia centrada aquesta en el període comprès entre la dècada dels 60 

(creixement econòmic) i final dels 90 (inici del darrer cicle de creixement econòmic 

vinculat al mercat immobiliari). La selecció de cada període temporal emprat es concreta 

en cadascuna de les anàlisis de la investigació que així ho requereixen. 

En termes espacials, si bé l’àmbit de les Terres de l’Ebre esdevé l’escala de referència, 

l’anàlisi del marc legal urbanístic l’hem acotat als límits de Catalunya, atesa la distribució 

competencial. Tanmateix, en tots aquells afers que van més enllà de l’àmbit jurisdiccional 

català quant al fons de l’assumpte, l’emmarcament ha estat en l’àmbit estatal i europeu. A 

la pràctica, això fa que els fenòmens tant urbanístics, econòmics i socials, com polítics 

objecte d’estudi es tractin en molts moments des d’una visió general al marge de les 

realitats territorials diferencials que hi pugui haver. 

4.3.2. Revisió bibliogràfica 

La delimitació i la definició conceptual del fenomen objecte d’estudi s’ha portat a terme a 

partir d’una recerca bibliogràfica per tal de definir l’estat de la qüestió i l’elaboració del 

marc teòric i conceptual de referència definit en el capítol 2, així com algunes visions 

territorials emmarcades en els capítols analítics (capítols 5, 6 i 7). 

Les fonts d’informació escrita consultades i assenyalades en la bibliografia han permès 

determinar des d’una òptica internacional: els canvis en el món rural; els principis que 

regeixen la pràctica de l’ordenació del territori en l’esfera pública; els estudis previs 

portats a terme i l’emmarcament conceptual de la terminologia emprada; les pautes 

socials lligades al turisme i els assentaments residencials en el medi rural, i els lligams 

existents entre la urbanització del medi rural i el mercat immobiliari. Així mateix, en 

aquesta definició del marc conceptual també s’efectua una mirada antropològica per 

concretar fins a quin punt el que ha succeït en el medi rural està associat a la corrupció, 

tot i essent coneixedors de la dificultat que té demostrar aquest plantejament en termes 

científics. L’extensa informació obtinguda, de procedència molt diversa, s’ha adequat als 

objectius marcats i la hipòtesi plantejada. 

El resultat d’aquest emmarcament teòric ens ha permès apropar-nos a diferents teories 

generals i visions més específiques que s’han utilitzat per poder fonamentar alguns dels 
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arguments que s’exposen al llarg d’aquesta investigació, molts dels quals haurien estat 

difícils o impossibles de defensar des d’una anàlisi centrada únicament en el fet espacial. 

Així mateix, la mirada internacional dels processos econòmics, socials i polítics que tenen 

lloc en el medi rural ha estat bàsica per poder determinar i discernir en les etapes 

posteriors dels processos de caràcter local dels generals que es manifesten en un àmbit 

concret (en aquest cas les Terres de l’Ebre). 

Tot i la importància d’aquest enquadrament, l’enfocament adoptat s’ha de considerar més 

com un apropament científic i probabilístic als diferents factors que poden estar al darrere 

de la urbanització en el medi rural ja que, en el cas que ens ocupa, hi ha una manca 

important de bibliografia específica i concreta, així com també de recerques o articles 

publicats sobre el fenomen objecte d’estudi (urbanització i legalitat). Aquesta manca de 

teories explicatives generalitzables d’altres contextos a l’àmbit d’estudi ens ha obligat a 

constituir un marc teòric obert en funció dels resultats que s’anaven obtenint en 

cadascuna de les fases, d’aquí que l’objecte d’aquest treball ha estat comprendre el fet a 

partir del significat que en cada moment ens han anat oferint les dades resultants. 

Aquest emmarcament teòric, més enllà del capítol 2, ha estat bàsic per situar els 

elements pertanyents a l’esfera socioeconòmica de les Terres de l’Ebre (capítols 5 i 6) i la 

identificació dels agents i factors que han pogut condicionar la correcta aplicació de les 

estratègies i polítiques de planificació territorial adoptades en els darrers anys. 

4.3.3. Recull de fonts d’informació oficial 

Establert el marc teòric, el pas següent ha estat determinar el paper que ha jugat 

l’Administració en la gestió dels assentaments residencials en l’SNU a partir de la cerca 

de dues fonts d’informació oficial: la legislació urbanística i la jurisprudència urbanística. 

El seu coneixement, com bé s’assenyala en el capítol 3, ha estat bàsic per definir en el 

treball analític de les construccions en l’SNU el que es pot fer, com s’ha de fer i, sobretot, 

el que no s’ha de fer i, si finalment es fa, quines conseqüències té (capítol 3 i capítol 7). 

Legislació urbanística 

La intervenció pública en el territori s’ha basat, principalment, en l’estudi detingut tant dels 

textos legals en matèria urbanística com dels instruments de planificació territorial i de 

gestió i protecció del medi natural vigents a Catalunya. 

Partint de la hipòtesi que els acords adoptats en l’àmbit de l’urbanisme i de la planificació 

territorial no s’han executat totalment, l’extensa anàlisi dels instruments legislatius oficials 
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s’ha considerat com un capítol en si mateix dins d’aquesta investigació amb el benentès 

que el coneixement d’on venim (abans de l’LU 2/2002) com el que es va aconseguir 

mitjançant aquesta norma s’ha d’entendre com una eina mesura/validesa mitjançant la 

qual, amb el treball de camp, s’ha verificat el que s’ha realitzat correctament del que en 

un principi no reuneix els criteris que així s’havien establert normativament. En efecte, la 

determinació del marc legal que regeix les actuacions en l’SNU des del 2002 fins a 

l’actualitat esdevé l’eina metodològica de primer ordre en la tesi, tant en la constitució del 

capítol 3 com al llarg de tota la investigació, en el sentit que cada edificació en el medi 

rural objecte d’anàlisi s’ha emmarcat en el context legal. 

El gran volum d’informació que calia tractar ha comportat que el conjunt dels textos legals 

s’hagin jerarquitzat segons la seva importància, per la qual cosa s’ha discernit entre els 

més genèrics dels d’aplicació més pràctica. En aquest sentit, s’ha prioritzat l’anàlisi dels 

instruments urbanístics i de planificació territorial de Catalunya, i els que s’emmarquen 

dins del període d’estudi d’aquest treball. Esdevenen, per tant, objecte d’estudi bàsic 

d’aquesta investigació: la Llei 2/2002, d’urbanisme; el Pla territorial parcial de les Terres 

de l’Ebre del 2001, i el Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006). 

La resta de normativa de referència (vegeu figura 3.1) forma part també d’aquesta 

investigació, però supeditada a l’aproximació històrica sobre quin havia estat el paper de 

l’Administració abans del 2002 en matèria de gestió de l’SNU i quin serà en els propers 

anys (el nou PTPTE, les modificacions de la Llei d’urbanisme i el Pla director urbanístic 

de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre); una nova normativa 

que, si bé podria haver tingut una certa reversió de les tendències urbanístiques en curs, 

el període transcorregut des que es va aprovar fins al moment, així com els efectes 

indirectes de la crisi econòmica dels darrers anys, no és suficientment indicatiu per 

analitzar comparativament les diferències pel que fa als assentaments residencials en el 

medi rural. Així mateix, i després d’analitzar els fonaments teòrics i les determinacions 

que es deriven de les primeres regulacions respecte a les segones, el plantejament 

adoptat no invalida els raonaments exposats, atès que l’escènica de l’LU 2/2002 pel que 

fa als assentaments en l’SNU s’ha mantingut en les posteriors revisions i, així com també 

ha succeït amb les determinacions ambientals i urbanístiques del PTPTE (2001). 

Jurisprudència urbanística 

Juntament amb l’anàlisi del marc legal en matèria urbanística, la consulta dels diversos 

pronunciaments efectuats pels tribunals en relació amb els delictes contra l’ordenació del 

territori o la disciplina urbanística constitueix una altra font d’informació indispensable per 
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valorar quin ha estat el paper dels poders públics i la ciutadania en els afers urbanístics 

(tant per la via penal com administrativa). Les conclusions que s’extreuen de l’anàlisi ha 

estat un recurs molt important per obtenir més dades sobre el fenomen i, principalment, 

per disposar d’una informació que no ha estat fins ara analitzada degudament en llibres o 

revistes especialitzades en l’àmbit de la disciplina geogràfica, malgrat la importància que 

té el coneixement si l’eina funciona correctament. 

A partir d’aquest plantejament, entenem que l’anàlisi dels instruments oficials com del 

pronunciament dels tribunals ens proporciona una visió imparcial i objectiva de la pràctica 

urbanística alhora que ens permet clarificar el règim competencial que el regeix. Alhora, 

el fet d’haver de discernir els aspectes que més incideixen en l’ordenació del territori dels 

pròpiament urbanístics ens mostra fins a quin punt els valors ambientals s’han establert 

en tots els òrgans jurisdiccionals i fins al punt que la jurisprudència ha anat en alguns 

casos per davant del legislador. Així mateix, en el cas de les sentències, aquestes 

esdevenen una eina de suport més que de verificació del compliment legal, atès que la 

majoria de vegades s’ha evitat constatar si aquestes s’han executat bàsicament pel fet 

que la seva aplicació es troba entre les qüestions més delicades del dret urbanístic. 

Pel que fa al procés metodològic seguit, les sentències consultades s’han delimitat en un 

espai temporal de 13 anys, compresos entre el 2002 (tot i que en aquest any les 

sentències no són d’acord amb l’LU 2/2002) i el 2015. L’accés a les sentències s’ha 

efectuat per mitjà de diverses bases de dades jurídiques i jurisprudencials (Lefebre-El 

Derecho, S.A.; Vlex Networks, S.L.) i el cercador de jurisprudència del poder judicial, en 

què s’ha focalitzat la cerca en el dret urbanístic. Aquesta anàlisi s’ha complementat amb 

la consulta de diverses obres i articles de referència en la matèria provinents de l’àmbit 

jurídic (Táboas, 2009; López, 2012; Castillo, 2006; Geis, 2008; Mata, 1997), així com la 

informació extreta de la subscripció a diverses revistes en matèria de dret urbanístic 

(Revista Catalana de Dret Ambiental i la Revista de Derecho vLex).  

L’anàlisi continuada de l’actualitat urbanística, a banda de l’obtenció de la informació 

pertinent, ha estat molt satisfactòria per entendre el marc en el qual operen la intervenció 

administrativa, per garantir el compliment de la legalitat urbanística (disciplina urbanística) 

amb caràcter previ als processos d’urbanització i edificació, i els usos del sòl i, en el 

supòsit que aquestes intervencions suposin la transgressió de la legalitat urbanística, 

quina ha estat la jurisprudència sorgida per garantir la protecció de la legalitat urbanística, 

així com la potestat atribuïda per l’ordenament jurídic a l’Administració pública. 

La potestat reglamentària i sancionadora de l’Administració s’ha verificat mitjançant la 

consulta dels diaris oficials: el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; el Butlletí 
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Oficial de la Província de Tarragona, i el Butlletí Oficial de l’Estat. Mitjançant la consulta 

temporal, i des de fa tres anys amb caràcter diari, s’han verificat els territoris amb un 

major nombre d’expedients de protecció de la legalitat urbanística en els quals s’ha 

focalitzat la cerca en l’àmbit català. Pel que fa al compliment de la legislació comunitària, 

la cerca s’ha efectuat mitjançant el portal del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Tot i la consulta a diverses obres de referència, la recopilació d’informació dels 

pronunciaments dictaminats pels tribunals Suprem, Constitucional, Superior de Justícia i 

audiències provincials s’ha efectuat bàsicament per mitjans telemàtics atenent a la 

facilitat d’accés al públic en general, l’exhaustivitat en els continguts i el grau de seguretat 

jurídica. Així mateix, la quantitat ingent d’informació i les limitacions pròpies de qualsevol 

investigació han fet necessari un treball important d’identificació correcta dels documents 

d’acord amb l’objecte de la investigació. El resultat d’aquesta cerca s’ha plasmat en 

l’anàlisi de més de seixanta resolucions judicials i publicacions al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya d’expedients complexos de protecció de la legalitat urbanística. 

Pel que fa al rigor científic de com s’ha abordat aquest tema, entenem que, si bé el dret 

urbanístic i administratiu no esdevé una matèria pròpia de la disciplina geogràfica, el 

coneixement de les normes jurídiques reguladores de l’SNU esdevé d’especial 

importància per saber identificar els possibles subjectes normatius i saber quina havia 

d’estar l’actuació dels poders públics per garantir la preservació del medi natural i l’interès 

general. És per això que afrontem els riscos terminològics que comporta endinsar-se en 

un àmbit disciplinari que no és el propi, amb l’afany de tenir una idea general sobre els 

principals aspectes de l’ordre jurídica i política del país i, d’acord amb aquesta, poder 

comprendre l’estructura i el funcionament d’una societat i verificar o bé refusar la hipòtesi 

de la investigació plantejada. 

4.3.4. Recerca telemàtica 

Per tal d’obtenir la gran major part d’informació objecte d’estudi en els apartats anteriors, 

cal destacar l’ús que s’ha fet de l’accés des d’Internet a diferents fons referent a la 

normativa sectorial històrica i actualitzada (Llei d’urbanisme, del sòl, d’espais protegits, de 

política territorial, Codi penal, etc.), les bases de dades espacials i metodològiques de 

referència provinents d’organismes oficials (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 

Mapa urbanístic de Catalunya, etc.), i els articles científics disponibles. Una informació 

disponible per al públic en general que ha facilitat i agilitat la tasca investigadora, d’aquí 

que una bona part de la informació que conforma cadascun dels capítols d’aquesta tesi 

provingui de fonts disponibles en línia. 
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Juntament amb l’obtenció d’informació d’índole diversa, l’ús d’Internet ens ha estat de 

gran ajuda per apropar-nos a la realitat del mercat immobiliari vinculat als assentaments 

residencials en el medi rural a partir de l’anàlisi dels anuncis existents en els portals 

immobiliaris en línia. La recerca exhaustiva per Internet, que s’ha efectuat des del principi 

d’aquesta investigació per constatar l’estreta relació existent entre la proliferació dels 

usos residencials en el medi rural amb l’oferta immobiliària existent en l’àmbit regional, 

s’ha plasmat en el darrer capítol analític d’aquesta investigació (apartat 7.3.3). 

La cerca pels portals immobiliaris ens ha permès obtenir una aproximació a la tipologia 

d’habitatges en venda en el medi rural, els elements auxiliars associats tant a l’edificació 

com a la mateixa tipologia constructiva (superfície, cambres, interiors, etc.), el preu, els 

reclams publicitaris emprats i el públic al qual s’adreçava. Una cerca que en el seu 

conjunt tenia per objecte des d’un principi determinar fins a quin punt l’oferta s’adequava 

o no a les prescripcions de la Llei d’urbanisme alhora com per poder obtenir un material 

gràfic que hauria estat impossible obtenir de manera directa al camp, atesos els 

problemes sorgits que han dificultat i alentit l’obtenció de dades (derivats de la intromissió 

a la propietat privada o de la presència dels propietaris en les visites realitzades). El 

resultat d’aquesta extensa cerca s’ha materialitzat quant a la tesi en l’anàlisi en contret de 

19 (del nombre ingent existent i consultat) anuncis publicitaris d’oferta d’immobles en el 

medi rural dins l’àmbit de les Terres de l’Ebre apareguts en 15 portals immobiliaris 

diferents adreçats a la població local i, en especial, a la d’origen nord-europeu. 

4.3.5. Recull de premsa 

Els mitjans de comunicació han dedicat una atenció considerable als afers urbanístics i, 

especialment, a les construccions residencials en el medi rural a les Terres de l’Ebre 

suposadament al marge de la legalitat. Juntament amb el marc teòric, el marc legal i el 

posterior treball de camp, el buidatge exhaustiu de notícies de premsa sobre el fenomen 

d’estudi constitueix el fil conductor d’aquesta investigació. 

Les irregularitats urbanístiques són recurrents als mitjans de comunicació, sovint reduïdes 

a la mínima expressió o la crònica més sensacionalista. La realitat dels fets és evident 

que va més enllà d’aquests titulars i, sovint, és molt més complexa. En aquest context, les 

notícies que s’adjunten en l’Annex 1. Recull de premsa d’aquesta investigació han de ser 

enteses com la visibilitat d’un fet (la proliferació d’habitatges en el medi rural) d’una 

realitat que l’acadèmia no pot mesurar amb el grau de fiabilitat esperat bàsicament per la 

reticència existent per part dels organismes oficials a publicar les dades referents als 

afers urbanístics en l’SNU (com en sòl urbà). 
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Entenem que l’ús d’aquesta font d’informació no es pot entendre com una dada de 

referència de base científica, atès l’elevat grau de subjectivitat associada a cada notícia i, 

en alguns casos, la manca de contrast de la informació. Tanmateix, la seva anàlisi, tot i 

que no esdevé un apartat pròpiament dit dins la investigació, dóna suport a moltes de les 

qüestions que es tracten al llarg de la investigació alhora que ens ha permès determinar 

els actors, les circumstàncies i les casuístiques que intervenen en l’arrelament d’una 

pràctica social com la que es presenta, tot i l’existència d’una normativa que ho prohibeix 

explícitament. Així, mentre que el llenguatge jurídic és sovint complicat per a la majoria de 

la ciutadania, enteníem d’entrada que el nombre d’articles que s’havien recollit en aquests 

darrers anys podia ser una prova empírica i ràpida per al públic en general, que el treball i 

els fonaments que aquí s’exposen van més enllà d’un cas puntual de mala praxi 

urbanística o almenys, tot i amb la prudència que emana utilitzar una font que, més que 

aproximar visions, accentua el conflicte i personalitza els fets. 

Malgrat aquest qüestionament que es fa d’aquesta base d’informació, s’entén que, en la 

línia del que defensa Prades (2015, p. 40) en la seva tesi doctoral La mediatització del 

conflicte ambiental. El cas de les Terres de l’Ebre, el sistema legal ha estat mediatitzat, la 

qual cosa ha comportat canvis en la naturalesa dels procediments, en les pràctiques dels 

operadors jurídics i en la cobertura informativa dels afers legals, tal com així es 

corroborarà en algun dels esdeveniments i posteriors modificacions legals que han tingut 

lloc a les Terres de l’Ebre (capítol 7). Aquests canvis que assenyala Prades s’han 

confirmat a partir de la contraposició amb altres fonts de documentació de base legal. 

Pel que fa al mètode d’obtenció, el recull de notícies que s’adjunten provenen de diferents 

mitjans de comunicació de premsa escrita. L’obtenció d’aquestes dades no ha seguit una 

metodologia d’anàlisi rigorosa sinó que ha estat fruit d’un seguiment i recopilació 

continuada de notícies publicades en els mitjans de comunicació d’ençà d’una notícia 

apareguda el 2006,46 en la qual es feia referència explícita al fenomen de les 

construccions il·legals en l’SNU de les Terres de l’Ebre i que va captar l’interès científic i 

la inquietud personal en veure que el que la població local entenia com una pràctica 

normal a la pràctica era irregular, injusta i, com s’assenyalava en aquesta notícia, molt 

excepcional d’aquest territori. A partir d’aquest article, i fins pràcticament la finalització 

d’aquesta investigació, s’ha portat a terme un procés continu de recollida de la informació 

publicada en els mitjans escrits relacionats amb el fenomen objecte d’estudi. Pel que fa al 

mètode d’obtenció de la informació, aquest es distingeix en dues fases. 

                                                
46 GIRALT, E. (2006). “Todo por el chalet”. La Vanguardia. Secció VIVIR (figura A.1 de l’Annex 1. Recull de premsa). 
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La primera fase, compresa entre el 2006 i el 2011, va reunir un gran nombre d’informació 

durant aquests cinc anys de manera aleatòria, però sense un objecte acadèmic al 

darrere. La segona fase s’emmarca des del 2011 fins a l’actualitat coincidint amb el 

període acadèmic iniciat en el marc del Màster Oficial de Planificació Territorial: 

Informació, Eines i Mètodes (curs 2011-2012), del qual es va desprendre el treball 

Construccions en sòl no urbanitzable. Aproximació al procés urbanitzador del medi rural: 

el cas de les Terres de l’Ebre (2002-2012), període que finalitza amb la defensa 

d’aquesta investigació. En aquesta segona fase, la sistematització de la informació ha 

estat major, tant pel que fa als mitjans de comunicació consultats, la facilitat d’obtenció de 

la informació mitjançant la premsa en línia, com l’ajuda de totes les persones properes 

que desinteressadament han fet possible el recull de premsa resultant a partir de les 

notícies de premsa que van detectar i facilitar. 

La concreció d’aquestes dues fases deixava al marge tot el que s’havia publicat des del 

2000 (fita temporal abans de l’entrada en vigor de l’LU 2/2002, coincidint amb l’inici de 

major esplendor econòmica a les Terres de l’Ebre, com l’entrada en vigor del PTPTE del 

2001) fins al 2006 (primera notícia recopilada). De les consultes realitzades amb molts 

dels agents implicats com pel propi coneixement que es tenia de molts dels projectes 

d’obres en l’SNU que s’havien efectuat durant aquest període, es va considerar útil i 

necessari actualitzar el recull de premsa, tot cercant les notícies publicades en aquest 

afer durant el període comprès entre el 2000-2006, ja fos mitjançant l’hemeroteca digital 

disponible a l’abast de tothom d’alguns dels principals diaris amb repercussió local i, per 

als casos que aquesta informació no es pogués obtenir, mitjançant la recerca a altres 

hemeroteques digitals (preferentment l’hemeroteca digital de premsa escrita Mynews). 

En conjunt, el recull de premsa està conformat per un total de 82 notícies (fase prèvia: 7; 

fase primera: 30, i fase segona: 45), que fan referència explícita a la urbanització del medi 

rural tant des de la vessant estrictament legal com els riscos associats davant d’un 

període de risc d’incendi forestal. Tot i que el recull original conté moltes altres notícies i 

titulars referents a altres àmbits territorials amb casos similars, el document final que es 

presenta es limita espacialment al que ha succeït a les Terres de l’Ebre, tot i que 

excepcionalment es fa referència a la generalització del fet i els problemes que pot 

comportar un tracte diferencial en l’àmbit urbanístic. 

Pel que fa al tractament digital de les notícies de premsa que s’adjunten, l’estat en el qual 

es trobaven alguns articles, com la qualitat de la imatge, ha obligat que la majoria de 

notícies que componen l’annex provinguin d’una posterior consulta informatitzada de les 

notícies a les hemeroteques digitals dels mitjans consultats. 
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4.3.6. Dades estadístiques 

Les fonts de naturalesa quantitativa (caràcter estadístic) en aquesta recerca no tenen un 

pes gaire significatiu i en els casos que s’han emprat han tingut un caràcter secundari, 

per sistematitzar la informació obtinguda i per donar coherència a algunes de les 

qüestions plantejades, supeditades, però, a reflexions de caràcter qualitatiu (capítols 5 i 

6). Aquestes procedeixen majoritàriament d’organismes públics oficials especialitzats en 

estadística com l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE). 

Les dades estadístiques emprades s’han utilitzat per comprendre millor les 

transformacions socioeconòmiques des d’una òptica regional i donar així coherència al 

marc teòric exposat en el capítol 2. Mitjançant aquestes es determina: l’evolució de la 

població a les Terres de l’Ebre per sectors d’activitat (1970-2013) i, en especial, la 

població activa agrària (1950-2014); la dimensió del sistema agrari (1982-2009), i 

l’evolució de la població per nacionalitat (1998-2014). Aquesta caracterització s’ha 

obtingut a partir de: 1) Anuari d’estadística de Catalunya (Idescat); 2) Cens agrari (INE i 

Idescat), i 3) el Padró municipal d’habitants (Idescat). 

La resta de dades alfanumèriques utilitzades són el resultat tant de l’anàlisi cartogràfica 

d’evolució dels usos i cobertes del sòl portada a terme, com del recompte d’edificacions 

en l’SNU a partir del mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC i el mapa de densitat 

d’edificacions en l’SNU i del recompte estadístic resultant del treball de camp. Les dades 

alfanumèriques resultants d’aquesta anàlisi ens han permès validar algunes de les 

suposicions teòriques exposades i, alhora, apropar-nos a la magnitud dels fets. 

Pel que fa a les dades estadístiques oficials referents a les edificacions residencials en 

l’SNU, no hi ha estimacions oficials sobre el nombre, la població que els ocupa o la seva 

adequació a la norma. Aquesta mancança s’ha suplert amb l’estudi de camp portat a 

terme a partir del qual, amb la informació obtinguda, s’han extret els valors quantitatius 

indicatius de la realitat urbanística actual. Tot i que en un principi les diferències regionals 

existents no ens permeten acceptar els resultats com a valors representatius del conjunt 

de l’SNU ebrenc, els resultats a mode indicatiu ens faculten poder generalitzar en la línia 

del plantejament exposat per a cadascun dels casos objecte d’estudi. 

4.3.7. Anàlisi espacial 

. Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) emprats per a aquesta anàlisi s’han centrat 

en el programari ArcGIS (mòdul ArcMap) i MiraMon. 
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La cartografia analítica que s’incorpora fruit d’aquest treball és molt important, la majoria 

procedent del treball inicial d’aquesta recerca, tot i que amb algunes variacions en funció 

de l’enfocament adoptat en aquesta segona part. Les combinacions analítiques 

procedents en cada moment s’han focalitzat a obtenir tota aquella informació referent als 

canvis en els usos del sòl i el grau de residencialització del medi rural. En efecte, s’ha 

pretès determinar el nivell d’abandonament de les explotacions, quins usos del sòl s’han 

vist més afectats pel retrocés de les estructures agràries, el grau d’ocupació del medi 

rural per construccions agràries i residencials, el sòl més afectat pels assentaments 

residencials i la fragmentació territorial. Segons els resultats obtinguts, i els fonaments 

teòrics exposats en el capítol 2, s’ha determinat fins a quin punt el medi rural urbanitzat 

actual és un reflex del sentiment de retorn al camp i de contacte amb la natura que s’ha 

instaurat en el discurs de la societat contemporània. 

Pel que fa al procés metodològic seguit per a cada una de les dues anàlisis de referència 

(usos del sòl i edificacions en l’SNU), aquest s’ha establert en funció de les bases de 

dades disponibles quant a organismes oficials i, per a cadascuna, s’ha adaptat el mètode 

en funció de la informació a obtenir i l’àmbit de referència a treballar, tal com així es 

detalla en major nivell de detall en cadascun dels passos seguits en els corresponents 

apartats dels capítols 5 i 6. 

D’una banda, el procés de transformació de les estructures humanes, econòmiques i 

ambientals s’ha realitzat mitjançant l’anàlisi de l’evolució dels usos del sòl a partir del 

Mapa d’usos del sòl de Catalunya elaborat per l’ICGC —el 1997 i 2002— i del Mapa de 

cobertes del sòl de Catalunya elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 

Forestals (2007). L’inventari i la posterior anàlisi dels canvis ocorreguts ens han permès 

determinar les dinàmiques i les transformacions del medi rural i poder distingir a partir de 

la seva posterior anàlisi quines han estat conseqüència de l’acció antròpica i quines dels 

canvis físics. La vessant gràfica s’ha materialitzat mitjançant la confecció de tres mapes 

de la situació dels usos del sòl en els tres anys de referència i un darrer referent a les 

dinàmiques de canvi per a cada ús del sòl del 1997 respecte a la coberta del 2007. 

D’altra banda, pel que fa a la distribució espacial de les construccions en l’SNU, aquesta 

informació s’ha extret a partir de la base cartografia topogràfica generada per l’lCGC, la 

qual ha esdevingut l’eina cartogràfica de primer ordre en aquesta investigació. Tanmateix, 

com a conseqüència del període estudiat (2002-2015), aquesta variable compta amb una 

sèrie de limitacions. D’una banda, la sèrie del topogràfic amb la qual es va començar a 

treballar en l’inici d’aquesta investigació (2012) únicament proporciona les dades 

referents al vol del 2009 (edició 2010), amb la qual cosa les ocupacions d’ençà d’aquesta 
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data no s’han interpretat. No obstant això, el context econòmic del moment i la menor 

pressió sobre l’SNU que aquest ha comportat fa que les dades obtingudes siguin 

representatives del període 2002-2015. 

Si bé en la distribució dels usos del sòl els resultats obtinguts són de tipus quantitatiu, el 

recompte d’edificacions en l’SNU s’ha centrat més en la mapificació i caracterització que 

no pas en la quantificació de les construccions al marge de la legalitat bàsicament per un 

fet: no es disposa del topogràfic del 2002 per poder determinar l’evolució del fenomen en 

termes cartogràfics com tampoc es disposa de cap dada oficial que ens indiqui quines 

construccions en l’SNU s’han efectuat d’acord amb el marc legal vigent o bé han estat 

legalitzades. Per tal de poder comparar a grans trets els canvis ocorreguts en el medi 

rural, s’han emprat els ortofotomapes històrics disponibles per l’ICGC a escala 1:5.000. 

En aquest procés d’obtenció, com en molts altres d’aquesta investigació, els 

ortofotomapes comparatius obtinguts de l’arxiu històric d’imatges de l’ICGC són el millor 

testimoni dels canvis que s’han produït a Catalunya al llarg dels darrers anys, en 

particular en els indrets més inhòspits de l’SNU, d’aquí que l’ús que se’n fa en el 

transcurs de la investigació com a base cartogràfica ha estat recurrent per identificar, 

interpretar, localitzar o senyalar sobre el territori, tots els processos antròpics que hi tenen 

lloc i, en especial, aquells usos desvinculats del lloc. 

Finalment, l’aproximació del procés urbanitzador del medi rural s’ha portat a terme 

mitjançant la confecció de la cartografia d’habitatges en l’SNU. Aquesta cartografia prové 

de dues etapes diferencials. En la primera, coincidint amb el treball previ d’aquesta tesi, 

es va partir d’una petita porció del territori ebrenc i, a partir d’aquesta, molt 

minuciosament es varen identificar els usos actuals en l’SNU (d’acord amb la delimitació 

del Mapa urbanístic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat) mitjançant 

la fotointerpretació del darrer ortofotomapa de l’ICGC disponible i el treball de camp 

resultant, per després comparar l’àmbit de referència respecte als usos existents 

identificats en l’ortofotomapa disponible de l’àrea d’estudi del 2002. Del resultat d’aquesta 

anàlisi comparada, es va obtenir la cartografia vectorial d’edificacions de l’SNU per l’àmbit 

de referència en la qual es representen i identifiquen: les edificacions vinculades al medi 

rural; les edificacions residencials construïdes abans de l’entrada en vigor de l’LU 2/2002, 

i les edificacions residencials construïdes posteriors a l’entrada en vigor de l’LU 2/2002. 

Aquesta primera anàlisi estava molt focalitzada en la hipotètica legalitat del fet (prenent 

com a referència el 2002) que no pas amb els usos (agraris o residencials) existents. 

Sense obviar els resultats obtinguts, en la segona fase d’aquesta investigació, l’objecte 

de l’estudi de cas s’ha centrat més en la quantificació de la urbanització del medi rural i 
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d’aquí la cartografia resultant d’edificacions en l’SNU per dos àmbits territorials en 

concret: àmbit interior litoral i àmbit deltaic. L’objecte d’aquesta anàlisi ha estat, a partir de 

la capa d’edificacions del mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC, obtenir un inventari propi 

d’edificacions en l’SNU segons la tipologia, l’ús final i la vinculació a la finca, a partir del 

qual s’han extret unes pautes generals i específiques d’ocupació de l’SNU perfectament 

extrapolables a molts altres territoris amb situacions urbanístiques i socials similars. Per 

tal d’obtenir aquestes dades, s’ha efectuat un important treball d’inventariat de les 

edificacions objecte d’anàlisi en el medi rural. 

4.3.8. Treball de camp 

La principal font amb què s’ha treballat des d’un principi —i que a la pràctica representa la 

major contribució a aquesta tesi— és el treball de camp, entre altres coses perquè sense 

aquest hauria estat impossible percebre el fenomen amb un alt component sociològic 

com el que s’ha portat a terme. L’obtenció de dades a camp ens ha permès comparar el 

que diu el model (determinat a partir del marc teòric, legal, fonts estadístiques i l’anàlisi 

espacial) amb el que ens trobem a la realitat i del seu resultat, verificar empíricament 

d’acord amb la hipòtesi de treball fins a quin punt els factors socioeconòmics impedeixen 

l’execució de bona part dels acords adoptats en l’àmbit de l’urbanisme. 

El treball de camp s’ha basat en la caracterització de l’espai urbanitzat a partir de 

l’observació directa del fenomen objecte d’estudi. Mitjançant aquest, s’han determinat la 

ubicació i la tipologia de les edificacions existents i els elements existents en el medi 

natural que han pogut incidir en la ubicació. El resultat ens aporta els trets més particulars 

i que alhora donen una identitat pròpia a aquesta investigació.  

El procediment escollit per a l’obtenció de dades no ha seguit una metodologia analítica 

en concret sinó que són fruit d’una observació directa de l’entorn més proper així com de 

les troballes inesperades derivades de la pràctica de l’excursionisme i d’altres activitats. 

La durada del treball de camp va més enllà del mateix transcurs temporal d’aquesta 

investigació. L’observació, preocupació com afecció que ha suscitat aquesta modalitat de 

construccions en el medi rural ebrenc, té els inicis pràcticament des de la primera incursió 

en els estudis de geografia (2002), gràcies a l’enriquiment i ordenament conceptual i 

metodològic que aquests aportaren i que varen ajudar a aprofundir i comprendre millor el 

territori actual i els processos que hi tenen lloc. El gran nombre d’informació obtinguda 

durant el transcurs d’aquests anys ha requerit una tasca lenta de classificació i buidatge 

de la informació observada que n’ha endarrerit substancialment l’anàlisi. 
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D’aquest treball, en deriva l’anàlisi territorial realitzada en les dues etapes d’aquesta 

investigació, la caracterització constructiva de les edificacions en l’SNU ebrenc, les 

pautes socials de comportament mitjançant les converses mantingudes amb els agents 

implicats com part dels documents gràfics que s’incorporen al llarg dels capítols 5, 6 i 7. 

Tanmateix, el document més important d’aquesta anàlisi ha estat la fotografia. La captura 

d’imatges esdevé l’exponent més visible de la urbanització en el medi rural en aquesta 

investigació i juga un paper molt important tant per la informació intencionada, però 

objectiva, que ens aporta gràcies al caràcter visual i simplista de la realitat com per 

facilitar la lectura i l’enteniment del fet (els assentaments en l’SNU). Aquesta captura de la 

realitat, juntament amb el paper que ha jugat l’observació participant, no és aliena al 

context, la història i les concepcions personals pròpies. 

En conjunt, les dades resultants i, en efecte, les debilitats del mètode es complementen 

amb l’anàlisi quantitativa per conèixer l’existència de possibles dimensions diferents sobre 

el fenomen objecte d’estudi o bé corroborar alguns dels plantejaments d’índole social, 

econòmica o política deduïts. El resultat d’aquesta anàlisi s’ha dividit en dues fases. 

En la primera fase, s’ha caracteritzat l’espai urbanitzat a partir de l’anàlisi de tres espais 

diferencials: àmbit de vessants de muntanya interior, àmbit d’espais litorals i àmbit de la 

plana deltaica. En aquest, mitjançant un mostreig aleatori compost per un total de gairebé 

80 edificacions i 7 sectors urbanitzats en l’SNU ebrenc, hi hem verificat la tipologia 

constructiva, els usos finals, la vinculació a l’explotació, la tipologia de la població resident 

i els paràmetres constructius de totes aquelles edificacions residencials que aparentment 

no reuneixen els trets propis d’una edificació tradicional o de nova edificació o 

rehabilitació vinculada als usos agropecuaris. Emmarcat dins d’aquesta fase, es va 

realitzar el segon estudi abans esmentat en un àmbit de 3 km2 al terme municipal de 

Deltebre per determinar el nombre d’edificacions (d’una mostra de 652 edificacions) que 

s’han construït amb posterioritat al 2002 de les anteriors i, d’aquestes, quines són 

residencials vinculades, residencials no vinculades o estrictament agrícoles (masets, 

casetes, magatzems, coberts, etc.). 

En una segona fase, el treball de camp s’ha focalitzat a compatibilitzar la urbanització del 

medi rural en contraposició a la legalitat dels fets, tal com s’havia orientat inicialment la 

investigació. De resultes d’aquest canvi d’enfocament, s’ha realitzat una aproximació 

quantitativa del procés urbanitzador en dos àmbits territorials diferencials, on la major part 

de les casuístiques objecte d’estudi d’aquesta investigació es compleixen i, per tant, els 

resultats esdevenen representatius de tot el territori més enllà de les diferències socials. 

Els àmbits objecte d’aquesta anàlisi es concreten en l’àrea que conforma el terme 
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municipal del Perelló —inclòs parcialment dins l’àmbit de vessants de muntanya interior 

així com també l’àmbit d’espais litorals— i en el terme municipal de Sant Jaume d’Enveja 

—inclòs dins l’àmbit de la plana deltaica. Per cadascun dels municipis estudiats, el 

nombre d’edificacions a estudiar de les quals s’ha partit d’acord amb el topogràfic 

1:25.000 de l’ICGC ha estat de 1.320 edificacions per al cas del municipi del Perelló i 562, 

per al de Sant Jaume d’Enveja. Del resultat d’aquesta anàlisi, s’ha obtingut la 

categorització de l’espai rural edificat en funció de: l’ús final de l’immoble, l’estat i la 

vinculació amb els terrenys on s’ubica. 

Atenent al gran nombre de dades amb les quals s’ha hagut de treballar, la categorització 

obtinguda, a diferència d’anàlisis posteriors, no s’ha contrastat amb la informació 

cadastral disponible en obert mitjançant la Seu Electrònica del Cadastre del Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques, tot i la utilitat que la seva informació ens pot oferir 

tant pel que fa a la classificació de l’ús, l’any d’implantació (tributari), la superfície de 

l’edificació com els usos i la vinculació amb la parcel·la on s’ubica. La informació 

cadastral únicament s’ha utilitzat per exposar les diferències conceptuals existents entre 

la normativa urbanística i l’administració tributària, ja que entenem que, al marge de quin 

ús tingui atorgat una edificació en l’SNU en matèria fiscal, el que ens interessa en 

aquesta investigació és en què ha derivat, en quin moment (marc legal) s’ha construït i 

quina vinculació manté amb l’entorn més proper (terrenys productius o abandonats). 

4.3.9. Entrevistes 

Les entrevistes efectuades ens han permès comprendre de primera mà la complexitat 

dels processos urbanístics per mitjà d’un mètode d’obtenció tan bàsic com és conversar 

directament amb les persones implicades i entendre quins són els motius que les han 

portat a residir en el medi rural i en alguns casos a vulnerar el marc legal a partir de 

l’enteniment de la seva visió. Gran part de les opinions i sensacions transmeses s’han 

contrastat en les converses mantingudes amb les autoritats i agents locals entrevistats, 

essent coneixedors, però, de la distorsió que aquest darrer mètode té cap als resultats 

obtinguts, tal com assenyalen alguns autors (Ruiz, 2012). 

En efecte, la millor font d’informació ha estat —per descomptat— la ciutadania, el dia a 

dia, les casuístiques locals. D’aquí que, juntament amb l’observació directa del fet, no 

s’hagi defugit d’una de les més importants tècniques d’investigació qualitativa com és 

l’entrevista, per tal que mitjançant aquesta eina s’arribi a la comprensió del que ha succeït 

a partir de l’apropament a la seva vida quotidiana i dels fenòmens socials que la 

condicionen. Entenent el que ha ocorregut en el medi rural des d’una perspectiva 
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holística, l’enfocament adoptat posa l’èmfasi en els principis que sustenten el nou 

paradigma mundial envers la sostenibilitat en l’àmbit de l’urbanisme i la planificació 

territorial i, a partir d’aquests, s’ha corroborat fins a quin punt la població està disposada a 

incorporar les prescripcions normatives a la seva pràctica diària i, en especial, determinar 

fins a quin punt les limitacions normatives que comporta l’ús racional del sòl són 

assimilables i coherents amb les aspiracions personals de la societat actual. 

Les entrevistes efectuades s’han dividit en dos blocs d’agents entrevistats. El primer, el 

conformen els professionals i acadèmics amb una trajectòria rellevant en l’àmbit de 

l’urbanisme i el medi natural, exercida des de diferents àmbits professionals (privat i 

públic). El segon, a agents locals del territori que resideixen de manera temporal o 

permanent en el medi rural o (sense que aquesta opció exclogui la primera) mantinguin 

una relació funcional amb el medi rural. 

En general, el resultat ha donat lloc a uns contactes molt profitosos per intercanviar 

opinions sobre les causes que expliquen la magnitud del fenomen i, alhora, per debatre 

algunes de les sentències dictades pels tribunals arran d’infraccions urbanístiques 

comeses. Trobades, en la major part dels casos espontànies, de caràcter més o menys 

breu. Una part de les converses mantingudes, però, ha tingut un caràcter més formal, fruit 

de reunions prèviament concertades, però sense un guió estructurat amb preguntes 

concretes. Ans al contrari, per tal de no limitar les respostes dels interlocutors, en funció 

de la direcció que la conversa anava prenent i dels dubtes propis de la recerca, es 

plantejaven els temes. Aquesta ha estat una decisió metodològica molt satisfactòria quant 

als resultats obtinguts, que ha permès obtenir nous punts de vista per a la investigació. 

Durant el llarg transcurs de temps que ha durat aquest intercanvi, s’han recollit gairebé un 

centenar d’històries personals que descriuen els motius pels quals van decidir establir la 

segona residència o habitatge habitual en el medi rural. 

Pel que fa al primer bloc d’agents entrevistats, les converses mantingudes s’han efectuat 

a: personal de l’Administració autonòmica (enginyers forestals, agents del Cos d’Agents 

Rurals, inspectors encarregats de la supervisió de la legalitat urbanística, tècnics i 

responsables encarregats de l’avaluació del planejament urbanístic); personal de 

l’Administració estatal (agents del Servei de Protecció de la Naturalesa —SEPRONA— 

de la Guàrdia Civil); Administració local (tècnics municipals, agents del cos de la 

Guarderia rural); arquitectes responsables d’alguns dels projectes de construcció i 

legalització d’habitatges en l’SNU, així com lletrats i magistrats responsables de la 

defensa i control de les actuacions en l’SNU. En general, un total de vint-i-vuit contactes, 

cadascun interrelacionats, però provinents de vessants multidisciplinàries diverses, que 
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han permès complementar l’enfocament jurídic d’aquesta investigació. La majoria 

d’aquests contactes s’han efectuat en l’estadi inicial de la investigació, fet que ens ha 

permès obtenir un estat de la qüestió de base important. En alguns casos, però, 

l’aprofundiment en determinades qüestions durant el transcurs de la investigació ha fet 

necessària una segona ronda de contactes per intercanviar diverses qüestions sobre això 

i aprofundir en alguns dels dubtes sorgits. 

Juntament amb aquest intercanvi d’impressions, s’han realitzat diverses entrevistes amb 

més profunditat, sense deixar enrere el caràcter informal mantingut durant la investigació. 

És per això que aquestes entrevistes no s’han gravat, atès que s’ha considerat que 

aquest fet hauria pogut interferir en la flexibilitat i naturalitat en la recollida d’informació 

alhora que això ens ha permès garantir l’anonimat de tots els actors que de manera 

desinteressada han fet possible la redacció d’aquest apartat. La població objecte d’estudi 

per a aquest segon bloc d’entrevistes ha estat: els pagesos, la població local amb 

habitatge permanent o esporàdic en el medi rural i la població d’origen nord-europeu 

resident en el medi rural. 

La metodologia emprada per a aquest cas s’ha sustentat en la realització de tot un seguit 

d’entrevistes a partir d’un mostreig espacial aleatori. Els motius pels quals s’ha utilitzat 

aquest mètode són diversos, entre els quals està principalment el de la tipologia 

d’entrevistat i el tema a tractar. Si bé pel que fa al col·lectiu de pagesos la seva 

caracterització ha estat més fàcilment identificable, quant a la població de naturalesa 

urbana que resideix en el medi rural, el que s’ha pretès és entrevistar dues tipologies de 

població en concret: d’una banda, la població que resideix en el medi rural en habitatges 

residencials de construcció recent i d’origen nacional, a poder ser del nucli urbà proper, i, 

d’altra banda, els nouvinguts de nacionalitat nord-europea que han establert la segona 

residència o habitatge permanent en el medi rural. Per identificar aquest segon col·lectiu, 

es partia d’un problema de base, en el sentit que no hi ha xifres fiables sobre el nombre 

de població de nacionalitat estrangera i d’una franja d’edat superior als 50 anys que 

resideixi en el medi rural. Tot això ens condicionava directament el mètode que calia 

utilitzar en no poder disposar d’una representativitat real del grup (en aquest cas 

residents en l’SNU dividits en població nacional i residents europeus); unes dades que 

tampoc s’han pogut extreure del padró d’habitants en no estar identificats correctament 

els ciutadans que resideixen en el medi rural de manera permanent, entre altres coses 

perquè en el cas de la població local l’habitatge permanent en molts casos continua 

estant en el nucli urbà a efectes fiscals i, per part de la població estrangera, no es faciliten 

amb exactitud aquestes dades més de caràcter confidencial. No obstant això, es 
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considera que el fet de disposar d’aquestes dades tampoc milloraria el resultat obtingut 

més tenint en compte el caràcter global d’aquesta modalitat d’assentaments. Per tant, el 

mètode de mostreig espacial finalment emprat ha estat el no probabilístic. 

D’acord amb això, en funció de diversos mostrejos resultants de diversos contactes 

personals i agents implicats contactats en el transcurs d’aquesta investigació, s’han 

realitzat un total de 41 entrevistes. D’aquestes, 12 corresponen a residents nord-

europeus; 18, a nacionals, i un total d’11, a pagesos de sis municipis ebrencs.  

En relació amb el total de persones contactades val a dir que, si bé a priori no s’establí un 

nombre total a entrevistar, aquest es va aturar a partir del moment que les dades 

obtingudes començaren a ser bastants similars quant a resultats, visions i inquietuds 

transmeses. Un criteri en la línia del que ja han constatat estudis realitzats a l’entorn del 

mètode emprat i, en concret, pel que fa a la saturació discursiva dels temes (Huete, 2009, 

p. 211), els quals defensen que l’obtenció de dades s’atura a partir del moment que 

s’observa la saturació i/o redundància en la informació obtinguda (Jennings, 2005, p. 11). 

Pel que fa a la població local, les persones seleccionades apleguen una gran diversitat 

d’agents que aglutinen punts de vista i experiències diverses, per la qual cosa se les va 

considerar com a més idònies per conversar sobre el fenomen aquí tractat. El mètode de 

selecció va ser relativament fàcil en ser la gran majoria conegudes, algunes de les quals 

han viscut molt properament alguns dels problemes aquí plantejats. D’altres, han estat 

fruit de diversos contactes i vivències viscudes al llarg de la trajectòria professional en 

l’àmbit de la planificació. Concretament, però, en el cas de la població nord-europea, 

atesa la dificultat d’establir directament una conversació amb aquesta pel mateix 

aïllament de la comunitat, així com la mateixa dispersió dels assentaments i molts cops la 

seva invisibilitat social, es va haver d’emprar en tot moment la tècnica de mostreig de 

bola de neu. En aquest sentit, mitjançant l’inici de les primeres entrevistes a membres del 

grup, se’ls demanava si coneixien algun altre conegut que estigués disposat a realitzar 

una entrevista d’aquest tipus, ja fos en la línia del que ells mateixos ens havien plantejat o 

bé d’altres que tinguessin un altre cas o vivència a explicar, un plantejament que en 

general va ser molt fructuós. 

Pel que fa a la temporalitat de les entrevistes a aquests dos grups d’actors implicats, si bé 

en la fase prèvia ja es realitzaren alguns contactes sense haver seguit el guió marcat en 

aquesta segona part, majoritàriament, les entrevistes s’han portat a terme des del període 

comprès entre l’octubre de 2014 i l’estiu de 2015. Per als casos dels entrevistats que no 

havien seguit el guió marcat, s’ha estudiat cas per cas si la informació obtinguda 

s’adequava en major o menor mesura a l’objecte de la investigació. D’aquestes 
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entrevistes inicials (10), s’han descartat dins d’aquest apartat pròpiament dit un total de 6, 

informació que s’ha emprat per interpretar altres apartats de la investigació. 

En general, però, el plantejament que aquí s’ha emprat té un inconvenient metodològic 

que no és altre que el risc existent que la mostra obtinguda sigui poc representativa del 

procés, en el sentit que totes les opinions estan dirigides en una determinada direcció i/o 

siguin poc representatives i/o excepcionals. Per tal de minimitzar aquests aspectes, el 

que es va fer és ampliar el nombre total d’entrevistats i així poder contrastar els resultats 

obtinguts i valorar-ne la validesa i/o representació. Un plantejament que ens ha permès 

obtenir una gran variabilitat de resultats que s’ajusten a l’objecte qualitatiu d’aquesta 

investigació. En conseqüència, els resultats obtinguts ens permeten conèixer de manera 

més directa què ha passat i per què ha succeït; una aproximació a la naturalesa 

sociològica del fenomen a partir de la diagnosi de diversos factors, entre els quals hi ha 

les experiències i les opinions dels que han decidit establir la residència en el medi rural, 

tot i essent (des)coneixedors de la prohibició. 

La tècnica sociològica aplicada per obtenir la informació ha estat l’entrevista en 

profunditat semiestructurada. En aquest sentit, tot i que l’objecte era establir una 

conversació en la qual es tractarien tota una sèrie de temes en relació amb els 

assentaments residencials en l’SNU, atorgant a l’entrevistat un important grau de llibertat 

per tal de poder construir pel propi compte el discurs explicatiu, algunes de les qüestions 

que es formulaven es va intentar que en tot moment fossin de la naturalesa de les que 

s’assenyalen tot seguit, garantint en tot moment la confidencialitat i no-divulgació dels 

resultats relacionats amb la seva identitat, més tenint en compte la situació d’irregularitat 

en la qual es troben alguns dels assentaments residencials. 

Per tal de facilitar la interpretació i la identificació de les converses mantingudes, s’han 

codificat en funció del número d’entrevista (entrevista#), en la qual la numeració 

assignada es regeix per: la tipologia de l’entrevistat (codi 1 per a la població de naturalesa 

urbana i codi 2 per als pagesos), el número d’entrevistat dins de cada grup; la 

procedència en el cas dels assentaments residencials (subcodi 1 per a la població local i 

subcodi 2 per als residents nord-europeus), i àmbit (interior, litoral o deltaic), essent per 

exemple l’indentificador d’una aportació realitzada per a un pagès entrevista#2.5.deltaic i 

per a un resident nord-europeu entrevista#1.2.5.litoral. 

En aquest línia, i per tal de garantir la màxima espontaneïtat de l’entrevistat, així com 

evitar un clima de tensió enfront d’alguns dels temes plantejats, les converses es van 

portar a terme en l’entorn més proper de l’edificació i es va evitar en tot moment passar 

més enllà dels exteriors d’aquesta. En tot moment es va procurar establir un clima de 
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cordialitat empatia davant de la qüestió plantejada, motiu pel qual es va descartar des 

d’un principi enregistrar les converses mantingudes, així com efectuar les entrevistes 

davant d’altres entrevistats per la dependència o la inseguretat que certes reflexions 

haurien pogut causar. Tot aplicant els principis bàsics de la pràctica professional, com el 

que hauria de ser tot comportament social, el que es va pretendre des d’un principi tant 

en aquestes entrevistes com al llarg de tota aquesta investigació era un mateix objectiu: 

escoltar, tot deixant al marge l’opinió personal sobre aquest fet. Com bé ens recorda Ruiz 

(1996, p. 171), l’entrevista per ser efectiva ha de néixer «de una ignorancia consciente 

por parte del entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a través de su 

comportamiento exterior, el sentido que los individuos dan a sus actos, se compromete a 

preguntárselo a los interesados, de tal modo que éstos puedan expresarlo en sus propios 

términos y con la suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su significado». 

Una altra cosa molt diferent és que tinguin o no raó sobre el fet o que cada un de 

nosaltres puguem estar-hi més o menys d’acord. Per qüestionar-ho, però, primer hem de 

tenir elements de judici i aquest apartat n’és una base de partida per la compressió de la 

perspectiva que els agents implicats en aquest cas tenen sobre el fenomen. 

Pel que fa al tractament de les dades resultants, aquest ha estat similar al que s’ha portat 

a terme amb les converses realitzades amb altres agents implicats com tècnics, 

arquitectes, inspectors, etc., en el transcurs de la investigació. En aquesta línia, poques 

són les notes que s’anotaren in situ, sinó que aquestes es varen recollir un cop 

finalitzades les entrevistes, generalment dins del mateix dia, més quan aquestes havien 

aportat un aspecte diferent de l’anterior. Una vegada extreta aquesta informació, i havent 

constatat que s’havien acomplert gran part de les qüestions plantejades, s’estructuraren 

les respostes obtingudes per blocs i categories, tot destacant aquells aspectes més 

rellevants i que es posaran de manifest en aquesta investigació. 

El guió i/o mapa de referència seguit durant el transcurs de l’entrevista va intentar ser el 

que es mostra a continuació adaptat en funció de la tipologia d’entrevistat: de naturalesa 

urbana local, de naturalesa urbana nord-europeu i pagesos. Això no obstant, i com ja era 

d’esperar, no en totes les qüestions s’han pogut plantejar directament durant el transcurs 

de la tasca, tot i que amb una determinada subtilesa s’han intentat tractar en la major o 

menor mesura. Un fet, però, que en general es valora positivament atès que aquesta 

dinàmica oberta ens ha plantejat nous temes i perspectives no previstos en el guió inicial 

com tampoc en els criteris i raonaments d’aquesta investigació. En tots tres casos 

d’entrevistats, el plantejament de partida ha estat el mateix: conèixer la seva experiència 
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envers la vida al camp, què l’hi va portar a viure i/o treballar i com hi afronta el futur. El 

guió a seguir és el següent: 

1. Població de naturalesa urbana que resideix en el medi rural: 

- Si l’edificació existent es destina a habitatge permanent: Per què va establir la 

residència en el medi rural? 

- Si l’edificació es destina a segona residència: Quins motius la portaren a residir 

temporalment en el medi rural? Quant de temps de mitjana passa en aquest 

immoble? Té previst en un futur proper establir-s’hi de manera definitiva? 

- Quantes persones resideixen en l’immoble? Quantes s’hi poder arribar a reunir? 

- En el cas dels entrevistats nord-europeus: Per quin motiu van decidir traslladar-

s’hi?, Què els va portar a decidir-se per aquest municipi respecte als altres amb 

major presència de ciutadans de la seva nacionalitat?, És possible viure al camp en 

aquestes condicions al seu país?, Coneixien abans aquest territori?; en el cas de la 

població local, si disposava abans d’uns terrenys o arrels amb el passat rural; 

barreres vinculades amb l’idioma; previsió de retorn al país d’origen. 

- Esbrinar els agents o els mitjans que li gestionaren la compra. Com la va adquirir; 

herència familiar; nova compra; construcció preexistent; nova construcció, etc. 

- Factors d’atracció de viure al camp avantatges + factor d’expulsió de la ciutat. 

- Què li ofereix aquest tipus d’edificacions des del punt de vista personal? 

- Relació amb els veïns del voltant i la població local en general. 

- Com veu el retorn de la població al camp mitjançant segones residències o 

habitatges permanents? 

- Considera que aquests assentaments permeten mantenir viu el medi rural? Creu 

que l’estada reverteix en una millora del medi rural? 

- Percepció de l’espai de l’entorn: Què és el que valoraria d’aquest paisatge? 

- Creu que aquests assentaments, en el supòsit que es massifiquin, afectaran el 

paisatge de les Terres de l’Ebre en els termes que actualment l’entenem? 

- Considera que podria viure de la producció agrària ? Té previsions de fer-ho? 

- Creu que amb la crisi d’aquests darrers anys la gent tornarà al camp? 

- Creu compatible la seva presència amb la resta d’actors (pagesos)? La presència 

de granges o les pràctiques derivades de les finques del voltant el perjudiquen? 

- Valoració del pas d’un espai amb un intens ús primari a un ús més relacionat amb 

l’oci. Creu que pot afectar la qualitat paisatgística i mediambiental? 
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- Tracte amb l’Administració: Li ha estat fàcil poder acabar tenint aquesta casa aquí? 

Li van posar molts problemes? 

- S’ha sentit enganyat, estafat o menyspreat per l’Administració local o agents que 

han interferit en el procés de compra/construcció? 

- Grau d’interès dels polítics locals; polítiques que limiten l’extensió dels 

assentaments residencials en l’SNU. Valoració general de la gestió portada a terme. 

- On està empadronat? 

2. Pagesos: 

- Concretament a què es dedica. Raons (arrels familiars, personals, etc.). 

- Considera que es pot viure actualment del camp? 

- Quina i com és la seva relació amb els veïns del voltant? 

- Considera que l’activitat agrària té futur? Té previst adquirir noves finques o millorar 

les instal·lacions ramaderes (en cas que n’hi tingui), comprar nova maquinària o 

qualsevol tipus d’inversió? 

- Com valoraria que a les finques del voltant es construís un nou habitatge? L’afecten 

els propers a l’activitat? Com interfereixen en la pràctica diària? 

- Creu que els preus que han adquirit en els darrers anys els terrenys agrícoles amb 

edificacions en perjudiquen l’expansió o la incorporació de nous efectius? 

- Considera que aquests assentaments permeten mantenir viu el medi rural? Com 

veu que l’Administració en limiti la implantació? 

- Creu que les coses havien de succeir d’aquesta determinada manera? Per què creu 

que la gent ha decidit viure al camp encara que no es pugui? Creu que això pot 

arribar a ser un problema a la llarga? Té solució? I el futur de la pagesia? 

- Com valora que en els darrers anys s’hagin abandonat tantes finques i/o venut? 

S’ha plantejat en algun moment vendre la finca? 

- Creu que la implantació d’aquests assentaments està al darrere del progressiu 

abandonament del camp?  

- En la situació actual, es sent representat per les administracions públiques? 

- Treballen els seus fills al camp? Quina és la seva implicació? Com ho veuria, si 

aquests volguessin viure del camp? I al camp mitjançant un habitatge? 

- Com veu l’abandonament del camp? Té solució? 

- Creu que amb la crisi del sector de la construcció la gent tornarà al camp? 
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Un guió semiestructurat en el qual algunes preguntes que es volien plantejar en algunes 

entrevistes no es varen poder plantejar de la manera que s’havia estimat; això no obstant, 

aquesta espontaneïtat ens ha permès disposar d’informació complementària molt valuosa 

que es desconeixia i que, en efecte, no s’havia plantejat en el guió a seguir. En cap cas 

en aquest guió, com tampoc en el mateix transcurs de les entrevistes, es va tractar sobre 

aquells temes que haguessin pogut ferir la sensibilitat de l’entrevistat pel caràcter fiscal 

del plantejament o per la mateixa discordança d’opinions envers l’aspecte tractat. Un 

plantejament que no va ser en cap cas complicat, entre altres coses per la gran disposició 

que va mostrar la majoria dels entrevistats a explicar el seu posicionament, els problemes 

que tenien o tenen actualment amb l’Administració o amb els mateixos veïns i, sobretot, 

la benevolència de la seva pràctica. 

Finalment, dins d’aquest darrer mètode de recollida d’informació, cal esmentar totes 

aquelles dades que s’han obtingut gràcies al que vindria a ser en l’anàlisi qualitativa 

l’observació participant. Si bé aquesta tècnica no la podem incloure en un apartat d’anàlisi 

pròpiament dit perquè no s’ha plantejat sistemàticament com un mètode de recollida 

d’informació, el fet d’haver format part d’aquesta realitat (context social) des de l’àmbit 

personal i l’amplitud de visions obtinguda des de l’àmbit professional ha permès accedir al 

coneixement de determinades qüestions que es plasmen en la diagnosi efectuada com 

en la facilitat d’accés a molts dels actors entrevistats. L’observació resultant d’aquest 

contacte ha estat en molts casos la raó per la qual s’ha tendit a aprofundir en 

determinades qüestions respecte d’altres o s’hagi relacionat certs comportaments amb 

discurs polític, l’arrelament de base social i les dinàmiques urbanístiques imperants. 

Tanmateix, en tot moment s’ha intentat mantenir la distància necessària per a l’anàlisi 

objectiva que requereix un treball de recerca com una tesi doctoral. 
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Les Terres de l’Ebre: marc d’estudi 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 5. Les Terres de l’Ebre: marc d’estudi  205 

 
5.1. Context geogràfic 

El principal objectiu d’aquest capítol és analitzar els trets territorials fonamentals de les 

Terres de l’Ebre des d’un punt de vista físic, social, polític i econòmic, així com identificar 

els principals canvis experimentats en la darrera dècada mitjançant dues metodologies 

diferencials. Primerament, s’analitza l’àmbit d’estudi des d’una perspectiva històrica, amb 

l’evolució dels vectors demogràfics, socials i econòmics. Lligat a aquest emmarcament 

geogràfic, en un segon lloc s’interpreten les transformacions dels usos i de les cobertes 

del sòl; anàlisi que ens ha permès quantificar els canvis i tendències econòmiques 

experimentades en comparació amb el cens agrari i la població activa. Aquest estudi de 

base es complementa amb un darrer apartat específic d’anàlisi de les edificacions en 

l’SNU a partir del mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC; arran d’aquest s’han quantificat i 

analitzat les pautes de distribució de les edificacions en l’SNU per tal de valorar fins a 

quin punt aquestes poden estar al darrere d’un procés creixent de retorn de la població al 

camp d’acord amb els resultats socioeconòmics anteriors. 

L’enfocament metodològic que s’adopta en aquest capítol, però, deixa al marge molts 

aspectes altament rellevants d’aquest territori, especialment pel que fa als aspectes físics 

i econòmics. No obstant això, per l’objecte d’aquesta investigació, s’ha decidit acotar 

aquest marc d’estudi als aspectes que més incidència han pogut tenir des d’un punt de 

vista social en l’estudi del fenomen estudiat, tot incidint en les principals dinàmiques 

econòmiques esdevingudes en les dues darreres dècades, que han determinat el model 

territorial resultant; un apropament a una realitat multidimensional tot seguint la dinàmica 

d’estudi adoptada: transversal i integradora. 

5.1.1. Trets territorials fonamentals i estructura administrativa  

La part central d’aquesta investigació s’emmarca en l’àmbit territorial més meridional de 

Catalunya, l’ebrenc. Un territori format per dues comarques d’interior (la Terra Alta i la 

Ribera d’Ebre) i dues de litorals (el Baix Ebre i el Montsià), amb un total de 52 municipis47 

i una superfície de 3.308 km2 (1.003 el Baix Ebre, 735 el Montsià, 827 la Ribera d’Ebre i 

743 la Terra Alta), que representa el 10% de la superfície de Catalunya (figura 5.1). 

 

                                                
47 Alcanar, l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Amposta, Arnes, Ascó, Batea, Benifallet, 
Benissanet, Bot, Camarles, Caseres, Corbera d’Ebre, Deltebre, la Fatarella, Flix, Freginals, la Galera, Gandesa, Garcia, 
Ginestar, Godall, Horta de Sant Joan, Masdenverge, Mas de Barberans, Miravet, Móra d’Ebre, Móra la Nova, la Palma 
d’Ebre, Paüls, el Perelló, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca, el Prat de Compte, Rasquera, Riba-roja d’Ebre, 
Roquetes, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, la Sénia, Tivenys, Tivissa, la Torre de 
l’Espanyol, Tortosa, Ulldecona, Vilalba dels Arcs, Vinebre i Xerta. 
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FIGURA 5.1. Emmarcament territorial de l’àmbit d’estudi. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

La delimitació territorial de les comarques que conformen l’àmbit de les Terres de l’Ebre 

conté elements de base diferencials. D’acord amb la divisió provincial de 1833,48 la 

província a la qual pertany és Tarragona; en canvi, en funció de la pertinença social al 

lloc, col·loquialment, s’ha anomenat aquest territori com la cinquena província de 

Catalunya,49 mentre s’espera que es tiri endavant la nova divisió territorial de Catalunya i 

així poder constituir la més que reivindicada vegueria de l’Ebre. Aquesta identitat 

territorial d’autoafirmació avui dia no ha desaparegut: precisament el sentiment de 

pertinença a un territori propi és un dels elements que més defineix aquestes comarques 

fins al punt d’haver estat reconegudes a nivell administratiu i d’organització territorial. 

                                                
48 El Decret de Nova Planta del rei Felip V (1716) va substituir les vegueries (divisió de Catalunya des del segle XII) pels 
corregiments. En conseqüència, la vegueria de Tortosa, amb més de 500 anys d’història, s’acaba i amb ella el pilar de la 
identitat territorial de les Terres de l’Ebre. Posteriorment, durant la Generalitat republicana, el president Lluís Companys va 
intentar reimplantar les vegueries i a partir d’aquestes, la delimitació política i administrativa de les Terres de l’Ebre. El 
franquisme, però, va estroncar aquest model d’organització territorial i va revalidar de nou la divisió provincial de 1833. 

49 Sentiment derivat del no-reconeixement de la ciutat de Tortosa per esdevenir capital provincial. A la dècada dels anys 
setanta del segle XX, aquest sentiment es va reactivar, però aquest cop amb la reivindicació de la vegueria de l’Ebre amb 
expressions com “ni catalans ni valencians de les Terres de l’Ebre”, que el periodista i arquitecte tècnic tortosí Josep 
Bayerri (1984) tan bé ha difós mitjançant els seus escrits i estudis sobre l’ordenació territorial de Catalunya a les Terres de 
l’Ebre i que molts polítics locals han adoptat. 
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L’antic organisme supracomarcal, el Consell Intercomarcal de les Terres de l’Ebre, creat 

pel president Josep Tarradellas el 4 de desembre de 1978 com a entitat representativa de 

les comarques de l’Ebre, n’és un primer exemple.50 Aquest fet, però, ja s’havia reclamat 

anys enrere, ni més ni menys que l’any 1965, quan la revista Serra d’Or va dedicar un 

número extraordinari tot reivindicant la regió de l’Ebre com a unitat geogràfica, 

econòmica, històrica, cultural i social de les quatre comarques, amb articles d’Ernest Lluc, 

Alexandre Cirici, Eulàlia Duran i Gerard Vergés en els quals donaven fe d’aquesta unitat 

social i administrativa diferencial (Vidal et al., 2010). Tant és així que l’any 1993 es va 

crear l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE),51 una línia 

de reconeixement que l’any 200152 va forçar el Govern de la Generalitat a crear una 

delegació territorial del Govern pròpia53 (Oliveras, 2012, p. 115) que actualment compta 

amb el desplegament competencial al territori de tots els seus departaments, o el que 

vindria a ser el mateix rang institucional que la resta de quatre capitals provincials, fet 

diferencial únic en el conjunt de l’organització administrativa Catalunya.54 

Malgrat aquest reconeixement institucional, les Terres de l’Ebre ha estat durant dècades 

oblidat i, arran de l’inici de la lluita contra el transvasament de l’Ebre, ha estat en continu 

procés de lluita i reivindicació social; una reivindicació, però, que poques vegades s’ha 

plasmat en propostes polítiques concretes, una bona planificació, un projecte comú i uns 

objectius de reequilibri que l’ajudessin a sortir del context d’estancament. Un territori 

tractat i considerat històricament com la perifèria política i administrativa de Catalunya 

que, si l’haguéssim de caracteritzar ho hauria de ser per la seva singularitat, personalitat, 

identitat i cohesió social pròpia però sobretot, pel model de funcionament diferencial que 

sovint ha topat amb part de les polítiques de planificació territorial que s’han pretès 

implantar. Un context sociopolític que parcialment explica el fenomen que estudiem tal i 

com així es concretarà més endavant. 

                                                
50 L'ens es va extingir amb el Decret 28/1990, de 23 de febrer, pel qual es declara extingit el Consell Intercomarcal de les 
Terres de l’Ebre arran de les desavinences internes amb la comarca de la Ribera d’Ebre, molt lligada a la regió de Reus. 

51 Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 
desenvolupat mitjançant el Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut per 
al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre i, posteriorment, modificat en l’article 5 per la Llei 11/2011 de 29 de 
desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l’activitat administrativa (article 45 de la Llei). D’acord amb la 
seva regulació, l’IDECE té com a objecte portar a terme el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre i 
aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament. 

52 Moment a partir del qual es va intensificar el moviment de lluita territorial contra el transvasament del riu Ebre. 

53 Decret 79/2001, de 6 de març, de creació de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre.  

54 La Subdelegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i a la Subdelegació Territorial del Govern 
de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, van ser creades amb posterioritat pel Decret 391/2003, de 29 de desembre. Amb 
aquest s’equiparava les unitats administratives de l’Alt Pirineu i Aran i la Catalunya Central a les delegacions territorials del 
Govern de la Generalitat a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. A dia d’avui (2016), el desplegament 
territorial dels departaments en aquestes dues unitats està en curs.  
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5.1.2. Components físics i biològics: marc ambiental 

Les Terres de l’Ebre compten amb un model d’organització propi, alhora que són un lloc 

especial per les seves condicions geogràfiques, històriques i orogràfiques singulars que 

doten aquetes terres d’uns valors diferenciats. Així mateix ho va reflectir Josep Pla (1971, 

p.281): «Una cosa entra pels ulls: aquí el riu mana, és el fenomen central, constitueix el 

comú denominador de tot. Hi ha comarques difícils de resumir perquè estan formades per 

diversos i variats elements, de vegades contradictoris. Aquí ens trobem amb un element 

que ho lliga tot: la vida dels homes, la qualitat de les terres, el sistema agrari, el sistema 

econòmic. És l’Ebre maternal, solemne, carregat de fang. Aquest riu ha de tenir una 

predilecció especial per les terres del seu últim curs, perquè sembla destinat a traginar-hi, 

a dipositar-hi tot allò que de bo, substanciós i vital ha trobat en el seu llarg camí [...]». Així 

és el marc ambiental de les Terres de l’Ebre. La potencialitat d’aquest territori és sens 

dubte la gran riquesa natural i paisatgística que posseeix, fins al punt que constitueix un 

patrimoni ambiental de primer ordre, en part, gràcies a les activitats agràries tradicionals 

que han mantingut estable l’equilibri entre la societat i la natura, l’escassa implantació 

industrial i els processos urbanístics febles.  

En menys de 20 km, el territori passa de l’altura del nivell del mar a relleus característics 

dels 1.500 m d’altitud; dels sorrals i maresmes de la plana deltaica, a serres i altiplans 

d’interior, a cubetes tectòniques, i la vall i els dipòsits al·luvials de l’Ebre, un variat conjunt 

que acull una enorme diversitat biològica de flora i fauna. La seva diversitat de paisatges 

(litoral, deltaic, terrasses fluvials, plans, altiplans i serres) porta associada una gran 

varietat d’hàbitats que li atorguen uns valors inherents, reconeguts per diverses 

normatives sectorials d’àmbit europeu i, que, l’any 2013 li van valdre la declaració de 

reserva de la biosfera per part del Consell Internacional de Coordinació del Programa 

sobre l’Home i la Biosfera de la UNESCO. Territori per tots reconegut pels seus valors 

mediambientals i per les seves particularitats on gairebé el 35% del seu medi es troba 

protegit d’acord amb el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), inclòs també dins de la 

xarxa Natura 2000 i el qual alberga diverses zones d’especial protecció per a les aus 

(ZEPA) i zones d’especial conservació (ZEC), que l’han fet merèixer el reconeixement i la 

consegüent creació de dos parcs naturals: els dels Ports i el del Delta de l’Ebre. 

L’economia tradicional de l’àmbit que ha perdurat fins a l’actualitat està basada en 

l’agricultura de secà (cereals, llegums, vi, oli i garrofes) i de regadiu (fruiters), seguida del 

conreu de l’arròs a les terres del delta de l’Ebre i de grans extensions dedicades al 

monocultiu d’hortalisses amb un elevat grau de mecanització. L’orografia pròpia del 

territori, però, va comportar un dur treball i lluita amb el medi natural per tal de fer 
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retrocedir els terrenys erms de malesa a favor dels cultius mediterranis com són l’olivera i 

el garrofer, guanyant superfícies a les abruptes serres i creant els esglaons amb pedra 

seca per aclimatar els cultius juntament amb la neteja i dessecació de la plana deltaica 

per fer possible el cultiu de l’arròs. 

Avui dia aquest territori disposa d’uns valors naturals, històrics, culturals i patrimonials 

destacats com són el delta de l’Ebre i el massís dels Ports, la reserva de Sebes, la serra 

de Cardó, els espais històrics de la batalla de l’Ebre, el patrimoni geològic de la Terra 

Alta, les pintures rupestres de Tivissa, Ulldecona, Freginals i el Perelló o el riu Ebre 

mateix entre molts d’altres, que en els darrers anys han constituït la base principal de 

l’activitat turística i la indústria agroalimentària sorgida entorn a l’aprofitament i 

potenciació d’aquests valors. Al llarg de 142 km, des de l’Ametlla de Mar al nord fins a les 

Cases d’Alcanar al sud, el seu litoral es caracteritza per la seva poca humanització en 

comparació amb la resta del territori català, que fa d’aquest espai una veritable zona 

verge on s’hi conjuminen escenaris únics ben diferents, com petites cales envoltades de 

penya-segats o platges naturals de sorra fina. 

Paradoxalment, aquesta riquesa natural ha passat desapercebuda des del territori, on 

s’ha menystingut; una vulnerabilitat que resumeix l’escriptor rapitenc Emili Rosales (2008, 

p.149-150): «El paisatge de l’Ebre ha estat invisible per a l’imaginari català modern, no ha 

format part de la mitologia paisatgística de la cultura catalana del darrer segle i mig [...], 

llavors el paisatge de l’Ebre, les Terres de l’Ebre, en quedar-se sense representació 

artística que li hagi atorgat un valor cultural i un valor afegit, ha estat invisible durant 

dècades per a la consciència col·lectiva catalana. I és que és la cultura qui atorga valor al 

paisatge, qui modela el paisatge i no a la inversa; un paisatge amb valor cultural compta 

amb una protecció de la qual manca un paisatge no culturalitzat. I aquí rau la fragilitat del 

paisatge ebrenc, que malgrat l’evidència en termes ecològics del valor del delta de l’Ebre, 

aquest valor no estava assumit pel conjunt de la societat catalana». Naturalment, com bé 

ens assenyala Rosales, cal matisar aquestes afirmacions, i un exemple és l’obra de 

l’escriptor Sebastià Juan Arbó, «el gran presentador del món de l’Ebre a la Catalunya dels 

Nou-cents», i l’impacte que tingué en la literatura catalana dels anys 30, com també la de 

Jesús Moncada amb Camí de Sirga (1988) o el ja esmentat Artur Bladé (1983) o Gerard 

Vergés (1986). Malgrat que aquesta realitat ha condicionat directament les actuacions 

que tenen incidència sobre l’ordenament territorial i, en especial, aquelles relacionades 

amb l’urbanització de l’SNU, el paisatge i la història de l’Ebre així com les polítiques 

territorials han passat de ser «marginals per ser llunyans o distants o desconeguts» a 

esdevenir «interessants i significatius justs pels mateixos motius» (ib., p. 153). 
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5.1.3. Components sociodemogràfics i econòmics: marc territorial  

Les Terres de l’Ebre presenten símptomes d’estancament a partir de la dècada dels 

seixanta i, d’ençà d’aquesta, el creixement relatiu ha estat baix i en alguns casos, negatiu, 

fins pràcticament l’actualitat, essent, en conseqüència, un dels territoris de Catalunya 

amb la renda més baixa (85% de la mitjana catalana). Amb 52 municipis, hi viuen 

aproximadament 191.631 persones, amb un pes relatiu respecte el total de població de 

Catalunya del 2,5%, i presenten una dicotomia demogràfica accentuada entre les 

comarques litorals i les d’interior (taula 5.1). 

TAULA 5.1. Evolució de la població en el període 1950-2001-2006-2011 per comarca. 

Comarca 1950 2001 2006 2011 

Baix Ebre 66.426 66.369 76.368 82.634 
Montsià 42.988 57.550 65.333 72.261 
Ribera d'Ebre 26.050 21.656 23.046 23.889 
Terra Alta 18.525 12.196 12.715 12.847 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del PTPTE i de l’Idescat. 

Les comarques del Baix Ebre i Montsià són les que han experimentat un major 

creixement; en contraposició, les comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, amb 

nuclis de població amb volums demogràfics poc significatius donant com a resultat: unes 

comarques d’interior demogràficament envellides i amb dinàmiques relacionades amb el 

seu caràcter rural —a excepció d’alguns municipis d’especialització energètica de la 

Ribera d’Ebre— i d’altra banda, unes comarques costaneres més dinàmiques amb 

activitats més diversificades, però que no han rebut cap influència de les dues grans 

àrees urbanitzades més properes com Tarragona o Castelló. 

Si tenim en compte els estudis demogràfics que es van presentar en el marc de la revisió 

del PTPTE, i els criteris dels estudis de l’Organització per a la cooperació i 

desenvolupament econòmic, el conjunt del territori es classifica com a una zona amb 

ruralitat profunda (més del 50% de la població viu en municipis amb densitat de població 

baixa). Basant-nos en aquestes dades, la Terra Alta és la comarca més rural i la del 

Montsià, la que menys, essent la baixa densitat de població (55,3 hab./km2) el tret 

característic de l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre. 

Pel que fa als assentaments, predominen els municipis amb menys de 1.000 habitants 

(23), on viu el 9% de la població; seguits dels de 1.000 a 5.000 habitants (20), amb el 

28% de la població, i, finalment, els de 5.000 a 20.000 habitants (9) amb el 44% de la 

població, tot i que en aquest interval un sol municipi agrupa més de 20.000 habitants 

(Tortosa amb 34.432). Des del punt de vista de la gestió i ordenació territorial, el PTPTE 

mateix va posar de manifest que el continu augment del nombre de municipis amb menys 
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de 1.000 habitants suposa un perill incert per tot el que comporta a nivell d’estructura 

territorial que se situïn per sota dels llindars mínims necessaris per assolir la massa 

crítica per garantir la disponibilitat dels serveis necessaris per a la població.  

En conjunt, es tracta d’un territori caracteritzat per la pròpia Generalitat (Torres, 2002) 

com un àmbit amb: un estancament demogràfic lent però continuïtat en molts dels seus 

municipis; una concentració d’activitat secundària i terciària a les poblacions més grans; 

una agricultura com a base econòmica de bona part del territori; un turisme tot just 

incipient i molt concentrat a la línia de costa; una acumulació de projectes històrics de 

desenvolupament encallats; i una dependència del sector de la construcció. Tots aquests 

contrastos socials s’han plasmat en models territorials diferenciats, que cal tenir en 

compte en el cas que es planteja en aquesta investigació. 

5.2. El territori actual: aproximació a través de l’anàlisi espacial multivariable i 

multitemporal  

La crisi de les estructures agràries (abandonament) juntament amb el pes del sector de 

l’habitatge (concentració d’efectius) des de la dècada dels noranta fins l’actualitat han 

tingut els seus efectes més que evidents en la configuració dels espais naturals i en les 

relacions tradicionalment establertes amb aquests. Els trets més significatius d’aquest 

canvi de model han estat un fort ritme de construcció i consegüent transformació territorial 

i en la configuració dels usos del sòl sense oblidar tota la resta de problemes sorgits 

(augment del preu de l’habitatge, endeutament, etc.). 

Com bé s’assenyalava en el capítol 2, aquests canvis econòmics han tingut efectes 

devastadors sobre el medi rural i sobre el paisatge tradicional que durant anys l’havia 

caracteritzat; uns efectes perceptibles sobretot en el treball de camp i perfectament 

quantificables a dia d’avui a partir de l’anàlisi de les dades estadístiques existents. Per tal 

de veure quins impactes han tingut aquests canvis sobre l’estructura territorial, aquest 

punt de la investigació té com a objectiu identificar i quantificar els processos esdevinguts 

durant aquests darrers anys a les Terres de l’Ebre, combinant fonts d’informació 

cartogràfica i estadística: el mapa d’usos del sòl; el mapa de cobertes del sòl, el mapa 

topogràfic 1:25.000, el cens agrari i la població activa. 

En conjunt, el procés metodològic que es presenta a continuació indaga en les 

transformacions i les dinàmiques territorials experimentats durant el període de referència 

per verificar, a partir dels seus resultats, si els canvis esdevinguts en els darrers anys en 

el sector primari han pogut contribuir a l’expansió o bé contenció dels assentaments 

residencials en l’SNU ebrenc.  
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5.2.1. L’evolució dels usos i cobertes del sòl 1997-2007. Dinàmiques de canvi 

El marcat i característic caràcter agrícola de les Terres de l’Ebre ha experimentat una 

important transformació fruit de l’acció humana i dels canvis en l’estructura econòmica 

associada. En aquest cas l’anàlisi multivariable de dades ambientals és essencial per 

entendre les noves relacions entre la societat i el territori i així poder desxifrar els canvis i 

processos esdevinguts. El procés metodològic descrit a continuació té per objecte 

identificar aquests canvis. 

5.2.1.1. Fonts d’informació 

Per veure fins a quin punt l’activitat humana ha canviat la fesomia del territori i determinar 

amb certa precisió quins són els usos del sòl de les Terres de l’Ebre més afectats s’han 

utilitzat bàsicament dues fonts d’informació: el Mapa d’usos del sòl de Catalunya (MUSC), 

elaborat per l’ICGC, i el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC), elaborat pel 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF); dues bases de dades i 

fonts d’informació que, malgrat les diferencies substancials que presenten quant a la 

metodologia, s’han analitzat conjuntament atenent les sèries temporals amb què es 

treballaven i les dinàmiques de canvi que s’han portat a terme de manera substancial 

darrerament en l’SNU. 

Pel que fa a l’adequació de la seva finalitat amb l’objecte d’aquesta investigació, l’estudi 

de l’evolució dels usos i cobertes del sòl des d’un enfocament multidimensional ens 

permet detectar i analitzar els canvis i processos esdevinguts en aquests darrers anys a 

les Terres de l’Ebre. L’anàlisi teòrica i metodològica de les transformacions dels usos del 

sòl també ens permet avaluar, mitjançant les dades estadístiques resultants i la seva 

representació cartogràfica, la incidència en l’ordenació territorial i el medi ambient que 

han tingut les polítiques sectorials portades a terme com a indicadors del canvi 

socioambiental recent, i establir relacions entre els canvis produïts i la presència de nous 

assentaments en l’SNU; és a dir, determinar si les recents construccions residencials 

poden estar hipotèticament vinculats o no amb un increment de les estructures agràries. 

Metodològicament, la cartografia resultant de l’anàlisi dels canvis en els usos del sòl s’ha 

elaborat a partir del MUSC dels anys 1997 i 2002 i del MCSC de l’any 2007. D’una banda, 

pel que fa al MUSC, es basa en imatges del satèl·lit LANDSAT amb un píxel de 30x30 m 

de costat, a una escala de 1:250.000. Els anys objecte d’anàlisi entre els disponibles 

(1987, 1992, 1997 i 2002) són els dos darrers, entenent el 1997 com a tret de partida, és 

a dir, la tendència de la qual es venia quant a l’ús del sòl i el 2002 com a la darrera base 
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disponible la qual coincideix amb l’entrada en vigor de l’LU 2/2002. La resta d’anys (1987 

i 1992) s’han descartat per poder acotar més el fenomen estudiat, així com pels canvis 

metodològics substancials entre la primera versió (1987) i la resta, que impossibiliten 

comparar-les amb el nivell de fiabilitat que pertocaria.  

D’altra banda, quant al MCSC, aquest és fruit de la delimitació de les àrees a partir de la 

fotointerpretació i digitalització de les principals cobertes del sòl amb un costat de píxel de 

10x10m. L’any objecte d’anàlisi serà el darrer disponible (2007) i s’ha descartat comparar 

cartogràficament les sèries anteriors per tal d’acotar el fenomen estudiat així com també 

confeccionar un mapa d’usos del sòl propi. 

Abans de començar amb l’anàlisi dels resultats, però, cal fer una puntualització prèvia 

respecte a la variabilitat de l’escala de treball de les bases cartogràfiques emprades. 

L’alta precisió de la planimetria i l’elevat nivell de detall del MCSC front el MUSC poden 

comportar una certa distorsió dels valors finals. Malgrat això, es considera que el fet de 

disposar de valors relatius aproximats dels canvis produïts ens permet tenir una visió 

general i sistematitzada del territori estudiat per poder quantificar els canvis produïts i 

establir les possibles relacions d’aquests amb l’acció antròpica, ja que, en cas contrari, 

les sèries d’estudi en el cas del MUSC finalitzen l’any 2002, moment a partir del qual s’ha 

deixat d’actualitzar la cartografia oficial en aquesta matèria. Així mateix, entenem que, per 

l’objecte d’aquesta investigació, el fet d’estudiar únicament els canvis ocorreguts 

mitjançant el MCSC no ens hagués permès concretar de la manera esperada 

l’aprofitament humà de la terra. Per tot això, la comparativa entre els canvis esdevinguts 

entre els anys 2002-2007 únicament ens serveix a tall indicatiu de les tendències en els 

canvis d’ocupació del sòl esdevinguts en la darrera dècada a les Terres de l’Ebre. 

Donar prioritat a l’anàlisi dels usos del sòl front al de les cobertes no és debades, i per 

comprendre aquesta elecció cal anar a l’origen teòric del concepte. En aquest sentit, cal 

entendre l’ús del sòl com l’aprofitament humà de la terra (ja sigui mitjançant l’agricultura, 

la silvicultura, la construcció, etc.) mentre que el segon, el de coberta del sòl, es refereix a 

la condició biofísica (vegetació, l’aigua i el sòl) que en cobreixen la superfície (Meyer i 

Turner, 1996; Serra et al., 2002).  

Tot i que conceptualment els usos del sòl es relacionen amb les activitats econòmiques 

humanes (sector primari, secundari i terciari), amb els requeriments residencials 

(urbanització) i amb activitats lúdiques, teòricament la seva distinció no és tan clara per la 

difícil tasca que suposa distingir entre el tipus de coberta i l’ús al qual està sotmesa. En 

conseqüència, quan es farà referència al canvis d’usos del sòl s’inclourà la transformació 

d’un tipus de coberta per una altra, partint del fet que l’ús del sòl es configura actualment 
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com el principal agent de canvi de la coberta del sòl, a través de la modificació dins de la 

mateixa coberta o de la conversió, o sigui, un canvi d’un tipus de coberta per una altra 

(Serra et al., 2002). Al marge de la terminologia emprada, el seu estudi requereix d’una 

anàlisi interdisciplinària integrada bàsica per a totes les investigacions d’índole geogràfica 

per identificar les forces inductores de caràcter biofísic i de caràcter socioeconòmic, és a 

dir, les causes socials i econòmiques associades a les diferents representacions físiques i 

biològiques sobre la superfície de la Terra.  

Cartogràficament, aquesta anàlisi s’ha plasmat en un seguit de mapes temàtics per 

categories en els quals se simbolitza la dinàmica d’ocupació i distribució seguida durant el 

període 1997-2007. Mitjançant aquests i les bases de dades associades, s’han quantificat 

les superfícies dels usos del sòl i el càlcul del percentatge respecte a la superfície total de 

l’àmbit d’estudi per a cadascuna de les classificacions establertes. El procés metodològic 

d’aquest apartat finalitza amb l’encreuament dels mapes de 1997 i 2007 mitjançant l’eina 

Combinació analítica de capes del programa MiraMon. A partir d’aquesta eina s’ha 

originat una nova capa ràster i un informe estadístic dels encreuaments, tot realitzant 

prèviament els corresponents processos d’adaptació quant a costat de píxel. El resultat 

final ha estat l’obtenció d’un mapa de dinàmica de canvis d’usos i cobertes del sòl (plànol 

4) per finalment obtenir la localització dels canvis  i la comparació quantitativa dels 

resultats, tant en nombres absoluts com relatius, per tal d’apreciar els canvis donats i la 

procedència de la superfície de cada ús del sòl de 1997 respecte a la coberta de 2007.  

5.2.1.2. Tractament de la informació i resultats obtinguts 

Per tal de poder representar de manera més sintètica les variables objecte d’anàlisi, s’ha 

reduït la informació de les capes a l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre i, 

posteriorment, a efectes d’organitzar i reduir el nombre de categories, s’ha reclassificat i 

recodificat les variables de la llegenda original del MUSC i MCSC per tal d’obtenir una 

llegenda final amb 9 variables, de les 22 categories i 63 inicials respectivament. Així, a 

cada categoria inicial se li ha assignat un nom genèric en funció de les categories que 

conté, per tal d’evitar d’aquesta forma tots els inconvenients d’anàlisi i visualització que 

ens pot comportar treballar amb un nombre excessiu de variables.  

La llegenda resultant de cobertes d’usos del sòl generals es compon d’un total de 9 

classes d’usos del sòl dividides en: 1) masses cremades, 2) masses d’aigua, 3) boscos, 

4) bosc de ribera, 5) bosquines, 6) conreus de regadiu, 7) conreus de secà, 8) sòl 

improductiu i 9) zones urbanitzades. El resultat ha estat la cartografia que s’adjunta a 

continuació (plànol 1-3). 
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 Usos 1997 Usos 2002 Cobertes 2007 

Usos del sòl  Ha % Ha % Ha % 
Bosc de Ribera 2.212 0,67% 2.197 0,66% 1.553 0,47% 
Boscos 44.674 13,51% 44.612 13,50% 81.298 24,67% 

Bosquines 105.655 31,96% 106.900 32,34% 79.680 24,18% 
Conreus de regadiu 36.510 11,05% 36.872 11,15% 55.789 16,93% 
Conreus de secà 123.536 37,37% 122.383 37,02% 87.186 26,45% 

Masses cremades 938 0,28% 322 0,10% 182 0,06% 
Masses d'aigua 4.740 1,43% 4.573 1,38% 4.760 1,44% 
Sòl improductiu 7.159 2,17% 7.121 2,15% 8.847 2,68% 
Zones urbanitzades 5.131 1,55% 5.576 1,69% 10.270 3,12% 

5.2.1.3. Comparació quantitativa 

El conjunt de les operacions cartogràfiques descrites, —representades en valors 

numèrics en la taula 5.2 i de manera gràfica en el gràfic 5.1, així com cartogràficament 

(plànol 1-3)—, ens permeten establir un primer balanç sobre els canvis produïts durant el 

període de referència. Entre els canvis i processos esdevinguts dècada destaca 

l’augment de la superfície boscosa, l’augment dels conreus de regadiu, la regressió dels 

conreus de secà així com l’expansió de la superfície urbanitzada. 

TAULA 5.2. Superfície dels usos i cobertes del sòl a les Terres de l'Ebre en el període 1997-2007. 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir del MUSC i MCSC. 

GRÀFIC 5.1. Distribució dels usos i cobertes del sòl a les Terres de l'Ebre (%). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir del MUSC i MCSC. 

L’existència d’una població reduïda, estancada en un sector econòmic poc industrialitzat, 

juntament amb la creixent especialització en el sector serveis i de la construcció —sense 

oblidar la manca de polítiques de desenvolupament local que reverteixen la situació o 

almenys atenuen les dinàmiques d’estancament del món agrari— ha canviat la dinàmica 

d’ocupació del sòl i, en conseqüència, el paisatge de les zones rurals en general. Les 

Terres de l’Ebre com a territori agrícola no han quedat exemptes d’aquestes dinàmiques. 
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Fenòmens com el creixement urbanístic, relacionats amb l’evolució del sector turístic i el 

canvi de les pautes d’assentaments, juntament amb la progressiva substitució dels 

conreus de secà pels de regadiu, han tingut una petjada important en aquests darrers 

anys, tot i que amb una intensitat diferent segons la comarca, fet que ha derivat en la 

configuració de models territorials diferenciats. 

La distribució dels usos i cobertes del sòl exemplifica aquests canvis, així com la 

pervivència del sector agrari, malgrat les dinàmiques de retrocés que el sector primari ha 

experimentat; una distribució fruit d’unes característiques topogràfiques, litològiques i 

climàtiques pròpies que, juntament amb l’acció antròpica, han determinat el paisatge i la 

configuració del territori actual. En aquest marc d’interpretació dels canvis promoguts per 

les forces inductores biofísiques i socioeconòmiques hi ha diversos elements de 

transformació en les cobertes i usos del sòl que no han quedat exempts dels components 

de canvi global que han afectat el conjunt de tota la conca mediterrània, entre els quals hi 

ha la reducció de la coberta agrícola, l’augment de les cobertes arbustives i forestals i 

l’expansió de les àrees urbanitzades de baixa densitat, elements que, en conjunt, estan 

tenint conseqüències directes en l’alteració dels paisatges (Catalán et al., 2008). 

Una de les dinàmiques que convé destacar entre aquests usos del sòl és la mateixa que 

es dóna en el conjunt del territori català: l’increment de la superfície forestal en detriment 

dels terrenys agrícoles, per un procés d’abandonament i colonització per part de la 

vegetació forestal. L’augment de la superfície forestal experimentada des de l’any 1997 

fins l’actualitat és indicativa dels canvis des del punt de vista ecològic com econòmic. Tot i 

així, convé tenir present que, amb tota probabilitat, l’augment de la superfície forestal 

durant el període estudiat haurà estat menor, a causa de l’elevat detall del MCSC front al 

MUSC un fet que també succeeix en el cas dels conreus de regadiu els quals han 

augment com a conseqüència dels nous projectes de reg i la reconversió de terrenys 

associada. Tanmateix, l’evolució de la dinàmica territorial posa de manifest la tendència a 

l’homogeneïtzació paisatgística i la pèrdua de biodiversitat. 

En el conjunt de Catalunya les dades amb què es treballa actualment des del CREAF són 

ja de per si alarmants. En el cas de la superfície forestal, aquesta és del 64% a Catalunya 

front al 45% en el conjunt de la UE. Pel que fa a l’augment dels conreus agrícoles de 

regadiu, aquest està directament associat a les estratègies de les polítiques sectorials, 

basades en el desenvolupament d’una política de regadius sòlida entesa aquesta com 

l’única oportunitat per augmentar la producció agrícola i, de retruc, com una eina per 

justificar el desenvolupament de les explotacions i fixar l’activitat agrícola i els seus 

pobladors en el territori. 
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Quant a l’àmbit de les Terres de l’Ebre, el marcat caràcter agroforestal d’aquest territori 

ha quedat plasmat en cadascuna de les capes analitzades, raó per la qual, per superfície 

i dinàmiques econòmiques que porta associades, cal fer un incís especial a la seva 

intensificació sense valorar la compatibilitat dels nous assentaments residencials en 

terrenys forestals, fet que es tractarà de manera més detallada en el capítol següent. 

Conceptualment, per tal de distingir entre superfície agrícola i l’estrictament forestal, és a 

dir, la treballada i la no treballada (entenent l’estat d’abandonament dels boscos 

catalans), s’ha considerat superfície forestal aquella entesa com a tal per la Llei 6/1988, 

de 30 de març, forestal de Catalunya: els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o 

arbustives, de matolls i d’herbes (article 2 de la Llei 6/1988). D’acord amb això, la 

reclassificació establerta en la cartografia adjunta no ens permet conèixer les cobertes de 

transició entre l’abandonament de conreus i la reforestació, però sí les dinàmiques de 

canvi des del punt de vista de l’abandonament, amb el benentès que ens trobem 

immersos en una important transició de les formes de gestió tradicionals del medi rural 

cap a d’altres on el tret característic és la manca de gestió i intervenció d’aquests espais. 

Primerament, si bé el context social propi dels municipis rurals i la pròpia complexitat 

econòmica d’aquest territori no han generat poblacions molt urbanitzades, 

l’abandonament prolongat al llarg dels anys del sector primari —entre el qual destaca el 

de les pràctiques ramaderes tradicionals—, han donat lloc a un territori amb un caràcter 

agroforestal molt poc urbanitzat, a excepció d’alguns dels municipis anteriorment 

esmentats. Si ens fixem en la superfície urbanitzada cal tenir en compte que, malgrat el 

context de creixement econòmic vinculat al sector de la construcció d’aquests darrers 

anys, la superfície urbanitzada no ha sofert un canvi significatiu en comparació amb altres 

indrets de la geografia catalana molt més massificats; així, s’ha passat de l’1,55% de la 

superfície total al 3,12% en detriment dels terrenys agrícoles. Tanmateix, al igual que s’ha 

esmentat en l’increment de la superfície forestal, l’augment de la superfície urbana real 

durant el període de referència haurà estat menor, atès que, tal com es reconeix des del 

CREAF (Ibàñez et al., 2005), una part de les cases aïllades que ara s’han computat com 

a noves ja hi eren, però passaven desapercebudes en la metodologia d’enregistrament 

de dades anterior fet que ens porta a no descartar l’anàlisi comparatiu, però si a utilitzar 

aquestes dades amb cautela. 

Al conjunt de l’Europa mediterrània en general i en el nostre context territorial en 

particular, la reducció de l’espai agrari, la ramaderia i la pressió extensiva sobre el medi 

han donat lloc a un increment de les àrees marginals i al consegüent creixement de les 

masses boscoses, fet que ha provocat que actualment el 64,4% del territori català sigui 
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forestal (el 40% és arbrat). El 85% d’aquestes masses boscoses es desenvolupa sense 

cap mena de gestió directa per la combinació d’un factor de tipus social (el 80% de la 

superfície forestal és de titularitat privada) i un de tipus econòmic (la baixa rendibilitat dels 

boscos). Pel que respecta a la intervenció pública, aquesta es redueix a intervencions 

imprescindibles en matèria de prevenció d’incendis forestals i la restauració de les zones 

cremades essent gairebé inexistents, tant en els boscos públics com privats, les tallades 

selectives i tractaments de millora de la massa o qualsevol altra tècnica de gestió silvícola 

encaminada a una millora de les masses forestals. El resultat és un territori monopolitzat 

per les masses forestals en deteniment de les unitats paisatgístiques tradicionals 

resultants de les relacions entre la societat i el territori. 

El procés d’abandonament de les terres agrícoles com a conseqüència del despoblament 

del medi rural, com ja s’ha esmentat en el capítol 2, es un fet constant que s’ha accentuat 

en la segona meitat del segle XX i que ha tingut els seus efectes més directes en el 

territori, d’aquí que cada cop la cartografia de referència elaborada pels organismes 

oficials posi de manifest l’augment de les superfícies forestals en detriment de l’agrícola.  

Així mateix, aquest augment de la superfície forestal tampoc es pot considerar com un 

valor afegit que hagi captat o pugui atreure nova població com a conseqüència de la 

rendibilitat associada a les noves masses forestals i, per tant, que justifiqui la vinculació 

dels nous assentaments a una activitat econòmica d’aprofitament forestal. Malgrat el pes i 

la importància dels boscos catalans, la seva rendibilitat és molt baixa —l’explotació 

comercial de les superfícies forestals representa únicament el 0,6% del PIB global del 

país, és a dir, un 1,3% del total del volum de negoci de la indústria catalana— tal com es 

va posar de manifest en la Memòria del Pla General de Política Forestal de Catalunya 

2014-2020. D’acord amb aquest, els costos de gestió sovint són alts i la majoria 

d’indústries de transformació es dediquen a productes de poc valor afegit, fet que ha 

agreujat encara més la situació d’abandonament públic i privat de les masses forestals 

fins al punt que, del creixement anual de 2,9 milions de m3/any que es produeix, només 

un 20% s’aprofita. En aquest context, les Terres de l’Ebre no n’han estat precisament una 

excepció tot i la voluntat de gestió manifestada per les administracions locals per revertir 

la situació. 

En una segona hipòtesi al voltant de la revalorització de les estructures forestals i 

enllaçant amb l’anterior, en el cas que els boscos es volguessin aprofitar —retornar-los la 

rendibilitat—, cal tenir en compte que, des de fa més de dues dècades, la degradació dels 

boscos ha impedit que els arbres poguessin créixer de manera regular i se’n pogués 

controlar i millorar la qualitat, fet que ha provocat que actualment la fusta catalana no 
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tingui prou qualitat per ser utilitzada per a la construcció, els mobles o derivats; per tant, 

també s’ha de descartar la vinculació d’una part dels nous habitatges en terrenys 

forestals a una activitat econòmica d’explotació forestal, projectada aprofitant la important 

indústria de la fusta de la comarca del Montsià. En conjunt, tota aquesta sèrie de 

problemes estructurals, units a una manca d’estratègia territorial, no fan pensar en una 

recuperació a curt termini que reverteixi en una millora del medi rural ebrenc i, 

possiblement, siguin pocs els casos dels nous assentaments residencials en terrenys 

forestals que mantinguin una vinculació productiva o de gestió amb el lloc i per tant, 

justifiquin la seva adequació a l’ordenament jurídic. 

En aquest sentit, les anàlisis realitzades posen de manifest unes tendències de canvi 

generals; un problema de país que fa més de quatre dècades que s’està gestant com a 

conseqüència de la manca de planificació i gestió forestal, agreujat per la dinàmica 

general d’abandonament de cultius a la muntanya mediterrània que, unit a la dinàmica 

social de residir en espais naturals, no fa més que posar de manifest la vulnerabilitat i 

incompatibilitat d’usos en un espai que cada cop esdevé més verd, tot i que aquesta 

tonalitat en cap cas es pot traduir, ara per ara, en una major gestió de l’SNU.  

D’altra banda, l’anàlisi ha permès copsar el que ja s’intuïa: una uniformització en totes les 

cobertes del sòl, principalment en totes les que intervenen en la composició i 

caracterització de l’SNU. Per tal de visualitzar els canvis esdevinguts així com l’origen i 

l’extensió d’una manera gràficament entenedora, la superposició espacial del MUSC de 

1997 sobre el MCSC de 2007 ens permet disposar d’una aproximació a les 

transformacions experimentades en l’SNU ebrenc. 

La combinació analítica de capes mitjançant l’encreuament de dues capes ràster 

categòriques, ha permès generar un nou mapa de les modificacions que han tingut lloc a 

la zona i un informe en format CSV (full de càlcul) d’ocurrències amb la relació de tots els 

canvis d’usos i cobertes del sòl registrats en cel·les i en unitats de superfície (vegeu taula 

5.3 i taula 5.4). Mitjançant aquesta anàlisi s’ha obtingut una imatge ràster amb 104 

combinacions de dinàmica referents al ús del sòl inicial (1997) i coberta final (2007).  

El mapa resultant de la combinació analítica de capes dels usos i cobertes del sòl (plànol 

4) és un indicador d’aquesta dinàmica de canvi entre el medi natural i l’acció antròpica 

exercida sobre aquest, la qual ha provocat transformacions significatives sobre el 

paisatge derivada de la disminució de l’activitat agrària, al marge dels canvis ambientals 

associats al descens o abandonament de l’activitat forestal, agrícola o ramadera. 
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Fora àmbit Mases cremades Mases d'aigüa Zones urbanitzades Boscos Conreus secà Conreus regadiu Bosc de ribera Sòl improductiu Bosquines

Mases cremades 0 0 0 0 468 417 0 0 0 1132

Mases d'aigüa 207 0 37602 207 931 340 2322 7552 2298 1290

Zones urbanitzades 26 13 4010 39252 953 34521 25676 2220 15009 7819

Boscos 498 253 144 1814 397779 108561 2091 66 2598 387183

Conreus de secà 200 97 222 5925 19327 808650 26429 8 2326 112071

Conreus de regadiu 204 11 3176 6705 4043 224793 339768 9705 15019 15933

Bosc de ribera 65 0 2091 206 1264 504 2169 2427 6835 1661

Sòl improductiu 197 137 863 579 6515 7525 834 1279 25631 42041

Bosquines 620 2969 1732 7311 67048 169234 9347 713 9584 616454

NODATA 844 0 992 126 695 547 272 460 1809 1602

Total 2861 3480 50878 62125 499051 1355714 408943 24430 81212 1187310

Fora àmbit Mases cremades Mases d'aigüa Zones urbanitzades Boscos Conreus secà Conreus regadiu Bosc de ribera Sòl improductiu Bosquines

Mases cremades 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Mases d'aigüa 7.2 0.0 73.9 0.3 0.2 0.0 0.6 30.9 2.8 0.1

Zones urbanitzades 0.9 0.4 7.9 63.2 0.2 2.5 6.3 9.1 18.5 0.7

Boscos 17.4 7.3 0.3 2.9 79.7 8.0 0.5 0.3 3.2 32.6

Conreus de secà 7.0 2.8 0.4 9.5 3.9 59.6 6.5 0.0 2.9 9.4

Conreus de regadiu 7.1 0.3 6.2 10.8 0.8 16.6 83.1 39.7 18.5 1.3

Bosc de ribera 2.3 0.0 4.1 0.3 0.3 0.0 0.5 9.9 8.4 0.1

Sòl improductiu 6.9 3.9 1.7 0.9 1.3 0.6 0.2 5.2 31.6 3.5

Bosquines 21.7 85.3 3.4 11.8 13.4 12.5 2.3 2.9 11.8 51.9

NODATA 29.5 0.0 1.9 0.2 0.1 0.0 0.1 1.9 2.2 0.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

El seu posterior tractament (reclassificació i elaboració de la llegenda) ens permet 

comprovar l’evolució experimentada pels usos del sòl, tot valorant l’evolució i canvis 

esdevinguts respecte a un ús o una coberta del sòl en detriment d’altre i els seus patrons 

de distribució, tenint en compte, però, les variacions associades a l’ús de dues bases de 

dades diferencials. La llegenda resultant es compon d’un total de 8 classes de canvis 

dividides en: 1) Sense canvis significatius, 2) Canvi de secà a regadiu, 3) Noves zones 

urbanitzades, 4) Regeneració de zones cremades, 5) Masses forestals cremades, 6) 

Noves zones forestals, 7) Noves zones agrícoles i 8) Nou sòl improductiu.  

Les principals diferències metodològiques associades a les bases de dades amb què s’ha 

treballat s’han corregit en la mesura que s’ha pogut adaptar l’extensió i la mida de les 

cel·les del MCSC (2007) a les del MUSC (1997). En conseqüència, s’han modificat 

l’extensió del MCSC adaptada al MUSC (a un costat de píxel de 30 m i una XY mínima i 

màxima similar) i el resultat ha estat dues capes amb una mateixa dimensió espacial, és 

a dir, amb un mateix cobriment i porció del territori. 

Malgrat les diferents escales de resolució i metodologia de treball, la informació 

quantitativa que ens aporta l’anàlisi comparativa esdevé una bona eina de treball per 

detectar els majors canvis i processos esdevinguts en aquests anys a l’àrea d’estudi. El 

fitxer amb l’estadística dels canvis experimentats entre els usos de 1997 (columnes) i els 

usos de 2007 (files) plasma les dinàmiques de canvi (taula 5.3 i taula 5.4).  

TAULA 5.3. Canvis experimentats en els usos del sòl 1997-2007. Freqüència d’ocurrències (cel·les). 
 
 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la combinació de la capa usos del sòl 1997 contra la capa cobertes del sòl 2007. 

TAULA 5.4. Canvis experimentats usos del sòl 1997-2007. Percentatges. 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la combinació de la capa usos del sòl 1997 contra la capa usos del sòl 2007. 
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Pel que respecta a la superfície urbanitzada, encara que aquesta transformació no hagi 

estat significativa, ha crescut, principalment, en detriment de la superfície agrícola i, en 

menor mesura, de bosc i bosquines, en part per la pròpia distribució de les cobertes així 

com les limitacions urbanístiques (preservar de la urbanització els terrenys de pendent 

superior al 20%, segons l’article 9 de la Llei d’urbanisme). A més, tot i que en aquest 

mateix article s’admet la construcció en terrenys superiors al 20% en els casos que 

aquesta limitació pugui comportar la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis 

existents, la baixa densitat de població dels nuclis urbans de les Terres de l’Ebre així com 

la compacitat dels seus assentaments fan que aquest territori s’hagin preservat de la 

urbanització les zones amb majors pendents en termes generals, com en canvi no s’ha 

fet en altres regions del litoral català. 

Això no obstant, en l’anàlisi interpretativa de les dades referents a la superfície 

urbanitzada hem de tenir en compte que, parcialment, aquest augment (de 5.576 a 

10.270 ha) també es deu —al marge del creixement urbanístic portat a terme, que és 

significatiu i més tenint en compte la idiosincràsia rural d’aquest territori— a l’elevada 

precisió del MCSC, ja que identifica els assentaments dispersos en l’SNU, ja sigui en 

construccions de certa entitat o edificis agropecuaris, com granges o indústries, 

informació que en el MUSC —pel seu propi objecte— no es detalla. Es per això que, 

malgrat que les dades resultants ens podrien portar a una argumentació alarmista sobre 

el creixement urbanístic desmesurat dut a terme de l’ordre i magnitud d’altres àmbits 

territorials, la realitat és que, en termes quantitatius, el procés d’expansió urbanística 

iniciat en les dues darreres dècades no ha suposat un creixement molt significatiu, al 

marge de la davallada que hi hagi pogut haver de les activitats primàries, en part com a 

conseqüència de l’elevada extensió territorial de l’àmbit d’estudi i els pocs nuclis de 

població existents en comparació a la resta dels àmbits territorials catalans. 

Si bé els resultats finals ens indiquen que aquest creixement s’ha produït en detriment 

dels conreus agrícoles, no podem entendre l’afecció dels nous assentaments com un dels 

principals agents de canvi en comparació al fort increment ininterromput que s’ha produït 

de la superfície forestal; per tant, convé tenir present que, amb tota probabilitat, l’augment 

de la superfície urbana durant el període haurà estat menor del que ens indiquen els 

resultats. Així mateix, s’ha descartat portar a terme una anàlisi comparativa entre les 

diverses versions del MCSC per comprovar l’augment de la superfície urbanitzada 

atenent: la poca dimensió d’aquesta (exceptuant alguns casos puntuals com els municipis 

de Tortosa, Amposta o Sant Carles de la Ràpita); les versions del MCSC anteriors al 

2007 no incorporen la delimitació de les cases aïllades i per tant, no es pot discernir 
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quines edificacions del MCSC del 2007 són noves i quines anteriors bàsicament perquè 

les anteriors a aquesta data havien passat desapercebudes amb un píxel de 2,5 m i no de 

0,5 m com s’ha utilitzat en la segona i tercera edició del mapa.  

En consonància amb l’argumentació anterior, pel que fa als assentaments en l'SNU, la 

naturalesa disseminada del parc d’habitatges i les seves dimensions respecte a la 

superfície total de la finca i del territori mateix no és prou important a efectes quantitatius 

com perquè els seus impactes és plasmin en la taula de freqüència d’ocurrències 

resultant. Com ja s’ha esmentat, el procés d’urbanització del medi rural no ha estat tan 

important en quantitat com pel fet que els seus efectes estan més relacionats amb la 

dispersió, l’aïllament, la legalitat i la vinculació amb la matriu territorial. 

Quant als usos que més s’han vist afectats i que poden tenir una estreta relació amb els 

nous assentaments, es constata una significativa reconversió de terrenys de secà en 

terrenys de regadiu, un fet que ha estat generalitzat en tot el territori com a conseqüència 

de la intensificació agrària i l’increment dels conreus de regadiu. Si bé en els últims 

decennis els canvis en les cobertes i els usos del sòl s’han accelerat de manera 

generalitzada, la gestió i planificació de les polítiques agràries han modificat l’ocupació 

del sòl, tant des del punt de vista ecològic com econòmic.  

D’acord amb les dades resultants de superfície per usos i cobertes del sòl (taula 5.2), de 

les 36.510 ha de conreus de regadius quantificades l’any 1997 (11,05% de la superfície 

total del àmbit), l’any 2002 l’extensió es va mantenir més o menys invariable (de 36.510 

ha es va passar a 36.872 ha, és a dir, a l’11,15%). La major diferència, però, sorgeix a 

partir de l’any 2002 i l’any 2007 ja que es passa a tenir una extensió de conreus de 

regadiu de 55.789 ha (increment de gairebé el 16%) en detriment dels conreus de secà, 

els quals han passat de representar el 37,37% de la superfície de les Terres de l’Ebre 

l’any 1997 (123.536 ha) al 26,45% l’any 2007 (87.186 ha). 

En aquesta línia, únicament observant detingudament la cartografia referent a la política 

de regadius a les Terres de l’Ebre publicada en el marc de la redacció del PTPTE (vegeu 

plànol 5) ens podem fer a la idea del que ha suposat a nivell territorial l’execució dels 

regadius en el seu conjunt (en servei, procés de modernització, planificació i estudi) 

alhora que ens permet induir les forces modeladores de l’entorn i els canvis o impactes 

que se’n poden derivar un cop s’hagi portat a terme la seva total implantació. 
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Com ja s’ha apuntat anteriorment, en l’anàlisi d’aquesta variable s’han de tenir en compte, 

a més de les diferències en la metodologia d’elaboració de les bases de dades 

cartogràfiques, els fets conjunturals que condicionen en part l’elevat percentatge de canvi 

com són els projectes de regadius. Aquests projectes, portats a terme en els darrers anys 

al territori en el marc de la política de regadius de la Generalitat de Catalunya, es va 

acordar incorporar al PTPTE del 2001 amb els regs de suport de la Terra Alta i, 

posteriorment, al PTPTE del 2010 es va adoptar la política sectorial del Pla de regadius 

de Catalunya 2008-2020 (plànol 5), basat en la modernització dels regs tradicionals i la 

implantació de nous regadius: reg Ribera d’Ebre (6.273 ha de superfície de regadiu), 

Xerta-Sénia (16.480 ha), Aldea-Camarles-l’Ampolla (4.879 ha), així com la finalització del 

reg de suport de la Terra Alta (14.200 ha). D’acord amb les darreres dades disponibles, 

de les obres del reg de suport de la Terra Alta s’han finalitzat 7.300 ha de superfície de 

regadiu i 1.800 ha es troben en procés d’execució. Concretament, el reg Xerta-Sénia es 

troba en procés d’execució; el de l’Aldea-Camarles-l’Ampolla, paralitzat, i del reg Ribera 

d’Ebre, 2.709 ha s’han finalitzat i les 1.115 ha restants es troben en procés d’ execució. 

Tots aquests projectes tenien com a objectiu subministrar aigua per a l’activitat agrària en 

determinats àmbits del territori, bé sigui a partir de dotacions de plena transformació bé a 

través de regs de suport, per tal d’assegurar la producció agrària front a climatologies 

adverses i fluctuacions de demanda dels mercats; una política que ha comportat un canvi 

molt important en l’estructura agrària preexistent, principalment en la plana del Baix Ebre i 

del Montsià (reconversió de conreus de secà a plantacions de cítrics) i en els altiplans de 

la Terra Alta (d’un mosaic marcadament d’ametllers i oliveres al domini de conreus de 

vinya i cirerers). De resultes del treball de camp portat a terme, en el capítol següent es 

constatarà fins a quin punt en els àmbits on s’han portat a terme les transformacions de 

conreus de secà pels de regadius s’ha produït una major proliferació d’edificacions 

residencials no associades als usos agraris o si, al contrari, aquesta reconversió s’ha 

traduït en una major rendibilitat de l’explotació i, en conseqüència, ha afavorit 

l’assentament professional de la població en el medi rural. 

5.2.2. Estructura de la propietat agrària 

Finalment, la darrera variable indicativa d’aquest procés de transformació en els usos i 

cobertes del sòl associat al canvi de les estructures socioeconòmiques derivat del procés 

d’abandonament del camp són les dades referents al nombre d’explotacions i superfície 

censades. En relació amb les dades estadístiques, l’anàlisi efectuada s’ha basat en 
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l’explotació dels censos agraris del període 1982-2009 elaborats per l’Idescat, així com en 

els censos de població del període 1950-2013 elaborats per l’INE 

A partir del treball realitzat amb els censos agraris de 1982, 1989, 1999 i 2009, s’han 

obtingut les dades sobre les terres explotades, la superfície cultivada i la tipologia 

d’explotació per tal de complementar i contrastar els resultats obtinguts amb els extrets 

de l’anàlisi des usos i cobertes del sòl, atès el caràcter comparable de les seves dades. 

Així mateix, les dades dels censos agraris ens permeten saber fins a quin punt la 

superfície agrícola existent es troba abandonada o en actiu, ja que, si bé el MCSC 

analitzat presenta dades coherents amb els censos alhora que permet diferenciar entre 

els conreus actius i els abandonats, el MUSC no ho preveu, fet pel qual s’ha obviat 

aquesta informació en els mapes de distribució dels usos i cobertes analitzats.  

Així doncs, a partir de l’anàlisi dels censos agraris (taula 5.5) podem veure que, des de 

l’any 1982 fins a l’actualitat—entesa com les darreres fonts d’informació disponibles—, i 

coincidint amb el període de major bonança econòmica i terciarització de l’economia 

ebrenca, el total d’explotacions de les Terres de l’Ebre ha disminuït considerablement, la 

qual cosa, lligada amb els resultats anteriors, ens mostra que aquesta davallada s’ha 

produït de manera recíproca amb l’augment de la superfície forestal, una realitat que 

també s’ha posat de manifest en la superposició del MUSC amb el MCSC. 

TAULA 5.5. Evolució del nombre d’explotacions i superfície censada a les Terres de l’Ebre. 

 Explotacions      

Any explotades 
sense 

explotar 
Superfície total 

(ha) 
amb 

ramaderia 
sense 

ramaderia 
amb 
sau altres terres 

1982 25.390 56 266.494 5.950 19.440 24.674 9.345 

1989 22.646 68 235.321 2.887 19.691 20.855 8.201 

1999 18.040 63 217.348 1.596 13.381 17.855 10.003 

2009 14.073 161 163.722 829 13.083 13.863 5.083 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat (censos agraris de 1982, 1989, 1999 i 2009). 

En l’anàlisi tendencial dels resultats, però, cal tenir en compte els canvis metodològics en 

l’obtenció de resultats a partir del 2009, concretament pel que fa a la superfície de les 

explotacions. En aquest sentit, mentre que anteriorment el censos agraris investigaven 

amb caràcter exhaustiu les explotacions amb una superfície mínima de 0,1 ha, en el cens 

agrari de 2009 les explotacions objecte d’estudi han de tenir una superfície agrària útil 

(SAU) mínima d’1 ha juntament amb un mínim de superfície d’uns determinats conreus 

intensius o nombre d’animals. Aquests canvis, com bé recorda l’Idescat, limiten la 

comparació de les dades del cens agrari a partir de l’any 2009 amb els censos anteriors, 

fet que s’agreuja en l’àmbit de les Terres de l’Ebre atesa l’estructura minifundista del 

parcel·lari. No obstant això, aquestes limitacions s’han considerat assumibles per a la 
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present investigació, entenent els resultats com una part de les dades obtingudes que en 

el seu conjunt, ens permeten apropar-nos a la naturalesa dels fets. 

Les tendències d’uniformització dels usos i cobertes del sòl manifestades en les anàlisis 

anteriors també es posen de manifest en l’estudi actual. Tal com ens indiquen les dades 

resultants, des de l’any 1982 fins a les darreres dades disponibles, el nombre total 

d’explotacions s’ha reduït en 11.317, amb una superfície total de 71.599 ha, de la qual, 

actualment, la major part es troba ocupada per superfície forestal i cobertes de matolls. 

De les 22.646 terres explotades l’any 1989 únicament deu anys després aquest nombre 

va disminuir gairebé un 20% i, d’acord amb el darrer cens agrari, aquesta reducció ha 

estat del 37,86%; això equival a 6.992 terres explotades amb superfície agrícola utilitzada 

(SAU), dades que coincideixen amb l’anàlisi comparativa del MCSC de 2007 amb el 

MUSC de 1997, malgrat el pes del sector primari a les Terres de l’Ebre, uns valors encara 

més preocupants si es comparen amb dades anteriors al període de referència d’aquesta 

investigació. La superfície total de terres explotades ha passat de 266.494 ha l’any 1982 

a 235.321 el 1989, 217.348 el 1999 i 163.722 ha el 2009, és a dir, una disminució que en 

gairebé 30 anys ha estat al voltant del 40%, valors que poden esdevenir encara molt més 

significatius en el darrer cens agrari que es publiqui, en el qual es plasmaran les 

tendències econòmiques d’aquesta darrera dècada en què l’auge del sector de la 

construcció i la constant terciarització de l’economia estatal han tingut previsiblement els 

seus efectes en la dinàmica de distribució dels usos del sòl. 

Aquests resultats posen de manifest que, en el supòsit que totes les construccions que 

s’han portat a terme en els darrers deu anys s’hagin executat d’acord amb allò establert a 

la Llei d’urbanisme, existeix una relació de reciprocitat inversa entre la variable noves 

construccions i la de terres explotades. Per tant, es conclou que, tot i no disposar de les 

dades sobre quines edificacions del mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC realment es 

destinen a l’ús residencial, hi ha indicis que, una part de les noves construccions que 

s’han portat a terme en els darrers anys en el territori no s’adeien a les dinàmiques dels 

darrers anys, caracteritzades per una disminució de la superfície conreada i de la gent 

que treballa directament a l’agricultura i, en conseqüència, al despoblament del món rural. 

Per tal de poder constatar aquestes dinàmiques de canvi i verificar si al darrere 

d’aquestes dades s’ha pogut experimentar un procés creixent d’intensificació i 

especialització de la producció agrícola o, al contrari, les tendències són cap a 

l’abandonament de les estructures agràries, s’han contrastat els resultats obtinguts amb 

l’evolució de la població activa agrària a Catalunya des del 1950 fins a l’actualitat. En 
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aquest sentit, tal com evidencien els resultats obtinguts, les tendències han anat en la 

línia de la pèrdua constant de la població activa agrària (taula 5.6 i gràfic 5.2).55 

TAULA 5.6. Evolució de la població activa agrària a Catalunya 1950-2014. 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels censos de població de l’INE i els recomptes anuals de l’Idescat. 

GRÀFIC 5.2. Evolució de la població activa agrària de Catalunya (1950-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels censos de població i dels recomptes anuals de l’Idescat i l’INE. 

En l’anàlisi temporal es pot observar com des de la recuperació econòmica d’ençà de la 

Guerra Civil Espanyola (1936-1939), el sector primari ha sofert un descens gradual, 

passant d’ocupar el 22,2% l’any 1950 al 2,3% l’any 2002, fins a l’actualitat, on únicament 

hi ha present l’1,44% de la població. Els motius que hi ha al darrere són molts, alguns 

dels quals ja s’han indicat en el capítol 2 d’aquesta investigació: terciarització de 

l’economia, industrialització i consegüent tecnificació de les pràctiques agrícoles. Malgrat 

aquestes dades, en moltes regions catalanes —entre elles les Terres de l’Ebre, la zona 

del Maresme o Lleida—, l’agricultura segueix tenint un pes fonamental en l’economia, 

gràcies al pes que tenen els productes hortofructícoles tant en el mercat nacional com 

                                                
55 Les dades que s’ajunten a la taula i el gràfic esmentats recullen informació sobre el tipus d’ocupació de la població 
ocupada i també de l’activitat econòmica de l’establiment en el qual treballa. L’Idescat ha codificat aquestes dades segons 
les classificacions estadístiques oficials vigents en cada període. L’any 2009, però, va entrar en vigor la Classificació 
catalana d’activitats econòmiques (CCAE-2009) i l’any 2011, la Classificació nacional d’ocupacions 2011 (CCO-2011).  

Per facilitar les comparacions amb els anys anteriors de l’entrada en vigor de les dues classificacions, l’Idescat publica dues 
estimacions: població ocupada segons la CCAE-2009 per al període 2000-2007 i població ocupada segons la CCO-2011 
per al període 2000-2009. Alhora, cal tenir presents altres canvis derivats de l’entrada en vigor del Reglament CE núm. 
1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre de 2000, motiu pel qual no són comparables els valors en la seva totalitat 
amb els dels períodes anteriors al 2001, per la qual cosa els valors totals es consideren aproximatius d’una tendència. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 5. Les Terres de l’Ebre: marc d’estudi  232 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Industrial 39,6 41,46 40,45 37,80 33,59 27,46 28,79 23,54 18,75 18,74

Construcció 12,36 11,98 10,20 8,45 9,18 9,16 10,46 10,43 10,97 5,77

Serveis 40,3 39,61 43,97 49,46 53,72 60,43 58,35 63,69 68,44 73,88

1970 1975 1981 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2013

l’internacional, tot i que aquest, tant per la tipologia (intensificació) com per magnitud 

(grans extensions agrícoles), no està relacionat amb la modalitat d’assentaments objecte 

d’anàlisi d’aquesta investigació. 

L’accelerat declivi de la població activa agrària que s’observa en les dades resultants 

manté una relació de reciprocitat inversa amb la resta de sectors econòmics. Tal com 

podem veure en la taula 5.7 i el gràfic 5.3 adjunts, l’èxode de les zones rurals, juntament 

amb la mecanització de les tasques agrícoles, deriva en un trasllat d’efectius cap al sector 

industrial, la construcció i el sector serveis.  

TAULA 5.7. Evolució de la població activa a Catalunya segons sector d’activitat 1970-2013. 

  1970 1975 1981 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2013 

Primari  166.173 152.208 116.077 92.812 87.822 76.623 72.872 82.000 67.000 52.000 

Industrial 869.400 907.800 872.800 816.500 841.200 713.200 874.900 824.000 683.900 605.700 

Construcció 271.100 262.400 220.100 182.500 230.000 237.800 317.800 365.000 400.200 186.400 

Serveis 885.300 867.200 948.700 1.068.400 1.345.600 1.569.400 1.773.100 2.229.700 2.496.800 2.388.100 

Total (absolut) 2.191.973 2.189.608 2.157.677 2.160.212 2.504.622 2.597.023 3.038.672 3.500.700 3.647.900 3.232.200 

Font: elaboració pròpia a partir dels censos de població i els recomptes anuals de l’Idescat. 

GRÀFIC 5.3. Evolució de la població activa en el sector industrial, construcció i serveis de Catalunya 1970-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels censos de població i els recomptes anuals de l’Idescat. 

La favorable conjuntura econòmica del conjunt dels països de l’Europa occidental, 

juntament amb el Pla d’estabilització de 1950, va comportar la implementació d’una sèrie 

de mesures que posen fi a l’agricultura tradicional i donen pas a l’especialització en el 

sector serveis, fet que explica l’augment de població activa en aquest sector a partir de la 

dècada dels setanta. Aquest declivi ininterromput d’efectius en el sector primari 

únicament experimenta un lleuger retrocés durant el període comprès entre els anys 2001 

i 2005, per uns motius que van més enllà de l’efectivitat o no de les polítiques agràries 

que s’hi hagin portat a terme i que poden estar més relacionades amb la conjuntura 

econòmica del moment. 
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D’acord amb les dades oficials d’aquest període, el total d’efectius passa dels 72.872 

l’any 2001 a 86.300 el 2005 (taula 5.6). Respecte el percentatge total de població, però, 

aquest es manté pràcticament invariable, essent del 2,3% i del 2,38% respectivament. Si 

comparem aquests resultats amb les tendències econòmiques del moment (taula 5.7.) 

podem veure que aquest increment viscut va estar possiblement més vinculat al context 

de creixement poblacional del moment que no pas a una reactivació del sector primari en 

si. Així mateix, cal tenir en compte els canvis de metodologia de l’Enquesta de població 

activa introduïts durant el 2005 respecte les dades del Cens de 2001, que s’ha traduït en 

una modificació a l’alça de les xifres d’ocupació 

Com es pot observar de manera esquemàtica en el gràfic adjunt (gràfic 5.3), l’augment de 

la població activa en aquests darrers anys ha estat generalitzat en tots els sectors 

econòmics. Aquestes dades mostren la tendència de creixement viscuda a Catalunya 

entre el període 2001-2007 aproximadament, en el qual els efectius augmenten 

pràcticament en més de 600.000 persones. D’aquests efectius, si bé l’estructura 

poblacional no esdevé objecte de la present anàlisi, cal no oblidar les dades oficials 

relacionades amb el procés de canvi, en les quals es posa de manifest la important 

arribada de població estrangera i, de retruc, d’efectius, com a conseqüència de la gran 

oferta d’oportunitats de treball existent. De totes aquestes, el sector de la construcció va 

esdevenir una peça clau en la reactivació de l’econòmica, sense menystenir la contribució 

de la indústria agroalimentària a Catalunya al conjunt de la economia i, la incidència que 

aquest sector ha tingut en la demanda d’efectius en el sector primari. Si comparem les 

tendències d’aquests darrers últims anys (taula 5.7), s’evidencia com el sector primari i el 

de la construcció han estat els dos eixos que major efectius han perdut i ambdós han 

arribat a valors de la dècada dels vuitanta l’únic que per causes molt diferents. 

En conjunt, d’acord amb l’anàlisi global de les darreres enquestes de la població activa, el 

cens agrari, el MUSC i el MCSC i malgrat les certes distorsions metodològiques 

associades als resultats obtinguts, podem constatar una situació del sector primari molt 

crítica, tant pel que fa a actius com a dinàmica d’explotacions. D’acord amb aquests 

resultats, no existeixen indicis suficientment contundents per afirmar que tots els nous 

assentaments que han proliferat en aquests darrers anys en l’SNU mantenen algun tipus 

de relació amb les estructures agràries preexistents, amb el benentès que, d’acord amb 

l’LU 2/2002, únicament és permesa la construcció d’habitatges en l’SNU en aquells casos 

en què la persona propietària n’obtingui una rendibilitat econòmica, és a dir, que sigui una 

persona pagesa professional, una professió que, com s’ha constatat, està en clar declivi. 

L’única relació que podria ser hipotèticament vàlida és l’acceptació que totes les noves 
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construccions s’han portat a terme per la població no professional que es dedica 

usualment a les petites tasques agrícoles i, per tant, de manteniment del medi (i de retruc 

amb unes necessitats concretes pel que fa a noves edificacions per emmagatzemar les 

eines). En aquest darrer cas, però, la Llei d’urbanisme tampoc preveia fins fa poc la 

construcció d’un habitatge o maset, condició que s’ha modificat amb l’entrada en vigor el 

març del 2015 del Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les 

Terres de l’Ebre (vegeu el capítol 7) tot i que encara no s’ha plasmat a nivell territorial. 

5.2.3. Distribució espacial de les edificacions en sòl no urbanitzable  

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar la distribució de les edificacions existents en el 

SNU mitjançant el recompte i la zonificació d’aquesta ocupació, tot això amb la finalitat de 

determinar els àmbits territorials amb una major presència d’edificacions i establir les 

corresponents interrelacions amb l’anàlisi realitzada fins ara. 

El treball parteix de la base cartogràfica dels límits municipals i comarcals de Catalunya, a 

partir de la qual s’ha extret, mitjançant les corresponents eines de retall, l’àmbit de les 

quatre comarques que formen les Terres de l’Ebre i d’aquí, mitjançant la base digital de 

planejament del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, s’ha obtingut la delimitació de l’SNU (figura 5.2). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.2. Àmbit d’estudi resultant d’acord amb la classificació del sòl.  
Font: elaboració pròpia a partir del MUC i la cartografia de l’ICGC. 

El següent pas ha estat comptabilitzar les edificacions en l’SNU a partir de la base 

topogràfica 1:25.000 (BT-25M) v1.0 de l’ICGC. Partint de la divisió dels fulls cartogràfics 

efectuada per l’ICGC, s’han portat a terme els mateixos passos descrits en el paràgraf 

anterior (figura 5.3) per tal d’obtenir el nombre total d’edificacions existents dins de l’SNU 

¯
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(plànol 6) i, a partir d’aquests valors, de comptabilitzar el nombre total d’edificacions en 

l’SNU per terme municipal i la seva presència en espais protegits (taula 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FIGURA 5.3. Distribució del mapa topogràfic sobre el full 1:25.000 (versió 1.0). Àmbit Terres de l’Ebre. 
Font: elaboració pròpia a partir dels mapes topogràfics 1:25.000 de l’ICGC. 

Per tal d’elaborar el mapa d’edificacions en l’SNU, primerament s’han seleccionat 

cadascun dels fulls que formen l’àmbit de les Terres de l’Ebre i, a partir del fitxer resultant, 

s’ha extret la capa d’informació que fa referència als edificis construïts, identificada amb 

el codi pl i dins d’aquest poblament/infraestructures auxiliars (com seria el full 

bt25mv10shfccffplmrrro.shp), seleccionant la informació del camp EDI001 (Edificacions/ 

cas genèric) disponible en el fitxer amb les metadades de cadascun dels fulls. El resultat 

obtingut ha estat una capa vectorial en format shape formada per polígons d’un mateix 

cas (edificacions en l'SNU), reduït a l’àmbit de referència d’aquesta investigació, és a dir, 

el total d’edificacions en terrenys classificats pel planejament urbanístic vigent com a no 

urbanitzable en el marc territorial dels municipis que formen les Terres de l’Ebre. 

Cal recordar que, la limitació d’aquesta anàlisi rau en el fet que la mateixa base 

topogràfica no ens permet diferenciar el grau de residencialització (percentatge 

d’edificacions en l’SNU d’ús residencial) ni tampoc el seu ús, de manera que, tot i que 

disposem del nombre d’edificacions en l’SNU per cada terme municipal, aquests valors 

no són suficients per determinar: en quins casos es tracta d’una masia, l’estat de 

conservació de l’edificació (en ús o abandonada), els usos finals (magatzem, caseta 

d’eines, habitatges mòbils, habitatges de recent construcció posteriors a l’entrada en vigor 

de l’LU 2/2002 o anteriors a aquesta, etc.) o si es tracta d’una instal·lació agropecuària 

(mitjançant la fotointerpretació, però, a mesura que s’anaven detectant les instal·lacions 

ramaderes, aquestes s’han eliminat de la base de dades per tal de no distorsionar els 

¯
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valors finals dels càlculs realitzats). Malgrat això, cal incidir en el fet de tenir una 

representació visual de les edificacions en l’SNU és d’utilitat per conèixer el nivell de 

fragmentació del sòl i dispersió de la urbanització existent actualment. 

La tipologia constructiva i el nivell d’adequació de les edificacions a la Llei d’urbanisme, 

s’han determinat mitjançant la fotointerpretació, el treball de camp (capítol 6) i la recerca 

per portals immobiliaris (capítol 7), amb la qual cosa es considera que, en conjunt, el grau 

de fiabilitat dels resultats obtinguts amb aquest procediment és acceptable. 

Juntament amb el mètode d’investigació esmentat, s’ha complementat l’anàlisi SIG amb 

les possibilitats que ens ofereix l’eina Density, disponible en les eines d’anàlisi espacial 

(Spatial Analyst) del programari SIG ArcGIS. Mitjançant aquesta s’ha calculat l’índex de 

densitat d’edificacions, és a dir, el nivell de presència del fenomen per cada unitat de 

superfície, per tal d’identificar les zones més crítiques (major intensitat d’edificacions). Un 

cop delimitades aquestes zones, amb l’estudi de cas realitzat en el capítol següent s’ha 

determinat fins a quin punt els creixements que s’han portat a terme durant el període 

2002-2012 s’adeqüen o no a la Llei d’urbanisme. Aquesta capa també ha servit de base 

per realitzar el treball de camp, a l’hora d’establir fins a quin punt les àrees amb major 

presència d’edificacions s’adeqüen a la normativa urbanística i en quins casos existeix el 

risc de poder esdevenir conjunts urbanitzats continus en el medi rural.  

Amb aquesta aproximació es tracta de definir per a cada píxel de la capa ràster un entorn 

de caràcter circular i utilitzar-lo com a base de referència per calcular la densitat 

d’edificacions. El primer pas per poder obtenir aquestes dades ha estat convertir la capa 

poligonal d’edificacions en una capa vectorial de punts, en què el centre del punt es 

determina com el centroide i l’àrea d’aquest centroide ens serveix com a àmbit de 

referència, de tal manera que, per formar el dividend, el programari utilitza els punts que 

estiguin dins de l’àmbit establert (Moreno, 2006). Per tant, per mitjà de la funció de càlcul 

de densitats simples s’ha establert a criteri personal un radi de cerca del cercle de 500 m, 

sobre una quadrícula (costat de píxel) de 1000 m, que dóna com a resultat el ràster de 

densitats. La cartografia resultant d’ambdós metodologies és la que es presenta a 

continuació (plànol 6 i plànol 7). 
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De la taula final resultant del nombre d’edificacions presents per terme municipal i 

l’afecció als espais protegits (taula 5.8.), juntament amb els resultats del mapa de 

densitats, s’evidencia l’existència de processos territorials diferenciats entre els municipis 

que formen l’àmbit de les Terres de l’Ebre.  

TAULA 5.8. Recompte total d’edificacions per terme municipal i espais de protecció especial. 

 

 

 

 

 

 

TM= terme municipal; XN2000= xarxa Natura 2000. 

Font: elaboració pròpia a partir de la combinació del mapa topogràfic 1:25.000 i d’espais protegits. 

La major presència d’assentaments disseminats es concentra a les comarques litorals del 

Baix Ebre i el Montsià, principalment a Tortosa (5.119), Roquetes (1.643), el Perelló 

(1.320), l’Ametlla de Mar (1.544), l’Aldea (1.277) i Deltebre (1.043); seguits d’Amposta 

(2.482), Ulldecona (1.385) i Alcanar (1.149), coincidint en la major part dels casos amb el 

límit més septentrional de l’àmbit en la part fronterera amb Castelló; a continuació trobem 

Tivissa (843) a la Ribera d’Ebre i Batea a la Terra Alta (665), tot i que aquestes darreres 

presenten un grau d’ocupació de l’SNU molt inferior al que es registra a la resta d’aquest 

territori. No obstant això, l’elevada dispersió dels assentaments en l’SNU ens porta a 

descartar l’existència de zones d’interfase entre l’espai urbà i agrícola forestal, a excepció 

d’algunes zones al voltant dels principals nuclis de població, entre els quals hi ha 

Roquetes, Tortosa, l’Ametlla de Mar i Deltebre, o d’altres de més petits on la seva 

implantació ha estat molt significativa, com és el cas de l’EMD de Jesús, l’Ampolla o el 

Perelló, i més tenint en compte que només un 7% de la superfície de l'SNU de les Terres 

de l’Ebre està exempta d’assentaments disseminats en el medi rural (front al 16% del 

conjunt de Catalunya). 

Amb vint-i-cinc edificacions per quilòmetre quadrat (edif./km2) i d’acord amb els darrers 

estudis realitzats pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc dels treballs de la 

Ponència de sòl no urbanitzable (DTES, 2011), les Terres de l’Ebre estan molt per sobre 

de la mitjana de Catalunya en densitat d’edificacions (15 edif./km2) i només l’àmbit 

metropolità de Barcelona amb 28 edif./km2 supera aquests valors. Pel que fa a l’ocupació 

de l’SNU, existeixen dicotomies importants entre les comarques que conformen les 
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Terres de l’Ebre. D’una banda, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre presenta un total de 851 i 

624 m2 de sòl lliure56 per cada m2 edificat respectivament, essent l'ocupació de l’SNU molt 

inferior a la que es registra a la resta del territori (18 i 20 edif./km2 respectivament). D’altra 

banda, pel que respecta a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, amb 305 i 288 m2 de 

sòl ocupat respectivament, esdevenen les comarques amb menys sòl lliure per m2 de sòl 

ocupat, per sota la mitjana catalana (408 m2) amb indicadors de 34 i 28 edif./km2. 

De l’anàlisi comparativa d’aquestes dades amb els resultats anteriors (plànol 6-7) s’extreu 

que el tret territorial més important que cal destacar és el predomini d’edificacions en 

espais naturals de gran rellevància ambiental i paisatgística, alguns inclosos dins la xarxa 

Natura 2000 i el PEIN. Concretament, els àmbits més afectats són: 1) la serra del Boix i el 

massís de Cardó a Benifallet, el Perelló, Rasquera i Tivenys; 2) sectors del massís dels 

Ports i del Parc Natural a Roquetes, Tortosa i Alfara de Carles, on la densitat dels 

assentaments ha derivat en un conjunt urbanitzat com l’àmbit del Mascar i el Toscar;57 3) 

les terrasses fluvials de l’Ebre en general, però de forma més considerable a Móra 

d’Ebre, Benissanet, Miravet, Tivenys, Aldover, Xerta i Tortosa; 4) els vessants del coll de 

l’Alba a Tortosa; 5) la plana dels Burgans a Rasquera i Tivissa així com la vessant 

marítima del PEIN “Muntanyes Tivissa-Vandellòs”; 6) la serra de Godall i del Montsià a 

Masdenverge, Ulldecona i Alcanar; 7) la franja limítrof amb el País Valencià a la Sénia; 8) 

l’àmbit deltaic entorn als nuclis de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja i el front litoral de Sant 

Carles de la Ràpita; 9) la franja litoral del Perelló, l’Ametlla i l’Ampolla i finalment, la franja 

litoral d’Alcanar. 

En aquesta anàlisi de densitat, s’ha exclòs la quantificació per nivell d’ocupació en 

hectàrees dels assentaments residencials (malgrat els càlculs de superfície lliure 

d’edificació), atès que, si bé es podria comptabilitzar la dimensió mitjana de les 

edificacions, aquesta no ens aporta dades sobre l’ocupació total de l’assentament 

considerant-lo tant des del punt de vista de la construcció com dels elements auxiliars. 

Finalment, si comparem els municipis amb una major presència d’edificacions en l’SNU 

amb l’evolució del nombre d’explotacions, podem seguir mantenint la premissa inicial 

basada en la suposició que no existeix cap relació entre el nombre d’assentaments en 

                                                
56 Quadrats lliure d’edificació dins la malla ortogonal en quadrats d’un kilòmetre de costat creada per l’estudi. 

57 Àmbit residencial ubicat en l'SNU de protecció especial on, a principis d’aquesta dècada, els ajuntaments de Tortosa, 
Roquetes i Alfara de Carles van sol·licitar el reconeixement com a zona urbana. El PTPTE vigent, que manté les 
determinacions de l’anterior Pla per a aquest àmbit, estableix que les edificacions existents podran regularitzar la seva 
situació en l’àmbit del pla especial de millora urbana d’abast supramunicipal que es redacti, el qual en determinarà les 
condicions de legalització i ordenació, així com les afectacions, cessions, vialitat i càrregues imputades. Aquesta 
classificació del sòl comporta excloure aquestes dues zones del règim general del PEIN i es tracta d’una modificació de la 
classificació del sòl que, a dia d’avui, cap dels tres municipis afectats ha decidit iniciar. 
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explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha

Alcanar 692 1.909 431 1.407 486 1.626 331 1.764 

Amposta 1.897 11.171 1.576 9.754 1.231 12.138 803 14.566 

Freginals 169 883 155 944 185 1.471 115 535 

Galera, la 318 2.213 268 2.118 231 1.949 211 2.023 

Godall 248 2.026 212 1.865 183 1.699 153 1.836 

Mas de Barberans 452 6.898 423 7.024 380 7.493 377 4.269 

Masdenverge 267 704 223 738 232 696 175 914 

Sant Carles de la Ràpita 494 3.688 485 1.118 333 3.795 200 1.500 

Sant Jaume d'Enveja 700 4.466 544 3.772 398 5.898 213 3.753 

Santa Bàrbara 370 2.198 303 2.234 287 2.145 246 1.839 

Sénia, la 670 9.514 538 8.427 347 7.722 247 3.274 

Ulldecona 1.404 8.349 1.333 8.370 889 7.805 618 6.995 

Aldea, l' (*) -- -- 403 1.495 338 1.527 230 1.341 

Aldover 371 1.586 311 1.425 275 1.370 220 1.429 

Alfara de Carles 149 5.168 98 5.043 65 4.645 38 2.882 

Ametlla de Mar, l' 745 5.492 898 3.968 498 3.049 402 2.799 

Ampolla, l' (**) -- -- -- -- 418 2.322 368 1.972 

Benifallet 252 4.506 240 3.250 222 3.392 160 2.409 

Camarles 484 1.812 440 1.768 364 1.641 363 2.358 

Deltebre 1.258 7.933 1.146 7.676 987 9.104 834 8.733 

Paüls 237 4.720 209 4.662 139 3.815 135 3.627 

Perelló, el 1.415 10.546 1.327 6.611 584 5.224 502 2.784 

Roquetes 1.087 13.627 1.200 17.237 921 7.396 693 6.724 

Tivenys 239 5.853 231 5.613 207 3.740 180 3.314 

Tortosa 3.185 20.258 2.297 13.125 1.845 11.517 1.259 7.960 

Xerta 455 2.542 357 1.776 303 1.736 230 1.343 

Ascó 364 4.787 305 3.747 277 3.450 236 2.672 

Benissanet 201 2.444 182 1.707 177 1.771 144 1.306 

Flix 659 6.963 576 6.388 475 7.143 350 4.511 

Garcia 230 2.711 239 3.600 204 2.515 140 1.368 

Ginestar 207 1.284 198 1.208 124 1.038 94 824 

Miravet 253 2.514 204 1.959 171 1.934 108 1.066 

Móra d'Ebre 406 3.622 356 3.107 308 2.867 186 1.969 

Móra la Nova 195 1.404 161 943 146 1.031 98 1.003 

Palma d'Ebre, la 183 3.289 143 2.889 115 2.269 113 2.086 

Rasquera 295 5.887 273 6.106 200 3.902 195 2.238 

Riba-roja d'Ebre 372 4.853 295 4.415 195 3.898 168 2.381 

Tivissa 748 17.578 673 14.194 504 13.960 343 6.895 

Torre de l'Espanyol, la 176 2.463 106 1.678 111 111 102 1.388 

Vinebre 101 689 101 1.149 104 104 69 822 

Arnes 152 3.775 128 4.000 77 2.556 58 1.563 

Batea 539 11.464 485 9.857 402 8.868 438 8.438 

Bot 236 4.304 200 3.037 168 2.645 145 2.059 

Caseres 98 1.760 129 2.373 109 2.397 96 2.055 

Corbera d'Ebre 342 4.948 292 4.677 259 4.402 213 4.460 

Fatarella, la 222 4.833 203 4.657 163 3.872 176 3.582 

Gandesa 483 7.876 421 5.620 444 5.410 325 3.029 

Horta de Sant Joan 501 10.413 462 9.438 272 9.407 238 5.480 

Pinell de Brai, el 316 6.516 267 5.651 242 3.941 223 1.973 

Pobla de Massaluca, la 146 4.207 137 3.781 106 3.244 89 2.777 

Prat de Comte 127 2.674 111 2.247 43 2.003 32 619 

Vilalba dels Arcs 280 5.174 283 5.472 233 4.899 230 4.214 

* Pedania de Tortosa fins l'any 1983; ** Pedania del Perelló fins l'any 1989

1982 1989 1999 2009

l’SNU i l’evolució del pes del sector agrari en les darreres dues dècades (taula 5.9) i en 

conseqüència, de l’establiment de la població en el medi rural.  

TAULA 5.9. Evolució del nombre d’explotacions i la superfície censada de 1982-2009 per terme municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels censos agraris de 1982, 1989, 1999 i 2009. 

Tal com es desprèn dels censos agraris analitzats, tots els municipis han experimentat un 

gran descens en el nombre total d’explotacions. Pel que fa a comarques, els municipis del 

Montsià amb una major presència d’edificacions com Alcanar (1.149), Amposta (2.482) i 
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Ulldecona (1.385), han vist reduïda la superfície agrària conreada en més de la meitat 

des de l’any 1982 fins al 2009, essent destacable el cas d’Alcanar (municipi amb un pes 

agrícola molt important en l’àmbit dels cítrics), el qual ha passat de tenir 692 explotacions 

l’any 1982 a 486 l’any 1999 i 331 l’any 2009, així com també el municipi d’Amposta, el 

qual ha passat de 1.897 l’any 1982 a 803 l’any 2009.  

Pel que fa a la comarca del Baix Ebre —àmbit territorial on hi ha una major presència 

d’edificacions—, la situació és la mateixa. Els municipis de Deltebre (1.043 edificacions), 

Tortosa (5.119), Roquetes (1.643), el Perelló (1.320), l’Aldea (1.277), l’Ametlla de Mar 

(1.544) i l’Ampolla (750) han perdut més de la meitat d’explotacions en aquestes darreres 

dues dècades, fet que s’ha accentuat més en el cens de 1999, que evidencia 

l’abandonament a què es troba sotmès el medi rural d’ençà de la recuperació econòmica i 

la conseqüent especialització en el sector serveis tot i el caràcter excepcional amb què 

compta el conreu de l’arròs (rendibilitat econòmica). 

Així mateix, si bé per l’ordre i magnitud del fenomen els municipis de les comarques de la 

Ribera d’Ebre i la Terra Alta són els que compten amb un menor nombre d’edificacions, la 

tipologia d’aquestes (observada en el treball de camp) no s’adiu a les dades censals. En 

el cas de la Ribera d’Ebre ni Tivissa (843 edificacions), Flix (578), Móra d’Ebre (532) o 

Rasquera (426), amb una major presència d’edificacions, han experimentat valors 

positius o almenys estables en el nombre d’explotacions censades respecte els anys 

1982, 1989 i 1999, essent els resultats finals semblants a la resta de comarques pel que 

fa al nombre d’explotacions i superfície censada. 

Finalment, quant a la Terra Alta, el seu marcat caràcter agrícola no li ha valgut el seu 

reconeixement en les noves dinàmiques econòmiques. El continu despoblament i 

abandonament del medi rural d’aquesta comarca s’ha plasmat en els censos realitzats, a 

excepció d’alguns municipis d’alta especialització vinícola (Gandesa, Batea, Bot, el Pinell 

de Brai i Vilalba dels Arcs), que han mantingut més o menys estables el nombre 

d’explotacions, tot i que no sempre la superfície total d’aquestes. Mentre que Batea, Horta 

de Sant Joan i Gandesa són els municipis amb un major nombre d’edificacions (665, 379 

i 246 respectivament), la seva superfície total de cultiu ha passat de ser d’11.464 ha l’any 

1982 a Batea a 8.438 ha l’any 2009, una pèrdua de gairebé el 26%. En el cas d’Horta de 

Sant Joan, aquesta disminució encara és major, ja que, si bé l’any 1982 la superfície de 

cultiu era de 10.413 ha, l’any 2009 va ser de 5.480, una pèrdua de quasi el 50% en la 

superfície conreada, cas similar al de Gandesa, essent aquesta del voltant del 60%. 

Veurem en el capítol següent quina relació mantenen aquests valors amb el territori.
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Capítol 6 

La urbanització del medi rural ebrenc: estat actual 
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6.1. Introducció  

Les casetes de camp tradicionals configuren el paisatge rural de les Terres de l'Ebre, 

alhora que representen una manera d'entendre i viure l'agricultura molt lligada a la 

morfologia del terreny i a la distribució i emplaçament dels nuclis urbans en relació amb 

les zones de conreu. Són unes construccions molt habituals i recurrents en aquest territori 

que, per als qui hi hem viscut o per als qui n’hem recorregut els terrenys, conformen una 

imatge indivisible del paisatge: l’expressió de la seva història social. Igual que ha suposat 

la masia catalana en el conjunt del medi rural, a les Terres de l’Ebre, les casetes de camp 

o masets han esdevingut un símbol tant des del punt de vista arquitectònic, com 

antropològic i social. De fet, així ens ho recorda el grup musical local Quico el Célio, el 

Noi i el Mut de Ferreries a l’Havanera de la barraca: «Tal com era abans el camp, tal com 

és la tradició, una casa de faena, de festa o de reunió [...].» 

Malgrat les vicissituds en les quals es troba immers el sector primari, les construccions en 

el medi rural, ja siguin tradicionals o de nova implantació, encara constitueixen la part 

central del sistema d’organització territorial de les Terres de l’Ebre des del punt de vista 

econòmic, social i identitari. Des dels terrenys de secà amb els seus marges i 

construccions de pedra seca, passant per les construccions per salvaguardar maquinària 

o diversos estris agrícoles en les planes o els petits trossos a la muntanya, així com els 

petits i mitjans masos dels Ports de Beseit amb el majestuós paisatge que els 

acompanya, arribant a les barraques i petites construccions del Delta envoltades per les 

importants extensions de camps d’arrossars, el patrimoni rural ebrenc alberga una gran 

munió de construccions de tipologia i ús molt divers en funció de les necessitats 

productives, que en part explica el fort arrelament social d’aquestes edificacions. 

Aquest bé històric, alhora que cultural, en els darrers anys ha evolucionat (?) cap a un 

model territorial més complex i amb uns impactes associats que van més enllà dels límits 

regionals. En aquest nou marc de referència, el medi rural ha passat de ser la base 

econòmica en què se sustentava l’economia rural (producció) a esdevenir l’escenari en el 

qual satisfer les necessitats lúdiques d’una població d’origen urbà, on els assentaments 

residencials no vinculats a l’activitat agrícola, ramadera o forestal preexistent s’han 

convertit en un fet objecte d’anàlisi en si mateix tant des del punt de vista funcional, 

territorial, legal com econòmic. 

Els habitatges en el medi rural ara mateix no vinculats a una activitat agrícola són 

l’expressió perceptible més immediata de l’empremta de la societat en el territori; un 

element històric (masia o caseta de camp tradicional) o un habitatge discordant (nous 
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assentaments residencials en el medi rural al marge de l’LU 2/2002) que la societat en 

general contempla amb total normalitat, però que pocs se’n qüestionen la ubicació, ja 

sigui des d’un punt de vista funcional, legal, ambiental o territorial. D’acord amb això, en 

aquest capítol presentem els resultats de l’anàlisi geogràfic efectuat sobre aquests 

assentaments tot analitzant de manera minuciosa els components que configuren el medi 

rural actual en l’àmbit de les Terres de l’Ebre quant a les construccions en l’SNU. 

Aquest capítol es complementa amb el capítol 7, amb l’objecte d’identificar els factors que 

han possibilitat la gènesi de la urbanització en el medi rural i conèixer els trets que el 

defineixen. A partir d’aquest objecte general pretenem donar resposta a qüestions com: 

d’on venim (què caracteritza i diferencia aquest territori respecte a la resta), com han 

abordat el fet les institucions fins ara (diagnosi dels documents oficials, grau de 

coneixement i nivell de resolució) i quines són les conseqüències territorials (situació 

actual). Es tracta de tres nivells d’anàlisi, cadascun bàsic, per discernir —al marge de la 

singularitat que s’ha atribuït a aquest territori— els fets puntuals d’una realitat que porta 

massa temps mostrant símptomes d’esgotament i desequilibri territorial. 

Tanmateix, resumir el que ha succeït en aquests anys tenint en compte les vessants 

històrica, social i política no ha estat fàcil; trobar una metodologia per esbrinar-ho, 

tampoc, i, en efecte, el present capítol com el següent n’és un exemple. Per tal de portar-

ho a terme de la millor manera possible, hem conjuminat el treball d’anàlisi de la realitat 

territorial i de la història que duu associada amb un important treball de camp efectuat des 

de l’inici d’aquesta investigació, en el qual exposem les casuístiques obtingudes i 

incorporem i concretem els resultats del treball que el precedeix (Segura, 2012).  

El que presentem és bàsicament l’anàlisi del fet —entès com l’ocupació residencial del 

medi rural— des d’un punt de vista històric i social (apartat 6.2), tendencial i legal (apartat 

6.3) i, territorial (apartat 6.4). En fem una diagnosi raonada, que en cap cas presentem 

com la panacea d’aquest mal (aparent manca de gestió) sinó com una síntesi contrastada 

—dins d’unes certes limitacions— d’un fet existent que s’ha instal·lat de manera 

permanent en un sistema d’organització que precisament l’havia exclòs per tots els 

efectes més que evidents que té sobre el territori.  

Estructurada en cadascuna de les qüestions que s’han anat plantejant durant aquest 

anys, l’únic fil conductor d’aquest capítol no és altre que un dels mecanismes més 

objectius i importants que ara mateix tenim a les nostres mans per avaluar els 

comportaments humans sobre el territori: la normativa urbanística i de planificació 

territorial. Analitzem tot això sense oblidar una realitat inqüestionable: les Terres de l’Ebre 

no són cap reducte de Catalunya ni molt menys del conjunt de l’Estat i, per tant, els seus 
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problemes econòmics, socials i territorials en part són equitatius als de la resta del 

territori, encara que, lògicament, amb els matisos i trets diferencials que puguin tenir. En 

aquest sentit, aspectes com la corrupció, la poca afinitat a les polítiques de planificació 

territorial, els desequilibris territorials, el boom de la construcció, el turisme residencial, el 

degoteig continu de persones que abandonen la pagesia, entre altres aspectes, hi són 

presents, com també hi són presents, al cap i la fi, en altres regions. No obstant això, 

aquests aspectes s’han de tenir en compte a l’hora de portar a terme qualsevol estudi 

d’aquestes característiques, i d’aquí l’objecte del capítol 2, al qual es farà contínuament 

al·lusió. Com bé assenyala Handy (2002), «el territori és un producte social i històric, i 

com a tal és agent de significats per al que som i el que fem». Així, veurem el significat 

del lloc, què hi ha passat, quina és la seva organització, com s’ha tractat el tema i quines 

n’han estat les conseqüències, en definitiva, què hi ha al darrere d’aquests assentaments, 

però, sobretot, quina n’ha estat la petjada en el territori. 

En resum, una anàlisi extensa que, més enllà d’aquesta investigació, voldria constituir el 

punt de sortida alhora que base de debat per a tots aquells treballs que se’n puguin 

derivar orientats a la gestió i ordenació del medi rural ebrenc i, en un context més 

general, per a tots aquells adreçats a analitzar les disfuncions de les eines d’organització 

territorial; la cerca d’una resposta en la línia d’unes reflexions que va plantejar Manuel 

Ribas (2012) i les quals mai haurien de deixar indiferents els qui ens dediquem a la 

planificació territorial: «Què és el que ens ha conduit a mirar els espais lliures com un 

malbaratament?». 

6.2. Les construccions en sòl no urbanitzable: el component humà 

Les Terres de l’Ebre són un territori amb un fort sentiment d’identitat, pertinença i 

consciència territorial diferencial respecte a la resta de Catalunya. Aquesta «singularitat 

cultural» ha estat durant anys l’element vertebrador i diferencial de la planificació 

territorial, convertint l’acció legislativa en matèria d’ordenació del territori i urbanisme en 

una pràctica complicada i, implícitament condicionada i influenciada per l’existència de 

determinats límits de base social.  

Prenen com a referència els discursos sorgits entorn a aquest fet, és objecte en aquest 

apartat indagar en els factors causals de la proliferació dels assentaments residencials en 

l’SNU per mitjà de la comprensió dels components històrics, econòmics, culturals i polítics 

que caracteritzen el territori ebrenc ja que, com així ho va recordar Casassas en 

Barcelona i l’espai català (1977, p. 288): «Els problemes de l’ordenament del territori no 

es poden deslligar mai del context social i polític en què s’efectuen.» 
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El resultat d’aquest anàlisi ens ha de servir per poder establir les relacions necessàries 

amb el territori, les activitats econòmiques, els requeriments residencials i les activitats 

lúdiques, és a dir, amb les forces inductores de caràcter socioeconòmic i les de caràcter 

biofísic. Perquè això sigui possible, primerament ens cal disposar d’una aproximació al fet 

que ens aporti dades de com una societat amb un sentiment de pertinença al lloc i 

capacitat de mobilització per tots els projectes que afecten la integritat del seu medi ha 

estat capaç d’arribar a aquesta situació. 

6.2.1. El fet ebrenc: singularitat? 

La majoria de guies i fulletons turístics posen de manifest el que ja s’ha assenyalat en el 

capítol anterior: un dels principals actius i potencials d’aquest territori són el seu paisatge i 

la biodiversitat de zones de gran interès que bé li han valgut el seu reconeixement oficial; 

un potencial que en els darrers anys s’ha defensat davant de qualsevol projecte que en 

pogués alterar el patrimoni, la identitat, el tret diferencial respecte a la resta de Catalunya, 

essent especialment rellevant el moviment de defensa territorial sorgit, paradoxalment en 

el mateix moment en el qual s’ha produït una major proliferació d’assentaments 

residencials en el medi rural, molts dels quals de dubtosa legalitat. 

Aquest nou marc identitari de defensa territorial s’inicia l’any 2001. En el marc d’aprovació 

del Pla Hidrològic Nacional (PHN),58 va esclatar un important debat institucional, 

acadèmic i professional al voltant dels valors ambientals que tenia el conjunt de les 

Terres de l’Ebre i que calia preservar. Aquest fet va suposar el naixement d’un nou 

moviment social —del qual va sorgir el manifest Per una nova cultura del territori— i una 

voluntat política de concertació territorial que va contribuir de manera molt notòria al 

reconeixement nacional i internacional d’aquest territori; un moviment amb la voluntat 

d’emergir i superar el passat, així com de fer-se escoltar, que va refermar el sentiment de 

pertinença al lloc d’una població que necessitava manifestar la seva oposició a tota 

planificació que posés en perill els seus recursos naturals, paisatgístics, patrimonials, 

històrics i culturals, és a dir, la seva pròpia identitat. Un moviment que proclamava un 

sentiment de pertànyer a un territori, tot i que no el seu reconeixement com a tal, en part, 

pels casos com els que s’exposaran tot seguit. 

                                                
58 El gener de l’any 2001, el Consell Nacional de l’Aigua va emetre el seu dictamen favorable al PHN i el febrer següent es 
va aprovar el Pla. Com explica David Sauri en El transvasament de l’Ebre. Recursos hídrics, identitat i equilibri social 
(Nel·lo, 2003, p.252), aquest projecte va suscitar un rebuig radical en la societat ebrenca, que va acabar saltant a les 
primeres pàgines dels mitjans de comunicació per la força que va agafar la mobilització social sorgida. Aquesta mobilització 
va derivar en la constitució de la Plataforma per a la Defensa de l’Ebre, la qual inicialment tenia com a objecte impedir el 
PHN, tot i que posteriorment també va defensar la lluita contra altres projectes que posaven en perill els valors del territori. 
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Amb aquest moviment es va posar de manifest un fet que ja s’avançava en el capítol 5: 

les Terres de l’Ebre són un territori amb un fort sentiment d’identitat, pertinença i 

consciència territorial sustentada sobre uns valors que en molts casos es consideren 

intocables i alhora sobre una realitat i necessitats específiques i una multiplicitat de 

relacions i de trets culturals diferencials respecte a la resta de Catalunya. Pel que fa a la 

planificació territorial, aquesta singularitat s’ha plasmat en una manera particular 

d’entendre, gestionar i organitzar els recursos. 

La «singularitat ebrenca» és una expressió recurrent en molts documents i discursos 

oficials però alhora molt qüestionada per la seva manca de concreció. Què és ser 

singular? D’acord amb el Diccionari de la llengua catalana: «que es distingeix per alguna 

cosa inusitada [...], únic a posseir determinades qualitats». Per tant, es voldria entendre 

aquesta expressió com el resultat de la conjuminació d’una cultura, d’una història així 

com d’un ambient inhòspit d’aïllament i desigualtats, del qual ha derivat un cert tarannà 

en l’organització i la gestió del territori, en una manera de fer si més no singular, diferent. 

En la planificació territorial aquest sentiment de pertinença té un risc: que la societat 

s’autoatorgui una autoritat no reglada. 

Aquesta manera de fer diferent no pot ser obviada en la planificació territorial —i menys 

encara en una investigació de caire geogràfic—, malgrat el risc que suposa assumir en 

l’àmbit científic un fet que no es pot demostrar més enllà de les especulacions i 

experiències viscudes en l’àmbit personal, les evidències que s’hagin pogut copsar en 

l’àmbit professional i algunes referències trobades en els documents oficials. Tal com es 

pot observar en el recull de premsa que adjuntem en l’annex 1, les Terres de l’Ebre, igual 

que moltes regions d’aquest país, són un exemple fefaent que la planificació territorial no 

forma part de l’ADN de la seva societat. Per aquesta raó, en aquesta investigació no ens 

hauria de sorprendre que els documents oficials sorgits encaminats a la regulació de les 

edificacions en l’SNU ebrenc com el Pla director urbanístic de les construccions agrícoles 

tradicionals de les Terres de l’Ebre o les Normes de planejament de les construccions 

agrícoles (apartat 7.4.2) comenci amb arguments com que: «les Terres de l’Ebre són el 

territori català que aglutina el major nombre i tipologies de construccions destinades a 

usos residencials en sòl no urbanitzable». Ara bé, per què? 

De partida, els elements que expliquen el procés d’urbanització del medi rural són 

diversos i, sovint, força complexos per entendre els motius que han portat a la 

densificació del medi rural ebrenc en els darrers anys, tot i l’existència d’un marc legal 

urbanístic que ho impedeix explícitament molt abans fins i tot de l’LU 2/2002. Aquesta 

complexitat no significa que s’hagi d’eximir en part aquest territori de la seva 
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responsabilitat final, sinó que més aviat ens pot ajudar a comprendre millor les causes 

que han propiciat aquesta ocupació i veure fins a quin punt els mecanismes que tenim al 

nostre abast són suficients per fer front als reptes que se’ns havien plantejat. No obstant 

això, la cerca d’aquestes causes, ens pot fer indagar en un terreny d’indole més social, 

altament qüestionable i objectable per l’alt nivell de subjectivitat que porten associades. 

Des d’aquesta investigació, però, assumim aquest risc, entenent que la mera anàlisi dels 

efectes territorials que ha pogut tenir qualsevol disfunció legislativa no és suficient per 

donar la resposta que el territori es mereix. Com la resta d’esdeveniments que han tingut 

lloc en el transcurs de la història, aquesta resposta cal cercar-la en el focus del problema: 

la societat i el seu sistema d’organització. 

Juntament amb els factors diferencials d’indole ambiental assenyalats anteriorment i un 

més que evident aïllament territorial, les Terres de l’Ebre es caracteritzen per un sistema 

d’organització i gestió política particular, molt vinculat a l’esmentat sentiment de 

pertinença territorial; uns elements que tot territori pot reconèixer com a propis, i d’aquí 

l’organització administrativa per comarques i províncies, sense anar més lluny. En aquest 

cas, ja és més que coneguda la constant reivindicació que s’ha fet en l’esfera de la 

política territorial i la governança local per al reconeixement institucional de l’especificitat 

cultural i lingüística ebrenca; un territori que reiteradament s’ha manifestat incomprès per 

la resta d’administracions quan se’ls ha intentat transmetre aquesta «singularitat». A tot 

això s’han de sumar les crítiques constants pel que fa a la desatenció administrativa que 

ha patit quant a les polítiques públiques, situació que explica parcialment que ens 

trobéssim davant d’uns dels territoris més endarrerits de Catalunya i, fins fa poc, 

desconegut. Tot i ser un territori de pas obligat entre València, Catalunya i Aragó, les 

Terres de l’Ebre són el sud de Catalunya i, malauradament com a tal, una zona llunyana, 

oblidada i alguns cops fins i tot menyspreada per la resta de Catalunya. Com bé afirma 

Germà Bel, que les Terres de l’Ebre hagin estat desateses «no és una queixa, és una 

constatació de fets» (ACN, 2009). En aquest sentit, partim d’una sèrie d’elements de 

caràcter estructural que confirmen aquesta «marginalitat històrica»,59 a la qual es fa tanta 

referència des de l’àmbit oficial i que possiblement estigui directament associada —tot i 

que en cap cas justificada— a aquesta «singularitat» territorial. 

Pel que fa a les raons del seu estancament, són moltes i variades. Entre els principals 

punts de debat de qualsevol discussió sobre aquesta desatenció administrativa són molts 

els analistes i polítics que ho han posat de manifest (Simó, 2003; Bayerri, 1984; Bel, 
                                                
59 Greuge històric que alguns autors han posat de manifest en les recerques realitzades (Sánchez, 2007 i Mena, 2002) i 
que atribueixen el retrocés econòmic a l’existència d’una burgesia amb escàs poder inversor, un repartiment de la terra i 
dels arrossars de forma molt desigual i un excessiu centralisme barceloní en detriment dels territoris més pobres.  
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2008; Nel·lo, 2002, i Torres, 2002). Des de la inexistència d’una burgesia progressista, 

passant per la manca d’una ciutat amb suficient pes econòmic i demogràfic que empenyi i 

dinamitzi el territori, fins a altres que asseguren que tot es deu a la manca d’una veu 

pròpia que representi el conjunt de les quatre comarques més enllà de la marca Terres de 

l’Ebre i que estableixi unes orientacions de conjunt per al seu desenvolupament territorial, 

són diversos i alhora complexos els motius d’arrels històriques que s’estima que ens han 

portat fins a la situació actual. Tot això, unit a la inestabilitat de la seva base econòmica, 

la qual s’ha posat sobradament de manifest en els darrers anys, la desvinculació social, 

política i institucional amb la resta de la província de Tarragona i la manca d’òrgans 

directrius propis per fer planificació territorial ha deixat aquest territori immers en una 

situació de pessimisme aclaparadora tant a nivell social i administratiu com professional, 

que no ajuda precisament a assentar les bases sorgides al voltant dels nous debats sobre 

la sostenibilitat i l’ordenació racional del territori en benefici de l’interès general.  

Aquests fets constatats, units a l’autocomplaença social, han provocat que en el discurs 

polític estigui molt arrelat un fort sentiment de greuge i marginació reactiva que advoca 

per una desregulació superior en els àmbits de l’ordenació del territori; un sentiment que 

impedeix implantar qualsevol política de planificació basada en l’organització eficient i 

responsable del territori. D’aquí que, cada cop que sorgeix una nova iniciativa emergeix el 

debat latent centrat en la contraposició de dues idees: la cultura del no contraposada en 

la cultura del si60 on: «En un extrem hi ha una minoria que es postula envers un model 

econòmic d’extrema restricció a noves activitats econòmiques i, en l’altre, una minoria 

que entén que qualsevol activitat que generi ocupació, encara que sigui agressiva 

territorialment, ha de ser benvinguda» (Bel, 2008). Al mig, tota aquella població a la qual 

fa referència l’exdelegat del Govern a les Terres de l’Ebre Lluís Salvadó (2009): «La gran 

majoria, que se sent còmoda amb un model d’equilibris entre la preservació dels nostres 

valors ambientals i culturals i el nostre desenvolupament econòmic.»  

En conjunt, una complexitat antropològica que fa que la planificació en aquest territori 

sigui concebuda com un instrument restrictiu i allunyat dels interessos locals; un 

creixement que volen que sigui en tots els sentits, però sense un guió per seguir, i d’aquí 

sorgeix el problema. Podríem dir que, en aquest cas, els assentaments residencials en 

l’SNU són un dels molts exemples d’aquesta desafecció cap a les polítiques de 

planificació territorial; una manera de fer particular sobre un sòl concebut des del punt de 

vista més estrictament de la propietat privada. 
                                                
60 Contraposició d’idees posada també de manifest per alguns sectors que consideraven que la candidatura EbreBiosfera, 
la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, dins del programa MaB (Man and Biosphere) de la UNESCO, únicament 
suposava una nova restricció imposada des de fora al progrés econòmic d’aquest territori. 
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Tot això ha provocat que massa cops en els debats sorgits predomini el desconeixement i 

la defensa dels interessos particulars i s’al·ludeixi sempre a l’endarreriment territorial i la 

manca de respecte cap als fonaments tècnics. Aquesta és una visió errònia en la manera 

d’entendre i concebre el territori que ha sobrepassat els límits ètics amb què es regeix la 

planificació territorial; un marc d’organització sociopolítica al qual donem molta 

importància en aquesta investigació, ja que l’entenem com el factor principal que explica 

que s’hagi arribat a la situació que estudiem. 

En aquest cas l’hemeroteca és un testimoni escrit del tarannà polític ebrenc. A les Terres 

de l’Ebre la planificació territorial mai ha estat ben vista per alguns polítics locals i 

organitzacions ciutadanes; és un fet objectiu, defugint la seva valoració de qualsevol 

animadversió personal, però existent. En el marc d’aprovació del PTPTE per exemple —

que va comptar amb un elevat nombre d’al·legacions tant des de l’àmbit polític i 

institucional com social—, es va arribar a titllar el pla des de l’àmbit polític «d’innecessari, 

ja que ningú no el demanava; intervencionista, centralista i limitatiu» i es va comparar 

amb el «d’un país més propi de l’Europa de l’Est del segle passat, que posa en dubte el 

principi constitucional d’autonomia local» (Moreno, 2009). Era un pla dissenyat «per no 

fer res, que vulnera el principi d’autonomia local» (ib.), un descrèdit a una estratègia, de la 

qual es va demanar la retirada des del territori, que es considerava que restringia el 

creixement econòmic de les Terres de l’Ebre. 

La crisi econòmica i les evidències a nivell territorial dels seus problemes, no ha propiciat 

cap canvi. El cas més recent el trobem l’any 2011, quan el nou Govern de la Generalitat 

va anunciar que derogaria el PTPTE, ja que el document no tenia en compte «ni la realitat 

ni la voluntat de creixement del territori» com tampoc tenia el «consens del territori» 

(Moreno, 2011). En conseqüència, el setembre d’aquell mateix any, la Generalitat va 

anunciar que es fixava l’agenda per iniciar-ne el procés de revisió, una revisió que es faria 

a poc menys d’un any de la seva entrada en vigor (28 de novembre de 2010). Entre tots 

els temes que s’havien de repassar es trobava el dels usos permesos en l’SNU i, 

especialment, el de les casetes de camp. Aquest procés naixia sense termini, fins avui 

(2016) tot segueix igual, aturat, atès l’efecte rebot d’altres territoris que va produir aquest 

anunciat tracte de favor. 

En conjunt, aquest discurs polític que s’ha esgrimit des del territori no ha fet altra cosa 

que perpetuar les inèrcies heretades; una conjuminació de problemes estructurals que ha 

dificultat tant la recepció com l’assentament de la població al territori, i que sovint ha estat 

l’argument dels consistoris per justificar la seva vulnerabilitat front determinades 

pràctiques que poguessin generar uns ingressos —obtinguts amb l’atorgament de 
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llicències d’obres i posterior tribut dels béns patrimonials, com és el cas que estudiem— 

en unes arques municipals ja de per si molt debilitades.  

Aquesta desafecció per les eines de planificació territorial no és un fet aïllat d’aquest 

territori. Dins dels discursos emergents per a un nou urbanisme han sorgit veus que diuen 

molt clarament les coses pel seu nom, com ho ha fet Fariña (2014, p. 22), el qual 

considera el sistema de planejament espanyol, i en concret l’urbanístic, com «un model 

que ha passat de ser un sistema d’organitzar el territori atenent una sèrie de previsions, a 

constituir-se exclusivament en una norma garant d’inversió immobiliària», és a dir, en 

funció de les necessitats i els interessos individuals. Aquesta barrera d’indole social i de 

base educacional ens afecta al conjunt de la societat i ha provocat que, tot i el context 

actual, ens enfrontem al gran problema professional de no haver estat capaços de nodrir 

la cultura urbanística d’eines que ens permetin fer entendre a la societat la importància 

dels límits en l’ús i gaudi de l’SNU. 

En el cas de les Terres de l’Ebre, la conjugació d’aquest sentiment de desafecció i 

endarreriment juntament amb la manca d’arrelament de les polítiques de planificació 

territorial han donat lloc a un clima de presumpció d'índole social que considera que la 

normativa urbanística, territorial i ambiental és un impediment a la competitivitat que no 

ha ajudat aquest territori a tirar endavant. El discurs oficial encara avui proclama que, si 

bé a les Terres de l’Ebre han sorgit iniciatives de desenvolupament, el fet que aquestes 

s’hagin portat en un marc legal molt més restrictiu com l’actual ha impedit poder tirar 

endavant qualsevol tipus d’iniciativa que es plantegi i, per tant, poder esdevenir un territori 

de primer ordre, a l’alçada d’altres regions del país, afavorides en el seu moment de 

creixement per un marc legal més lax. 

Un darrer exemple n’és el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre (2014-2020), encarregat 

l’any 2012 i redactat per la Universitat Rovira i Virgili amb la participació dels agents 

econòmics, les administracions públiques i la societat civil; amb un cost de 140.000 euros 

i després de ser lliurat el febrer de 2014 al Govern, el juny de 2015 el Govern va acabar 

dient que les seves conclusions no coincidien amb l’estratègia de desenvolupament 

nacional. Tenim, per tant, un document més que ha quedat en l’oblit; un document que 

definia en base a les aportacions rebudes per part dels agents socioeconòmics i culturals 

del territori i l’opinió de la ciutadania sobre alguns elements en l’enquesta que s’efectuà, 

les línies de desenvolupament del territori, les necessitats i el camí que calia seguir per a 

les Terres de l’Ebre. Ara, però, ha quedat en no-res abans que els agents socials n’hagin 

pogut conèixer el contingut final i extreure’n les seves pròpies conclusions. Segons el 

secretari d’Empresa i Competitivitat el Pla no es correspon amb les línies generals de 
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recuperació de la Generalitat, ja que és un pla «no operatiu». Ara el següent pas, segons 

és «reformular de cap i de nou la proposta» (ACN, 2015). Una situació amb concordança 

amb el que assenyalava Josep Bayerri (2015): «Planificar a les Terres de l’Ebre és com la 

cançó de l’enfadós, que no s’acaba mai perquè mai no comença». 

Possiblement els aspectes educacionals, ètics i morals que hem assenyalat en el capítol 

2 expliquin la major part d’aquestes qüestions. Però tots ells no deixen de ser aspectes 

subjectius, per molt que haguem intentat defugir d’aquestes valoracions i apreciacions 

d’índole més personal, encara que creiem que no ens quedava cap altra opció, i més 

tenint en compte l’enfocament legal i sociològic que ha adquirit la recerca; al cap i a la fi, 

és un territori que, igual que la resta de Catalunya, compta amb molt bones lleis i 

regulacions, alhora que amb una estructura tècnica i administrativa ben formada gràcies a 

la tasca realitzada pels col·legis professionals i, per tant, no hi hauria d’haver hagut 

motius perquè les eines no funcionessin, almenys teòricament. 

Un territori oblidat, potser sí, castigat, com molts de base agrària també, però que ha fet 

d’aquest retard la fal·làcia dels seus comportaments. Totes aquestes qüestions de base 

s’han posat de manifest en múltiples estudis i documents oficials; tothom les coneix, però 

ningú no fa res per fer-hi front. En el marc de l’ètica del poder, la qüestió continua latent: 

fins a quin punt i en quines circumstàncies la fi justifica els mitjans?61  

6.2.2. La caseta al tros. Una qüestió d’identitat territorial 

L’agricultura ha estat i segueix sent un dels sectors més importants de l’economia de les 

Terres de l’Ebre. No només pel pes específic que té, sinó també per la importància 

històrica i cultural que ha tingut en unes comarques de base rural fins pràcticament 

l’actualitat. En aquest paisatge, les casetes de camp han format part de la vida de moltes 

generacions de les Terres de l’Ebre, alhora que són part del patrimoni agrícola i cultural 

del medi rural: un argument recurrent en aquesta investigació, però bàsic per entendre la 

gran càrrega social que porten associada les construccions en l’SNU. 

El territori reflecteix aquest pes de la història mitjançant tot un conjunt d’edificacions 

agrícoles en consonància amb el lloc, disperses en funció de la distància del nucli urbà, 

els recursos del moment i les necessitats productives de la finca. Tanmateix, aquestes 

construccions han estat alguna cosa més que una mera edificació, malgrat que per les 

seves característiques poc tenen a veure amb la gran masia catalana que ens podem 

trobar en altres àmbits rurals de Catalunya o el caserío del nord peninsular, els pazos de 

                                                
61 Reflexions de Nicolau Maquiavel (1469-1527) exposades en el seu tractat de doctrina política El príncep. 
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Galícia o el cortijo d’Andalusia. No obstant això, la seva menor superfície no ha suposat 

en cap cas un menor afecte envers aquest patrimoni, ben al contrari. La societat ebrenca 

manté un fort arrelament cap aquestes edificacions, que va més enllà del que ha suposat 

«la caseta i l’hortet» de Francesc Macià. 

La caseta al tros (denominació local que rep aquesta modalitat de construcció) ha 

constituït una manera de viure, de relacionar-se amb l’entorn. Símbol de la pagesia 

disseminada, ha esdevingut patrimoni d’una col·lectivitat més enllà dels límits més 

estrictament rurals, i ha deixat de ser un lloc de treball i puntualment de reunió familiar per 

esdevenir un habitacle complementari al principal, on passar els caps de setmana, seguir 

portant-hi a terme les reunions familiars o establir-hi l’habitatge principal. De formes 

simples, i en alguns casos rudimentàries, pocs són els qui no tenen o han tingut una 

caseta al tros i qui més qui menys, una vivència o un record agradable amb la família o 

amics en una de les seves estances; un fet que és difícil que passi desapercebut per 

qualsevol analista que hagi abordat algun estudi en aquest àmbit territorial.  

El mateix Josep Pla (1897-1981), durant la seva visita en aquest territori en el marc 

d’elaboració de la Guia de Catalunya (1971, p. 280-281) en va ser conscient durant 

l’atenta observació de la realitat de l’època, la qual va plasmar en l’apartat dedicat a 

Tortosa. El seu relat és un testimoni escrit del paisatge urbà i agrari ebrenc amb la seva 

excel·lent visió del lloc i de la població que hi vivia, o com ell mateix escrigué en la nota 

que ho encapçala, «l’esperit local, sobre la població en què viuen i les seves meravelles 

habituals» (ib.). Pla va manifestar aquesta «singularitat» ebrenca, la seva manera de fer 

no tant diferent com sembla: «per a moltíssims catalans, entre els quals em compto, 

Tortosa és un misteri, un fenomen a explicar [...]. Els tortosins suportaren moltes 

calamitats. Per sort, els tortosins tenien una visible tendència a la cosa bucòlica: un dels 

seus ideals és tenir una petita casa de camp, perquè, després del que portem dit, es 

comprèn que estimen molt el camp, el jornal de terra i la petita sèquia vivificant. Els 

voltants de Tortosa són molt ben tinguts, una delícia d’ordenació agrària. En aquesta 

classe de plaers s’assemblen molt als ciutadans de Reus, que també són molt bucòlics i 

pastorals. Aquestes cases de camp, aquestes alqueries, pal·liaren als tortosins els 

horrors de la proximitat de la guerra: foren els seus refugis naturals. Ara la ciutat ha estat 

reconstruïda. Per a alguns aquesta reconstrucció hauria permès de crear una magnifica 

ciutat moderna, ampla, espaiosa, agradable. Però, segons sembla, no ha estat així, i les 

coses no han estat pas fetes amb la suficient amplitud. Tothom s’ha volgut mantenir en 

les seves posicions ancestrals. En aquest punt els tortosins són com els ciutadans de la 

resta del país: tenen la passió obsessiva del pam». 
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Aquest relat evidencia l’arrelament al camp de la societat ebrenca; un arrelament amb un 

important rerefons històric, derivat de la seva pròpia estructura territorial, bastant similar a 

la d’altres regions rurals de la província de Tarragona. Pel que fa a les construccions 

tradicionals disseminades en el medi rural, l’explotació agrícola distanciada dels nuclis 

urbans en un moment en què els mitjans de transport eren escassos va donar lloc a una 

constant proliferació de masos i cases rurals, en la seva gran major part de no gaire 

superfície, que feien les funcions d’habitatge temporal en èpoques de collita o treball del 

camp, així com d’habitatge permanent en altres casos. Amb una visió retrospectiva, els 

vestigis arquitectònics existents encara avui en el medi rural són un símbol i testimoni 

present de la nostra pagesia i del marcat caràcter rural que van tenir les Terres de l’Ebre 

amb una història associada, per molts desconeguda i en alguns casos infravalorada. La 

primera edificació que presentem és un exemple (figures 6.1 i 6.2).62 

 

 

 

 

 

 

 
 

El resultat d’aquesta relació de la societat amb el medi va donar lloc a un poblament 

dispers, molt arrelat a la geografia d’aquest país, que ens ha deixat un gran patrimoni 

                                                
62 Masia tradicional del delta de l’Ebre, al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita, en el seu dia emblanquinada amb 
cal i d’aquí el nom de Casablanca, malgrat que actualment ben poc en queda del seu color característic. Una de les 
primeres famílies de masovers de la Casablanca va ser la de l’oncle patern de l’escriptor Sebastià Juan Arbó. Ell mateix s’hi 
va refugiar durant la Guerra Civil i anteriorment va viure moltes temporades a la casa amb els seus familiars. Unes 
vivències que va viure de primera mà i ell mateix ho va relatar de manera transversal entre la realitat de la novel·la, a les 
seves publicacions en l’obra Terres de l’Ebre, la Masia i Los hombres de la tierra y el mar. La història d’aquesta masia és 
molt llarga, però només cal dir que el paisatge del delta de l’Ebre, en els termes que l’entenem, no seria el mateix sense el 
treball que van portar a terme els propietaris d’aquesta edificació: els treballs de dessecació dels terrenys fangosos del 
Delta a càrrec dels anglesos Birch i Huchs. Lo de l’Inglés, com popularment es coneix aquesta finca —tot i que el seu nom 
era la de Prados—, va constituir una unitat familiar i centre de treball per a molts pagesos.  

Aquesta edificació també va servir per allotjar els enginyers agrícoles responsables dels treballs de dessecació dels erms. 
Josefa Ferré (1986, p. 35) va descriure molt bé el passat d’aquesta edificació avui dia abandonada: «el sueño de unos 
ingleses llamados Birch y Gibbs Huchs, al fin se ha realizado, aunque han tenido que transcurrir muchos años para lograr 
el objetivo deseado de convertir unas tierras incultivables en lo que en un futuro llegara a ser una fuente de riqueza en la 
agricultura de España, conjuntamente con el resto de los terrenos que forman el Delta del Ebro. Un sueño lleno de sudores, 
dificultades y de hombres que dejaron sus vidas trabajando y saneando estas tierras que forman parte de nuestra historia, 
y que se llamaron en un principio, los Prados de San Carlos, hoy CASABLANCA.» 

A efectes urbanístics, el POUM de Sant Carles de la Ràpita va incloure la masia al Catàleg de masos i cases rurals per tal 
de garantir-ne la preservació. Actualment (2016) la masia i la finca està en venda per 3.000.000 €. 

FIGURA 6.2. Masia de Casablanca. Present (2016). 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

FIGURA 6.1. Masia de Casablanca. Passat (1865). 
Font: Josefa Ferré. 
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arquitectònic convertit en insígnia que, unida a les noves funcionalitats lúdiques del medi 

rural, ha derivat en un fort sentiment d’identitat, alhora que d’una vida rural idealitzada. 

Tanmateix, conceptes com masovers, carboners, cocons, forns de calç, marges de pedra 

seca, entre moltes altres, esdevenen denominacions avui desconegudes pels nous 

colonitzadors del medi rural, com també els senders, corriols, camins de carro i camins de 

ferradura que comunicaven els masos o els cultius i les pastures de la serra amb la plana; 

un patrimoni rural adaptat a les formes del terreny, els factors climàtics i les necessitats 

d’ús i manera de viure dels seus habitants, que ha evolucionat cap a sistemes 

constructius adaptats a les noves necessitats de la societat contemporània.  

Les Terres de l’Ebre no han estat exemptes dels canvis esdevinguts en el món rural 

esmentats en el capítol 2; aquests canvis han estat de l’ordre i magnitud de la resta de 

territoris rurals de la regió mediterrània en general i de Catalunya en particular. A les 

Terres de l’Ebre, però, cal afegir un darrer factor històric: la gelada de l’any 1956, data en 

què tots els qui van viure durant aquests temps en les zones més muntanyoses han 

recordat en les converses mantingudes i ho consideren, juntament amb les vicissituds de 

la postguerra (crisi, maquis,63 mercats, etc.), com a un punt d’inflexió molt important que 

va catapultar una hipotètica recuperació de les estructures agràries. A principis de febrer 

de 1956, un front d’aire siberià va provocar un daltabaix de les temperatures per tota 

Europa. Concretament, les gelades experimentades entre el 9 i l’11 de febrer de 1956 van 

suposar la sentència de mort d’un camp que amb prou feines podia sobreviure als nous 

avenços. La virulència de la glaçada va comportar la crema de plantes i arbres, 

impossible de recuperar a curt termini. Aquest fet va provocar que moltes famílies 

haguessin d’abandonar l’àmbit rural, com alguns dels testimonis han recordat: «la gelada 

va tancar els masos, ens ho va cremar tot» (entrevista#2.8.interior). El seu treball i la 

seva vida estava vinculada al bosc, al camp, a les pastures. Sense aquestes, la 

supervivència es va esvair i amb ells, un mode de vida i paisatge característic construït al 

llarg dels segles. No estem parlant de temps remots. En molts casos únicament es tracta 

d’una generació que aquest any reviu el 60è aniversari de la Gelada de 1956. 

Arquitectònicament, aquests canvis van afectar directament les construccions 

disseminades en conjunt i van derivar en un trencament en la història de les seves unitats 

domèstiques i d’explotació econòmica que, en la majoria dels casos, ha portat al seu 

abandonament. De ser llocs essencials, tant en l’ocupació com en l’explotació del territori, 

han passat a perdre el seu sentit original, fet que, unit a una major demanda social 
                                                
63 Gran part dels antics masovers i familiars d’aquests entrevistats assenyalen la persistència a la serra del Montsià i dels 
Ports de Beseit del moviment de guerrilles antifranquista i el control que n’efectuà la Guardia Civil per tots els qui 
voluntàriament o per pressions els ajudaven com un detonant afegit que va contribuir a la decisió de marxar dels masos. 
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d’activitats lúdiques a la natura i el creixement de les segones residències, ha modificat el 

sentit tradicional d’aquestes edificacions. En poc menys de cinquanta anys hem passat 

d’una comunitat rural constructora de paisatges i altament eficient en la gestió del territori, 

a una sustentada en la industrialització i el sector terciari, fet que inevitablement ha 

trencat el vincle entre la societat i la natura —des del punt de vista productiu— i, en 

conseqüència, la dependència dels recursos naturals i la pròpia subsistència d’aquesta. 

En aquest sentit, si bé la caracterització del patrimoni rural tradicional en el medi rural 

ebrenc no esdevé l’objecte d’aquesta investigació, l’estudi de la seva funcionalitat, 

història, patrimoni i reconeixement es podria considerar com el treball de base que 

encapçala aquesta recerca. Les imatges que presentem en la figura següent (fig. 6.3) són 

una radiografia d’aquesta nova realitat: al·ludim a un passat que hem abandonant i ens 

aferrem a uns drets històrics de construir un futur desvinculat del medi on s’insereix.  

 

 

 

 

 

FIGURA 6.3. El medi rural ebrenc: dues cares d’una mateixa moneda. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

La presència en el medi de les construccions tradicionals perdura com a testimoni 

arquitectònic del que van significar. El seu estat, però, és divers: es troben en runes o, en 

el millor dels casos, rehabilitades i reconvertides en habitatges, establiments de turisme 

rural o centres de divulgació, actuacions que en aquest darrer cas han garantit el 

manteniment del paisatge i estructura del medi rural i la història més recent de les 

persones que van ocupar el medi natural d’acord amb els usos propis establerts per la 

Llei d’urbanisme. Independentment del seu ús actual, en general es tracta d’edificacions 

caracteritzades per una tipologia constructiva austera, en funció dels materials del territori 

i del modus vivendi de les persones, amb elements molt bàsics, sense grans 

excentricitats, però suficients per viure; uns criteris i construccions que caldrà veure què 

mantenen en comú amb els assentaments disseminats actuals. Les següents imatges 

(figures 6.4 i 6.5) són una estampa sociològica d’un temps que, indistintament de l’àmbit 

territorial d’on provenim, va ser el nostre. 
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FIGURA 6.4. Mas de Mata-Redona, a la serra del Montsià (Sant Carles de la Ràpita). 

Masia del segle XIX. Fins als anys seixanta del segle XX un dels masos més importants del municipi. Estat actual: en runes 
i sense accessos rodats. El POUM de Sant Carles de la Ràpita, de conformitat amb allò que preveu l’article 50.2 de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, incorpora aquest assentament en el Catàleg de masies i cases rurals en l’SNU susceptibles de 
reconstrucció i rehabilitació. Tanmateix, malgrat que el consistori el va adquirir amb la finalitat de destinar-lo a activitats 
excursionistes, educatives i de lleure, fins a dia d’avui (2016) aquest projecte no s’ha desenvolupat. 

Font (d’esquerra a dreta): Museu Comarcal del Montsià i arxiu fotogràfic personal. 

 

 

 

 

FIGURA 6.5. Mas de l’Amat als Ports de Beseit (la Sénia). 

Edificació ocupada fins la meitat del segle XX. Situada a la forest Refalgarí (núm. 3 del Catàleg d’Utilitat Pública i T-1002 de 
l’Elenc). Actualment la finca en la qual s’ubica és propietat de la Generalitat de Catalunya, després que les pressions de la 
postguerra obliguessin els seus propietats a abandonar els terrenys i, en conseqüència, a «vendre» la seva propietat a 
l’Estat. En el projecte de rehabilitació portat a terme en els darrers anys pel Parc Natural dels Ports està previst reconvertir 
el mas en centre de divulgació de la vida tradicional als Ports. Ara, s’utilitza com a lloc espontani de refugi dels guardes a 
l’espera d’una nova partida pressupostària per destinar-lo als usos esmentats. 

Font: arxiu fotogràfic personal. 

D’aquests dos exemples, el primer (fig. 6.4) fa referència a un assentament històric que 

no ha pogut suportar el pas del temps ni la deixadesa de l’Administració; el segon (fig. 

6.5), a un conjunt arquitectònic que ha tingut millor fortuna i implicació, tot i que la seva 

recuperació en cap cas ha suposat l’aprofitament forestal de la finca. Totes dues 

construccions van més enllà de l’edificació en si i constitueixen un patrimoni inherent del 

medi rural actual, el passat del qual no ens preguntem molts cops.  

Per la forma de vida que portaven els masovers i el seu paral·lelisme amb altres masos 

del voltant, totes les vivències d’aquests dos assentaments tradicionals es podrien 

extrapolar al conjunt del medi rural. Poc a poc, però, aquestes zones van anar quedant 

despoblades i els seus habitants es van incorporar a la vida urbana. Actualment, els seus 

emplaçaments són la mostra més fefaent de la seva vinculació al lloc que hem esmentat 

anteriorment. La seva ubicació respon a les característiques del medi físic del seu entorn: 

la situació s’adapta a les perspectives visuals per tal de dominar el paisatge humanitzat i 

treballat, a l’orientació solar, amb obertures principals cara migdia i al redós dels vents del 
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nord, ocupats com a habitatge principal, per una o més famílies dels masovers, com a 

centre d’explotació ramadera i agrícola. Juntament amb l’edificació en si, encara avui s’hi 

poden trobar part dels corrals situats a l’aire lliure amb accés des de l’interior, l’era per a 

batre i la bassa per abeurar a la vora del pou, entre d’altres (figura 6.6). 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.6. Arquitectura rural tradicional vinculada a l’habitatge principal. 

D’esquerra a dreta: safareig, pou d’aigua per als animals i pou per al consum propi. Associats a l’habitatge també hi havia 
el corral, l’era, la pallissa, el calciner, el femer, els marges d’estendre la roba, etc. 

Font: arxiu fotogràfic personal. 

La realitat, la literatura i els testimonis orals ho posen de manifest: parlar del medi rural de 

les Terres de l’Ebre és parlar de les seves construccions, una ocupació humana del 

territori que tingut la seva empremta en la nostra cultura. Territorialment són moltes les 

obres que posen de manifest aquesta realitat. Entre aquestes, juntament amb les ja 

esmentades, no podem deixar de fer referència a l’obra d’Artur Bladé i Desumvila (1907-

1995), un testimoni escrit, des del coneixement de la realitat tractada, i amb el llenguatge 

clar, bucòlic i excepcional que el va caracteritzar, del medi rural ebrenc i dels seus 

pobladors. L’obra Guia de Benissanet (1982, p. 302-304) és una mostra d’aquest passat 

més recent: «el conjunt de les sénies64 (font principal de la riquesa agrària del poble), 

gairebé totes amb casa pròpia, corrals, pou —ara dotat de motor bomba— i safareig, s’ha 

de veure des d’un lloc alt [...] les cases i les mareres (com són anomenats els petits, però 

llargs, aqüeductes que separen una sénia de l’altra) tot just són visibles, ofegades per la 

verdor [...]. De sénies de gleva, en el terme de Benissanet, n’hi deu haver cosa d’un 

centenar. Llur extensió va de la mitja hectàrea (rarament menys) a les dues hectàrees i 

mitja (rarament més). Algunes sense casa habitable. Llur comú denominador és el pou 

(abans amb la sínia). De sénies de secà (també amb casa i pou) no n’hi ha tantes. Abans 

de la guerra del 1936-1939, les cases de les sénies eren habitades. Calia matinar molt i 
                                                
64 D’acord amb el Diccionari de la llengua catalana, es denomina sénia al tros de terra que es destina per a conrear-hi 
hortalisses regat artificialment. És un mot especialment utilitzat en la comarca de la Ribera d’Ebre i alguns sectors del 
Montsià. No s’ha de confondre, però, amb el mot sínia, el qual fa referència al sistema per elevar aigua, consistent en dues 
rodes, una horitzontal a la horitzontal a la qual es comunica un moviment de rotació mitjançant un pal mogut per un animal 
o un motor, i l’altra vertical que engrana amb la primera i mou una sèrie de catúfols disposats al llarg d’una cadena sense fi, 
la part inferior de la qual va submergida en l’aigua. No obstant això, ambdues paraules estan interconnectades. Com bé 
ens recorda el mateix Artur Bladé, el mot sínia és una alteració del mot sénia. Aquest prové de l’àrab saniya, que designa 
una alqueria o casa de camp, en què no podia mancar el pou dotat de l’antiga maquinària de fusta formada per dues grans 
rodes —l’una posada en sentit horitzontal, l’altra vertical— amb un engranatge rudimentari.  
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treballar fins que no s’hi veia. La producció d’hortalisses, que aleshores era el conreu 

principal, donava molta feina». És una plana que no està exempta del seu progressiu 

abandonament per manca de rendibilitat i d’un altre «fenomen d’aquests darrers temps», 

com bé denomina Bladé, «l’abandonament de les cases de les sénies». Els seniers 

s’estimen més viure al poble». La fotografia adjunta representa el paisatge de les sénies 

benissanetanes d’Artur Bladé. La resta que l’acompanyen, les d’un territori més proper en 

el temps que no pas en costums, valors i cultura de l’esforç (figura 6.7). 

 

 

 

 
 

FIGURA 6.7. Les sénies. Paisatge, història i patrimoni. 
Font: Associació Cultural Artur Bladé. 

Tal com s’ha esmentat a l’inici d’aquest apartat, un dels trets diferencials de la casa de 

camp ebrenca respecte a la de la resta de Catalunya són les seves dimensions, fet pel 

qual és un error associar les noves construccions residencials en l’SNU de grans 

superfícies a l’antiga masia catalana. Tot i que moltes de les antigues edificacions rurals 

ebrenques van aplegar unitats familiars de dimensions considerables, a grans trets la 

superfície constructiva de les masies va ser menor en relació amb altres àmbits 

territorials; un fet que explica aquest tret diferencial és, juntament a una pagesia amb 

menys recursos econòmics, la manca d’arrelament de l’hereu.  

Tradicionalment s’ha considerat la institució de l’hereu com el producte més original i 

idiosincràtic del dret civil català, pel fet que preserva la unitat del patrimoni familiar a 

l’entorn del fill o filla primogènita (la pubilla, en aquest cas), sense oblidar els drets que 

assisteixen la resta de fills (els cabalers). Aquesta singularitat explicaria per a molts el 

miracle històric de l’economia catalana, ja que els hereus haurien mantingut el conjunt 

productiu agropecuari que és la masia, mentre que els cabalers haurien hagut d’obrir un 

comerç o un taller industrial en una altra banda (Costa, 2013). En un sistema 

d’organització social tan tancat com és el medi rural, les decisions que es prenien en el si 

de la unitat familiar tenien una transcendència més important que en la ciutat, per la qual 

cosa els costums i dinàmiques adquirides s’han de tenir en compte per entendre la seva 

història i, la seva petjada territorial.  
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La figura de l’hereu a Catalunya està lligada principalment amb la Catalunya pairal, en la 

qual la masia estructurava l’economia de la família i l’assentament en el territori. Però a 

les Terres de l’Ebre, juntament amb altres llocs com la plana d’Urgell o el camp de 

Tarragona, la institució de l’hereu únicament s’aplicava en casos concrets: primerament, 

perquè el dret civil no obliga a fer testament a favor del primogènit en detriment de la 

resta de fills i, en segon lloc, perquè les costums socials d’aquest territori han estat de 

repartir les propietats entre tots els fills més que no de concentrar-les en un de sol per tal 

que aquest s’encarregués de preservar la unitat de producció i, principalment, la masia. A 

la pràctica, aquest fet va provocar que la terra es repartís en passar de pares a fills i, en 

conseqüència, no existís la tradició de les grans cases pairals, dominadores d’extenses 

finques agrícoles i explotacions ramaderes.  

Amb tot això, el segle XX va ser un temps de forta transformació per a la societat en 

general. La lògica de continuïtat domèstica va anar tenint cada cop menys importància, 

fet que explica en part que les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre 

s’hagin cenyit a habitatges més modestos i alhora més propis d’extensions menors de 

terra, utilitzats de forma temporal, sense desmerèixer, però, tots aquells masos que 

durant dècades van ser habitats per un important nombre de masovers i famílies. No 

obstant això, la seva dimensió en cap cas és equivalent a la importància que van tenir o 

van deixar de tenir. Com en la resta de regions, algunes de les antigues edificacions 

s’han deixat perdre, altres s’han mantingut o recuperat i altres s’han destruït, igual que ha 

passat amb tots els sistemes de força i treball que portaven associats. Els carros i els 

matxos han estat substituïts per vehicles; les sínies, per motors; la falç, per les 

segadores, i així fins a innumerables canvis que ha experimentat el medi rural. Per als qui 

no vam viure aquell temps, ens l’imaginem amb enyorança, recordant els petits reductes 

d’aquell passat més recent que els nostres ens recorden i que ara volem recrear però 

adaptats a les nostres necessitats; per als qui ho van viure, com s’ha recordat en algunes 

de les converses mantingudes: «era un mal que es veia venir» (entrevista#2.8.interior). 

Si de fet ja ho narrava Sebastià Juan Arbó (1977, p. 117) a La masia, en l’escena que es 

desenvolupa quan el fill gran del masover vol fer entendre al pare que no volia continuar 

amb el llegat que l’hi havien assignat, i menys encara si aquest comportava haver de 

viure sol, enmig del camp: «De todo aquello no queda nada [...] ha pasado el tiempo, 

padre, de las masías, tenemos que hacernos a esta idea. No verá nadie que levante una, 

ni una, en cambio, verá usted muchas que se cierran, muchas abandonadas y que van 

cayendo en ruinas. No quieren vivir ya como bestias: quieren vivir en el pueblo, entre la 

gente […]». I és que com ens recordava: «La masía, era la verdad, estaba herida de 
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muerte, como ella, estaba condenada. El tiempo, había, sí, pasado. Detrás de ellos se 

cerraría una manera de vivir, de luchar, de enfrentarse con la vida; una manera, tal vez, 

de querer, se cerraría sobre el tiempo, como un telón que desciende en el final del drama. 

No había más que cerrar los ojos, morir». De les masies es va passar a les casetes de 

camp, de dimensions més reduïdes: «Era una de aquellas viviendas que empezaban a 

surgir, aquí y allá, por toda a ribera, entre barraca y masía, y llamados a sustituir a las 

viejas masías, ya en camino de desaparecer». I és que aleshores en aquestes 

edificacions ja no s’hi vivia, «lo que hacían, a la verdad, era pasar el día, y al atardecer 

subían al pueblo, como lo hacían casi todos por este tiempo» (ib., p. 186). 

A nivell territorial, aquest repartiment de l’herència i els canvis econòmics ha derivat en 

una gran munió de petites parcel·les —moltes d’aquestes al límit de les unitats mínimes 

de conreu— i en molts casos, en la venda del mas. Aquest model d’organització i gestió 

del patrimoni familiar explica en part l’alta persistència del minifundisme en aquestes 

terres. En aquest sentit, si hi ha una expressió popular que fa especial al·lusió a aquest 

fet és la paraula «tros», la qual es refereix a la denominació popular que s’empra en el 

conjunt de les Terres de l’Ebre per fer referència a la porció de terrenys agrícoles 

disponibles (vegeu figura A.39). El Diccionari de la llengua catalana mateix ho assenyala 

en la definició de tros com «part d’una cosa separada, per qualsevol mitjà, de la resta». 

En aquest cas, es tracta de la part d’una finca, separada en porcions més petites. 

En l’àmbit urbanístic, tan important ha estat la pervivència de les nostres generacions 

futures com la salvaguarda del nostre passat, i un exemple n’és, com ja hem assenyalat 

en el capítol 3, la figura del Catàleg de masies i cases rurals. A les Terres de l’Ebre, però, 

tot i l’existència d’aquests elements patrimonials en el medi rural i la importància dels 

seus assentaments, pocs han estat els municipis que actualment disposen del 

corresponent catàleg, bé per l’esforç que fer-ne un inventari suposa o bé perquè, en molts 

casos, aquest inventari s’ha associat a la restricció d’usos i actuacions permeses. Molts 

dels catàlegs que s’han estat tramitant en els darrers anys han confós catalogació amb 

inventari, i preservació amb possibilitats de construcció. En efecte, al marge de totes els 

edificacions que l’òrgan substantiu ha hagut d’excloure perquè no reunien els requisits 

establerts, en alguns casos aquests inventaris han esdevingut llistats repetitius en els 

quals s’admeten tots els usos permesos en l’SNU, sense analitzar detingudament si 

l’espai és més idoni o no per admetre un hotel o destinar-lo a un establiment de turisme 

rural, ja que, si en totes les edificacions inventariades s’acabés portant a terme, els 

problemes derivats serien majors als de la seva preservació. Aquesta ha estat una 

oportunitat perduda per dignificar diverses generacions.  
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Tot això ha comportat el que anteriorment esmentàvem: mentre que la major part de les 

construccions tradicionals s’han abandonat o en el millors dels casos s’han rehabilitat, en 

els darrers anys, en aquest mateix espai s’ha originat una constant proliferació 

d’assentaments residencials, aquest cop, però, desvinculats de l’activitat agrícola, forestal 

o ramadera de la finca, però que paradoxalment, segons la ciutadania i l’Administració 

mateixa, volen al·ludir a aquest passat. Es tracta d’un fet nou, quant al marc normatiu, 

però més antic del que sembla. Malgrat tot, en aquest territori no ha estat de l’ordre ni 

magnitud del que ho va ser en la resta de regions litorals catalanes properes a la ciutat de 

Barcelona, molt vinculades a «la caseta i l’hortet» del president Macià, entre d’altres 

coses perquè la seva població ja era rural i, per tant, la necessitat de viure al camp durant 

el període vacacional o el caps de setmana era un fet tan desconegut com inusual, i 

d’aquí la diferenciació respecte altres regions. 

La dispersió dels assentaments residencials no vinculats al medi rural a les Terres de 

l’Ebre es pot començar a percebre a partir de l’inici del període de recuperació econòmica 

de la segona meitat del segle XX, diferenciat en tres fases. La primera d’aquestes fases 

no s’inicia fins la dècada dels anys  seixanta i setanta del segle XX, coincidint amb el 

període de recuperació econòmica; es tracta d’una ocupació silenciosa que va afectar 

principalment la primera línia litoral, juntament amb les zones rurals amb majors atractius 

des del punt de vista paisatgístic i propers als principals nuclis urbans. Amb la construcció 

d’una caseta de camp —en alguns casos d’importants dimensions—, per part de la 

població autòctona, per als caps de setmana en alguns casos i com a segona residència 

en altres, s’inicia un procés sense retorn d’ocupació del medi rural en funció de 

l’estructura de la propietat. El punt de partida més palpable d’aquest creixement 

residencial cal situar-lo a partir de la dècada dels noranta (segona fase), caracteritzada 

per la construcció d’habitatges unifamiliars de característiques constructives pròpies del 

sòl urbà, per part de grups socials més benestants, principalment dels voltants de la ciutat 

de Tortosa i la franja litoral del Perelló i l’Ampolla, unes construccions que posteriorment 

s’han anat estenent en el conjunt de l’SNU. 

El resultat de la permissibilitat urbanística viscuda és una extensa intensificació de l’SNU 

que porta a una situació més que complicada i que coincideix amb l’etapa de major 

prosperitat econòmica de principis del segle XXI (tercera fase). Aquesta darrera fase es 

caracteritza per una extensa interfase urbanoagrícola en molts àmbits territorials, on s’ha 

portat a terme la major proliferació d’habitatges de grans dimensions destinats tant a 

segona residència com a domicili habitual, ja sigui mitjançant la construcció de noves 
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edificacions o bé la rehabilitació de les masies i cases rurals tradicionals, en molts casos, 

però, sense tenir en compte els paràmetres arquitectònics originals.  

La diferència de cada fase radica en el marc legal urbanístic vigent. Majoritàriament, les 

construccions que es van portar a terme en el primer període tot i que no es consideren 

il·legals, moltes resten subjectes al règim de disconformitat, atès que són incompatibles 

segons els paràmetres del nou planejament. Les construccions del segon i el tercer 

període, però, ateses la superfície d’ocupació i tipologia constructiva, són edificacions que 

es van implantar al marge del planejament i que, per tant, estan subjectes al règim de 

fora d’ordenació en el cas que el delicte urbanístic hagi prescrit. Pel que fa a les 

construccions posteriors a l’any 2002, hi ha indicis que la gran major part es van portar a 

terme d’acord amb una llicència d’obres que autoritzava únicament a la construcció d’un 

magatzem agrícola o d’una construcció vinculats als usos agrícoles de la finca.  

Segons dades oficials, actualment el medi rural ebrenc està ocupat per més de 70.000 

edificacions en el medi rural, entre tradicionals i no tradicionals, vinculades o no. Des de 

l’Administració s'ha insistit que aquest fet no deixa de ser un tret característic i arrelat en 

aquestes terres per la seva pròpia estructura —petites explotacions agrícoles familiars de 

caràcter no professional, que, com a tals, esdevenen a més d'activitats d'explotació dels 

recursos naturals, motiu de trobada i esbarjo familiar. En aquest sentit El Pla director de 

les construccions agrícoles tradicionals a les Terres de l'Ebre (vegeu el capítol 7) és el 

reflex legislatiu d’aquest tracte històric; ja a la memòria del Pla queda identificada com 

pràctica «singular» en el sentit que: «El fet de disposar de la petita construcció que dóna 

suport a aquests afers i que constitueix una necessitat habitual per als habitants 

d'aquestes terres, que mantenen aquesta vocació de pagesia hereva d'avantpassats.»  

Totes aquestes dinàmiques d’ocupació del medi rural han deixat la seva empremta en el 

territori i caldrà veure fins a quin punt els seus efectes són assumibles per la planificació 

territorial i coherents amb l’argument històric. Així, d’acord amb aquesta extensa 

introducció, en els següents apartats constatarem si aquest retorn al camp ha estat curós 

amb el paisatge agrícola i amb la casa pairal, si les seves dimensions s’adeqüen a les 

necessitats reals i si la seva ubicació ha estat respectuosa amb la història, el territori i la 

cultura en general més enllà del marc legislatiu vigent en cada moment. 

6.2.3. La urbanització del medi rural: un fet [des]conegut?  

Des de l‘inici d’aquesta investigació podríem qüestionar si els assentaments residencials 

en l’SNU ebrenc són un fenomen excepcional d’aquest territori o si, en canvi, són 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 6. La urbanització del medi rural ebrenc: estat actual 267 

 
recurrents en el conjunt dels espais lliures, i d’aquí la necessitat o no de focalitzar aquest 

estudi des d’un punt de vista regional. En aquest sentit, en el capítol 2 hem presentat 

alguns elements de debat que ens porten a concloure que la qüestió va més enllà de 

l’àmbit de les Terres de l’Ebre, fins al punt que en moltes regions la resolució d’aquesta 

disfunció legal s’ha convertit en una prioritat per a les institucions. Les Illes Balears i el 

sud peninsular en són dos exemples; aquestes regions compten amb molts estudis 

referents a aquest problema i l’Administració, amb més o menys encert, s’ha implicat en 

eradicar-lo. A Catalunya el que ha succeït és tot el contrari. Si observem el medi rural en 

conjunt, els assentaments residencials en l’SNU són un fenomen recurrent dels nostres 

temps. Des de les Terres de l’Ebre, passant pel Camp de Tarragona, seguit de la plana 

de Lleida, els Pirineus i les comarques gironines, construir un habitatge residencial en el 

medi rural no ha estat aparentment tan difícil com així ho sembla legislativament. La 

diferència d’un territori respecte de l’altre no rau només en la pressió i magnitud que ha 

adquirit aquest fenomen sinó, sobretot, en la visibilitat que té. 

No obstant això, iniciar un treball d’aquest tipus requereix d’un enfocament regional: cal 

posar límits a un fet en un principi bastant generalitzat, atès la impossibilitat d’abastar tot 

l’àmbit català, és a dir, l’espai regit per un marc legal urbanístic comú. La qüestió està en 

per què les Terres de l’Ebre? Bàsicament per dues raons: primer, pel coneixement de 

primera mà del fenomen i, segon, per la seva visibilitat institucional, la qual cosa ens 

porta a indagar més en quina mesura aquest coneixement ha revertit territorialment en 

l’aplicació d’eines més contundents, de mesures de contenció i, l’eradicació del procés.  

Analitzats els documents de planificació oficials (PTP i catàlegs de paisatge), únicament 

en el cas dels de les Terres de l’Ebre es fa referència explícita a la gran proliferació 

d’habitatges en l’SNU al marge de la legalitat; pel que fa als de la resta de territoris, tot i la 

seva existència, aquest fet s’ha obviat. Per tant, partim de la concepció que a les Terres 

de l’Ebre els documents oficials així com els mitjans de comunicació ho han posat de 

manifest reiteradament, ja sigui per la magnitud dels fets, la visibilitat intencionada que 

s’ha fet del fenomen o bé perquè la seva proliferació ha interferit amb altres elements de 

planificació de rang superior (infraestructures viàries, eòliques, etc.). 

Aquest creixement residencial en el medi rural s’ha portat a terme al·ludint per part de 

l’administració local a una manca de coneixement i control de les actuacions que es 

porten sobre l’extensa superfície de l’SNU. Un argument recurrent per justificar què ha 

passat que ha derivat en el plantejament de diverses qüestions, algunes de les quals 

s’han convertit en el fil conductor de la nostra anàlisi: els consistoris han estat realment 

conscients del problema? Quina ha estat la funció de l’Administració i de la societat? Hem 
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estat coneixedors del fet o realment és un problema molt recent, fruit de les dinàmiques 

urbanístiques dels darrers anys? En cas de coneixement, quines mesures s’han adoptat 

per posar-hi fre? En l’àmbit de la planificació territorial, fins a quin punt aquesta dispersió 

descontrolada condiciona la nostra tasca professional?  

En conseqüència, i d’acord amb tot el que hem constatat fins ara, aquest apartat té per 

objecte exposar la gran paradoxa d’aquest territori pel que fa als assentaments 

residencials en el medi rural, centrada en dos extrems molt qüestionables des de 

qualsevol disciplina: el coneixement del fet i el deixar fer. Dues conclusions d’entrada que 

no han requerit haver d’arribar al final d’aquesta investigació per adonar-nos que el que 

ha succeït no és precisament un fet puntual; una evidència que, malgrat tot, no s’ha de 

considerar com la corroboració mateixa de la hipòtesi de partida d’aquesta investigació en 

el sentit estrictament científic, atès que aquest estudi no pot precisar fins a quin punt 

aquesta visibilitat es troba al darrere de l’aparent contenció de la construcció de nous 

habitatges en l’SNU experimentada en els darrers anys. Al marge d’aquests aspectes, el 

que presentem és el resultat de l’anàlisi dels documents oficials portats a terme, centrada 

concretament en el PTPTE (2001 i 2010), el Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, 

la modificació de la Llei d’urbanisme (2012), i algunes de les memòries dels planejaments 

municipals dels àmbits més controvertits històricament amb la urbanització disseminada 

en el medi rural, juntament amb un annex que recull les notícies aparegudes en els 

mitjans de comunicació durant els darrers deu anys.  

En conjunt, es tracta d’una síntesi del fenomen des del punt de vista oficial, que posa de 

manifest la paradoxa abans esmentada: els assentaments residencials de nova 

construcció en el medi rural al marge de la legalitat no han estat un fet tan [des]conegut,65 

i d’aquí la matisació del terme conegut que fem en aquest apartat. Els següents extractes 

dels documents analitzats en són un exemple. 

Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre 

El PTPTE aprovat l’any 2001 abordava la qüestió dels assentaments disseminats en 

l’SNU i establia criteris de contenció per evitar la dinàmica de creixement incontrolat 

iniciada, tot i que en la seva memòria no es feia referència explícita als problemes que 

comportava en la gestió del territori, entre d’altres raons perquè el marc legal urbanístic 

no ho prohibia taxativament. El nou PTPTE (2010) fa referència explícita als problemes 

                                                
65 D’acord amb el Diccionari de la llengua catalana, el terme desconegut fa referència a allò no conegut, com els costums 
d’una determinada gent. Pel que fa al terme conegut, l’antònim, significa, de què es té coneixença. Per tant, si es parla 
d’aquest fet és perquè realment se sap què està passant, en aquest cas, que s’està o almenys s’ha vulnerat la llei i, per 
tant, com a Administració s’ha d’actuar.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 6. La urbanització del medi rural ebrenc: estat actual 269 

 
que comporta la urbanització descontrolada en el medi rural tot establint mesures en 

consonància amb la Llei d’urbanisme i el lloc on s’implanten. 

La primera referència la trobem a l’apartat 4.2, Dinàmiques de transformació, de la 

memòria del Pla (p. 84), en el qual s’esmenta la implantació d’habitatges en el medi rural 

com a primer factor de transformació del territori. Concretament, en l’apartat 4.2.4.1, 

Ocupació del sòl no urbanitzable per habitatges il·legals i sense infraestructures 

d’urbanització, s’assenyala que: «l’ocupació del sòl no urbanitzable per habitatges que no 

compleixen els requeriments legals és un procés que s’ha anat detectant. L’àmplia oferta 

a Internet de venda de terrenys rústics anunciant la possibilitat d’edificar i de transformar 

barraques agrícoles en habitatges, mostra l’existència d’un procés creixent d’ocupació del 

sòl no urbanitzable [...] un procés que acostuma a comportar el tancament impermeable 

al pas de fauna del terreny en què s’assenta i l’abandonament dels conreus de secà. Això 

incrementa el risc d’incendis i provoca la pèrdua d’un hàbitat molt valuós per al 

manteniment de la biodiversitat [...] el Text refós de la Llei d’urbanisme i el seu Reglament 

especifiquen el tipus d’edificacions admeses en sòl no urbanitzable i les condicions 

d’edificació, rehabilitació o reconstrucció; l’ús residencial de les edificacions en sòl no 

urbanitzable queda restringit a aquell associat directament i justificada a les activitats 

agrícoles, ramaderes, de turisme rural o educatives, i la inclusió en el catàleg específic 

que ha d’elaborar el planejament urbanístic estableix quines masies i cases rurals són 

susceptibles de rehabilitació o reconstrucció. El sòl no urbanitzable no té la vocació de sòl 

residencial. Des del punt de vista de la legalitat i de la sostenibilitat no és admissible la 

pervivència d’aquest procés d’ocupació i transformació i cal una implicació als diferents 

nivells d’actuació, amb estratègies per afavorir el manteniment en el territori de la 

presència humana associada a l’activitat agrària, que és la que ha anat conformant el 

paisatge i ha permès el manteniment de la biodiversitat actual, i per controlar la venda de 

barraques agrícoles i eradicar-ne la transformació en habitatges.» 

Hi ha una dada que s’ha de tenir en compte: de les 2.602 al·legacions que va rebre el 

PTPTE durant el període d’exposició pública, la majoria es referien a les construccions en 

l’SNU; un problema que el Govern tripartit es va comprometre a reconduir mitjançant 

l’aprovació d’una normativa que reconegués aquest tipus de construccions i en regulés i 

fes extensiva la implantació. El 4 d’octubre de 2010, la Comissió d’Urbanisme de les 

Terres de l’Ebre (CUTE) va sotmetre a informació pública les Normes de planejament 

urbanístic de les construccions agràries a les Terres de l’Ebre. Aquesta normativa però va 

quedar en suspens fins el recent Pla director urbanístic de les construccions agrícoles 

tradicionals a les Terres de l’Ebre (DOGC núm. 6831, de 16.3.2015). 
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Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre 

El Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre identifica el fenomen dels assentaments 

residencials no vinculats als usos agraris com una de les principals debilitats del paisatge 

d’aquest territori. Aquest document determina que l’augment de la urbanització dels nuclis 

urbans, la poca cura que s’ha tingut en el model constructiu utilitzat o les urbanitzacions 

autoconstruïdes i el gran nombre d’assentaments disseminats en determinats indrets —

com en el cas del municipi del Perelló o l’Ampolla— han malmès l’estructura paisatgística 

en la qual s’insereixen. Els seus redactors posen de manifest com: «la proliferació de 

l’assentament disseminat amb vocació de primera residència, i que tendeix a implantar-se 

preferentment en els vessants assolellats marítims de les Muntanyes de Tivissa-

Vandellòs, Serres de Cardó-Boix i la Serra del Montsià, així com a les planes litorals del 

Baix Ebre, la plana del Burgà, la Plana del Baix Ebre-Montsià i els Vessants de Tivenys-

coll de l’Alba, impliquen unes activitats urbanístiques que comporten alteracions 

paisatgístiques puntuals però molt presents arreu del territori. Al Delta hi ha una dinàmica 

similar, en aquest cas, proliferen primeres i segones residències en espais on inicialment 

hi havia magatzems destinats a l’ús agrícola» (p. 283).  

Així mateix, el Catàleg també identifica altres disfuncions en les actuacions portades a 

terme. D’acord amb la diagnosi que es va efectuar, assenyala que: «la rehabilitació de 

molts masos i casetes de camp, amb unes tipologies, volumetries o cromatismes 

totalment heterogenis ha provocat l’aparició d’impactes puntuals, però molt repetits arreu 

del territori ebrenc, especialment a les planes litorals, al delta de l’Ebre i als vessants 

assolellats de les serralades prelitorals. Per altra banda, en l’entorn rural també hi ha 

masos i casetes de camp que s’han abandonat i presenten un aspecte degradat.» 

D’acord amb aquesta diagnosi, s’indica com la causa principal d’aquest problema 

l’abandonament de les explotacions i el sorgiment d’aquests assentaments en: «[...] als 

sectors de muntanya pràcticament van desaparèixer les activitats silvícoles i associades i 

només van mantenir activitats ramaderes cada com més residuals, així com tales 

puntuals de les masses forestals. En aquests sectors, els conreus només es van mantenir 

en terrenys de poc pendent i propers als nuclis habitats. En paral·lel a aquest 

abandonament de les activitats agroforestals, es va produir una desaparició dels 

assentaments disseminats que va comportar la degradació, i fins i tot la desaparició en 

molts casos, de les edificacions i del patrimoni arquitectònic associat com els corrals, les 

cisternes, els senders, els forns de calç o les places carboneres (p. 129). [...] un fenomen 

característic, per bé que no exclusiu, d'aquestes planes litorals i prelitorals, va ser la 

proliferació de l'assentament disseminat, especialment a partir de la segona meitat de la 
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dècada de 1990. Es tractava d'un procés, que encara continua vigent, que consistia 

bàsicament a rehabilitar antics masos que ja no tenien la funció agrària original. És un 

fenomen que protagonitzaren ciutadans procedents de diversos països europeus 

(sobretot anglesos), i que va tenir certa incidència en municipis com el Perelló, l'Ametlla 

de Mar, l'Ampolla, Rasquera, i més recentment a Gandesa, Tivissa o Riba-roja» (p. 132). 

Amb aquesta anàlisi rigorosa, els redactors del Catàleg volien convèncer els poders 

públics de l’existència d’un dels majors problemes territorials que les autoritats locals i 

l’Administració en general tenen sobre la taula. La imatge que acompanyava el 

raonament és una panoràmica indicativa del gran nombre d’assentaments que hi ha 

actualment en el medi rural de les Terres de l’Ebre, ja siguin construccions agràries 

tradicionals com assentaments residencials de nova construcció (figura 6.8). 

 

 
 

FIGURA 6.8. Traces d'assentaments disseminats a la plana del Burgans (Rasquera i el Perelló). 
Font: Catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre. 

D’acord amb el Catàleg, els àmbits muntanyosos amb millors visuals, però, no han estat 

els únics que han estat afectats per aquest fenomen. Les terrasses fluvials han estat 

altament afectades amb la consegüent desaparició del paisatge tradicional, en aquest cas 

caracteritzat per l'horta, els canals i les sèquies, la combinació de nuclis grans o mitjans 

amb poblament disseminat, la navegació de llaguts i la vegetació de ribera a les ribes i 

illes. Com bé s’hi assenyala, el resultat és: «una progressiva desaparició del paisatge 

tradicional d'horta i del seu patrimoni hidràulic, del qual avui es poden contemplar només 

restes degradades, la progressiva proliferació d'àrees residencials, industrials i comercials 

disperses i extensives, i l'existència de nuclis antics degradats» (p. 156). 

Pel que respecta a la població inductora d’aquest procés de transformació, s’identifica 

entre les possibles causes raons històriques com les noves dinàmiques experimentades 

en els darrers anys que han sobrepassat fronteres. En aquest darrer cas, es fa especial 

esment als processos de mobilitat residencial experimentat en alguns municipis de les 

Terres de l’Ebre en el sentit que: «els masos o construccions aïllades estan vinculats, al 

mateix temps, a l'assentament urbà i el paisatge agrícola de la Plana del Baix Ebre-

Montsià i dels Burgans. Aquestes construccions han patit un procés de despoblament 
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força important durant la segona meitat del segle XX, tot i això, es detecta en algunes 

zones, sobretot als Burgans, una incipient tendència a la restauració d'antics masos i 

masies per a primeres residències ocupades sobretot per ciutadans i ciutadanes d'altres 

països de la Unió Europea. A les planes la població autòctona conserva el costum de 

tenir una segona residència per l'estiu o caps de setmana associada principalment a una 

superfície de conreu d'olivera» (p. 249). 

Respecte als impactes que sofreix el paisatge ebrenc, el Catàleg és contundent: «un dels 

principals impactes que es produeix en el paisatge de les planes de les Terres de l'Ebre 

està relacionat amb el creixement urbanístic dels diversos municipis, especialment al 

litoral i en les dues capitals de comarca del Baix Ebre i Montsià [...] Amb els anys, gairebé 

tot el sòl urbanitzable del front litoral d'aquests municipis s'ha anat construint, generant 

grans impactes en el paisatge agrícola i forestal preexistent i afectant la qualitat dels 

característics petits penya-segats que apareixen en tot el litoral de les Terres de l'Ebre 

[...]. En els vessants assolellats marítims de les unitats Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, 

les Serres de Cardó-Boix i les Serres del Montsià-Godall, així com a les planes del Litoral 

del Baix Ebre, la plana dels Burgans, la Plana del Baix Ebre-Montsià i els Vessants de 

Tivenys-Coll de l'Alba, s'ha anat produint durant el darrer decenni una proliferació de 

l'assentament disseminat. Aquesta proliferació s'ha produït majoritàriament per la 

rehabilitació de petits masos o casetes de tros per a un ús de cap de setmana, per als ja 

residents, o de primera residència, per als nouvinguts. En la majoria dels casos són 

edificacions rehabilitades sense cap criteri constructiu comú ni integrades en l'arquitectura 

de la zona. Aquest fet, en general, no implica el manteniment dels espais agrícoles que 

envolten les edificacions. Són els mateixos compradors els que adeqüen l'habitatge amb 

criteris totalment heterogenis. Aquest assentament disseminat ha generat l'aparició 

d'impactes puntuals però molt repetits [...] en determinats indrets, com en el cas del 

municipi del Perelló o l'Ampolla, fins i tot s'han arribat a desenvolupar urbanitzacions 

clandestines, que poc a poc s'han anat regularitzant. Aquestes urbanitzacions, 

tradicionalment mancades de qualsevol mena de servei bàsic, han suposat, igual que en 

el cas de l'assentament disseminat, l'aparició d'impactes puntuals però molt repetits en 

molts d'aquests sectors de les Terres de l'Ebre» (p. 260). 

En resum, es tracta d’una diagnosi territorial contundent que incideix en els problemes 

cabdals d’aquest territori i de la qual emanen les directrius del paisatge.66 Malgrat això, tot 

i que el Catàleg va ser aprovat l’any 2010, no ha estat fins quatre anys després que ha 
                                                
66 Les directrius del paisatge són les determinacions que, basant-se en els catàlegs de paisatge, precisen i incorporen 
normativament les propostes d’objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions en els plans territorials parcials o en els 
plans directors territorials que elabora el departament de la Generalitat competent en polítiques territorials.  
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estat presentat oficialment pel Govern com si d’un document nou i innovador es tractés, 

tot i que a efectes legals ja feia molt de temps que totes les polítiques públiques i nous 

projectes l’havien de tenir en compte. Aquesta nova cultura del paisatge que proclama el 

Govern tenia —i segueix tenint— com a objecte fer possible una Catalunya més 

endreçada, justa i digna tant en temes ambientals com ecològics; uns objectius que es 

van començar a gestar en l’àmbit parlamentari l’any 2000, en el marc del Conveni 

Europeu del Paisatge; un punt d’inflexió en la gestió del territori europeu encaminat a la 

protecció jurídica i la gestió del paisatge, al qual el Parlament de Catalunya va ser la 

primera cambra legislativa europea a adherir-se. 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 

La darrera modificació de la Llei d’urbanisme fa referència explícita a la singularitat de les 

Terres de l’Ebre pel que respecta a les construccions en el medi rural i amplia els nous 

usos permesos en les edificacions tradicionals preexistents en el conjunt de Catalunya. 

Així, determina que: «amb la finalitat d’afavorir la conservació i la recuperació del 

patrimoni rural, d’incentivar la reactivació econòmica i desenvolupament del món rural, 

aquesta llei amplia els usos admissibles en les masies i les cases rurals susceptibles de 

reconstrucció i rehabilitació, i permet la catalogació per raons arquitectòniques o 

històriques, d’altres edificacions existents en sòl no urbanitzable, anteriors a l’entrada en 

vigor del primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi, 

susceptibles de rehabilitació o reconstrucció amb vistes a ésser destinades als mateixos 

usos permesos en el cas de les masies i les cases rurals, exceptuant-ne l’habitatge. 

D’acord amb el cos teòric d’aquesta permissibilitat, la llei reconeix les particularitats 

territorials en el sentit que es pot permetre la preservació i la recuperació d’antigues 

edificacions amb valors arquitectònics i patrimonials que contribueixen al manteniment de 

la memòria històrica de, entre altres, antigues pràctiques ramaderes, com ara bordes o 

cabanes a l’Aran o a altres territoris de muntanya, o d’antigues pràctiques agrícoles, com 

ara masets i casetes de camp a les Terres de l’Ebre [...]». 

Aquesta Llei, tot i que encara no compta amb un reglament específic que la desenvolupi, 

assumeix una realitat diferencial en determinats ambients territorials, particularitat que en 

el cas de les Terres de l’Ebre, tal com analitzarem en el capítol següent, ha culminat amb 

l’aprovació del ja esmentat Pla director de les construccions agrícoles tradicionals. 

Previsiblement un Pla que pretén donar resposta a un fet que ha estat identificat en la 

memòria de molts planejaments municipals portats a terme en els darrers anys i que es 

pot resumir en alguns dels exemples dels planejaments que tot seguit s’exposen. 
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POUM de l’Ampolla 

El POUM de l’Ampolla va ser aprovat definitivament per la CUTE el 24 de març de 2011, 

amb certes restriccions, principalment pel que fa a les previsions de creixement urbanístic 

previstes al voltant de tots els assentaments preexistents en l’SNU, que han derivat 

pràcticament en alguns casos en veritables nuclis urbanitzats. 

Pel que fa al fenomen de la urbanització dispersa, en la memòria del POUM s’identifiquen 

les edificacions existents en l’SNU. Aquesta caracterització assenyala com a raó principal 

de l’elevada dispersió dels assentaments que hi ha en el medi rural motius exclusivament 

històrics. D’acord amb aquesta premissa, justifica que: «el territori fa temps que ha estat 

ocupat per masos i cases de tros que no afecten sinó que es pot dir que contribueixen 

eficaçment a la qualificació del paisatge, i per tant, són elements a conservar» (p. 149). 

Respecte a la nova modalitat d’assentaments, molt correctament assumeix que: «malgrat 

això, en els darrers anys, aquesta ocupació històrica s’ha incrementat afectat i deformat 

per dos processos complementaris que cal tallar, si no es volen tenir importants 

problemes mediambientals. En primer lloc, moltes de les cases de tros tradicionals s’han 

transformat augmentant el volum de manera desproporcionada fins a desnaturalitzar l’ús i 

la forma originària. En segon lloc, s’han construït nous xalets i/o magatzems no agrícoles, 

sense llicència, que augmenta l’ocupació dels terrenys fins a límits insostenibles» (ib.). 

Pel que respecta a les mesures de gestió a implantar, aquestes són inexistents. 

POUM de Ginestar 

El POUM de Ginestar es va aprovar inicialment l’octubre de 2003, però no va ser fins 

l’any 2011 que es va aprovar definitivament per la CUTE, amb un planejament llarg i 

complex no tant pel que fa a l’extensió del nucli urbà sinó a la gran quantitat de 

construccions disseminades que han proliferat en el medi rural. Quant a aquest darrer 

aspecte, tal com van assumir públicament els responsables d’aquest municipi durant el 

transcurs de la seva aprovació: «és el que majors problemes ha ocasionat aquests últims 

anys, atès la gran quantitat de llicències de magatzem agrícola que es van atorgar a les 

anteriors legislatures i, principalment, la 2003-2007. Aquestes llicències s’atorgaven en 

realitat per poder convertir els anomenats magatzems en habitatges en sòl rústic, la qual 

cosa, està expressament prohibit per la Llei». 

Aquest problema ha superat els límits estrictament municipals i, malgrat que la memòria 

del POUM no hi incideixi explícitament, ha estat un tema recurrent en els mitjans de 

comunicació (vegeu les figures A.11, A.14 i A.15) fins al punt que el consistori mateix ha 

assumit que aquesta situació ha plantejat greus problemes administratius i jurídics a 
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l’Ajuntament, sobretot, en forma de denúncies que la Generalitat han posat al Jutjat 

Contenciós Administratiu. Com es va posar de manifest en les notícies assenyalades, els 

denunciants consideren que la majoria de les llicències de magatzem agrícola atorgades 

per decret d’alcaldia durant els últims anys de la legislatura 2003-2007 són il·legals. Fins 

avui, aquest municipi compta amb múltiples ordres d’enderroc, denúncies en curs i ordres 

d’inspecció, algunes d’aquestes fruit del requeriment que li va trametre el 2006 el Jutjat 

de Gandesa en què li sol·licitava que facilités un llistat de totes les construccions en 

l’SNU atorgades per l’Ajuntament durant els últims anys de la legislatura. 

POUM de Tortosa 

En l’aprovació inicial del POUM de Tortosa (gener de 2003), el consistori va posar de 

manifest la importància que havia tingut el patrimoni arquitectònic en el medi rural i la 

necessitat que hi havia de preservar-lo en el sentit que: «la presència dels masos forma 

part del paisatge històric, patrimonial i cultural de les nostres terres, de manera que sense 

aquesta presència es perdria part del fil conductor de la història del territori. Davant 

d’aquest reconeixement, en la memòria del POUM es considera que: la importància 

d’aquets masos ha de conduir a l’elaboració de mesures encaminades a garantir la seva 

estabilitat i recuperació, evitant-ne la seva desaparició» (p. 69-70).  

Malgrat que el municipi compti amb més de cinc mil edificacions en l’SNU d’acord amb el 

recompte realitzat mitjançant el mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC, el llistat de masos i 

cases rurals en l’SNU que s’adjunta en la memòria únicament inclou un total de divuit 

masos. A raó d’això, justifica que: «fer un llistat exhaustiu i complet d’aquests masos es 

tracta d’una tasca força complicada per la dificultat, en alguns casos, en la seva 

localització (n’hi ha que es troben totalment degradats), en l’establiment d’una certa 

jerarquia com a patrimoni territorial i en la definició de criteris per tal d’avaluar el seu 

interès històric i arquitectònic» (p. 70). 

Pel que respecta als assentaments convertits en habitatges, s’identifica el fet. En l’apartat 

7.3 Urbanitzacions disseminades de la memòria del POUM aprovat definitivament el 27 

de juliol de 2006 per la CUTE s’assenyala que: «l’especial configuració morfològica de 

territori tortosí, formada per una vall de riu on s’hi assenten els nuclis urbans del terme 

municipal, i unes properes serralades que la tanquen, propicien en època estival un 

ambient xafogós, amb un elevat grau d’humitat i temperatura. Aquestes condicions han 

marcat, des d’antic, la vida estiuenca a la vall i han propiciat l’aparició d’importants nuclis 

de segones residències, que han fet més lleuger el pas dels mesos més calorosos i, 

alhora, han creat, fins i tot, un cert estil de vida entre moltes famílies, a cavall entre dos 
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habitatges, les anomenades primera i segona residència. Aquestes segones residències, 

ubicades en situacions properes a les primeres, han proliferat moltes vegades sense cap 

mena de planificació, ni de control, ni de les necessàries condicions mediambientals i 

urbanístiques [...]. Aquestes àrees de segones residencies, sovint molt massificades, han 

estat especialment significatives a la riba dreta en tot el vessant del coll de l’Alba i a la 

riba esquerra, en la plana al voltant de Jesús i els Reguers. L’existència de xarxes de reg 

o aqüífers d’on extreure aigua, ha determinat, avalat i propiciat el creixement d’aquestes 

urbanitzacions, que han esdevingut en les zones més seques, en àrees amb cases força 

aïllades. Àrees com la costa del Cèlio, Sant Josep de la Muntanya, el coll de l’Alba, camí 

de Sant Jordi, barranc de la Llet a la riba esquerra o terrer Roig, el Canalet o Sant 

Bernabé a la riba dreta, han configurat una extensa, i quasi bé intercomunicada, xarxa 

d’edificacions que han anat creixent al voltant dels camins principals i ramificant-se, 

moltes vegades desordenadament, en camins secundaris» (p. 80). 

Quant a la seva regulació, en la disposició transitòria primera de les Normes 

urbanístiques es va concretar que: «en el termini de dos anys l’Ajuntament de Tortosa 

realitzarà un inventari de les construccions existents en el sòl no urbanitzable, que es 

destinen a usos no reconeguts en la Llei d’urbanisme, per les que s’establirà un règim 

particular». L’any 2006 el consistori va finalitzar l’inventari de totes les construccions en 

l’SNU (vegeu figura A.6). Fins avui, però, encara resta per aprovar el catàleg de masos, 

entre d’altres raons per la desmesurada dimensió que va posar en evidència el recompte: 

vuit mil construccions, repartides en un document amb vuit volums, on s’identifica la 

situació, característiques i situació urbanística en què es troben. D’aquestes, més de mil 

cinc-centes es reconeixia que calia «regular i ordenar». De fet, en la memòria mateixa del 

POUM d’alguna manera ja es posava de manifest aquest desgavell quan es reconeixia 

que el municipi compta amb prop de 500 ha d’assentaments disseminats, mentre que el 

sòl urbà és d’unes 1.202 ha, amb 428 ha de sòl urbà consolidat. La identificació del fet 

però, tampoc ha derivat en mesures de gestió concretes. 

El cas de Tortosa és singular. El creixement de l’àrea urbanitzada ha absorbit l’espai 

periurbà més proper i l’ha convertit, en espais residencials permanents. Ja l'any 1984 va 

posar de manifest i qüestionar aquest fet l'arquitecte Manuel Ribas Pierra, arran de 

l'elaboració del nou PGOU de Tortosa del qual va ser un dels arquitectes redactors. En 

aquest planejament, Ribas es va mostrar molt restrictiu en acceptar les construccions no 

urbanes i va exigir parcel·les de grans dimensions per poder construir-hi una casa, tot 

al·legant raons mediambientals i estètiques. No obstant això, el criteri urbanístic i social 

del moment era mantenir el criteri tradicional, és a dir, el d'una casa per jornal, sense 
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altres exigències. Aquesta versió mantindria el que en el seu moment ja va determinar el 

president Macià: «que tothom tingui accés a la caseta i l'hortet».  

En aquell moment la qüestió no va poder ser resolta per aquest respectable arquitecte. El 

PGOU es va aprovar amb una gran traça de sectors disseminats que avui es troben 

classificats com a sòl urbà i tota la resta quedava en una situació urbanística 

disconforme; una dispersió dels assentaments que en els darrers anys no s’ha aturat sinó 

tot el contrari, s’ha intensificat pels mateixos motius que en la dècada passada: la tradició 

de disposar d'una segona residència al camp al·legant motius ancestrals. Ara però, els 

efectes sinèrgics i acumulatius han sobrepassat tota proposta d’ordenació.  

La visibilitat del fet: recull de premsa 

Durant més de deu anys hem assistit impàvids a les notícies d’actuacions irregulars en el 

medi rural. Hem estat espectadors, subjectes i coneixedors del que estava succeint. El 

recull de premsa que adjuntem en l’annex 1 n’és un exemple. Elaborat a títol individual a 

mesura que anaven apareixent nous casos als mitjans de comunicació, té com a objecte 

apropar-nos a les dimensions reals del problema. Tal com es pot constatar fent-hi una 

breu ullada, l’allau de notícies que feien referència a aquest fet ha estat indiscriminada i 

ha sobrepassat els límits marcats. Aquí únicament s’adjunten les que vam poder recollir. 

Alguns poden titllar de parcialitat que no s’expliquin els reptes aconseguits. Potser 

aquests no són notícia, per la qual cosa no els hem pogut trobar. Però mentrestant es 

feien públics aquests casos, algú en va valorar la significació o el contingut? Que cadascú 

n’extregui les seves pròpies conclusions. 

En conjunt, la realitat que es manifesta en cadascuna de les figures de planejament 

analitzades i el recull de premsa esmentat ens porta a una primera conclusió: que el 

fenomen, com a tal, ha estat visible per part de l’Administració i per la mateixa ciutadania. 

Una altra cosa ben diferent, però, és veure fins a quin punt aquesta preocupació ha 

propiciat un canvi d’actitud. Com actors i espectadors directes d’aquest procés de canvi i 

transformació del medi rural, podem afirmar en aquest estadi de la investigació que el 

creixement urbanístic al marge de la legalitat s’ha exclòs i silenciat de qualsevol debat 

polític seriós, així com de qualsevol debat per part de la ciutadania mateixa, malgrat que 

aquest hagi estat un tema recurrent per als diversos governs en els darrers anys. La 

magnitud dels fets i de les persones implicades en un territori tan petit com aquest ha 

provocat que poc o molt tothom tingui una persona coneguda, familiar o sigui propietària 

d’una d’aquestes edificacions, fet que explica que la societat civil no hagi emprès cap 

tipus de mobilització amb la lògica de l’aquí no! (Nel·lo, 2003) plasmada en diversos 
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casos de conflictes territorials esdevinguts a Catalunya; com tampoc no s’ha mobilitzat la 

classe política ebrenca per castigar aquestes conductes, la qual ha assumit massa sovint 

un paper ambivalent, de victimisme i d’heroïcitat davant de qualsevol proposta de no-

desenvolupament territorial. 

En conjunt, és una peculiaritat ebrenca, malauradament ben [des]coneguda, que, 

comparant els documents analitzats fins ara i la realitat, mostra símptomes que aquest 

fenomen possiblement no s’ha abordat com cal. Davant d’això cal preguntar-nos: és 

realment això un tret diferencial ebrenc? De l’anàlisi de les notícies recollides no n’hem 

pogut extreure cap argument de denúncia ni crítica des de l’àmbit polític més enllà de les 

declaracions de l’exdelegat del Govern català a les Terres de l’Ebre i actual diputat al 

Parlament de Catalunya, Lluís Salvadó, quan va alertar del seriós problema que 

suposaven per als ajuntaments i la disfunció de l’ordenament territorial la construcció de 

cases disgregades en sòl rústic incomplint la legislació urbanística (Domènech, 2006)67, o 

les efectuades per l’exdelegat del Departament a les Terres de l’Ebre, Víctor Gimeno, 

quan va posar de manifest els impactes que aquesta pràctica urbanística tenia sobre el 

medi i tot l’entramat que l’acompanyava (figura A.5 a A.13); la resta no s’ha preguntat ni 

manifestat públicament per les seves causes i conseqüències. 

Existeixen elements més que evidents que tots som coneixedors d’aquesta singularitat, 

però ningú no hi fa referència. Seria possiblement un error des de la disciplina geogràfica 

pensar el contrari, ja que, bàsicament, les formes d’organització territorial i els projectes 

que s’hi desenvolupen no deixen de ser un reflex de la societat que els organitza; com a 

assenyalava Di Méo (1998, p. 8) «de les expressions i signes identitaris del grup social 

que l’apropia». Per tant, i en la línia de Ruiz (2013, p. 61): «dime qué paisaje tienes y te 

diré quién eres».  

6.3. Els assentaments residencials en el medi rural: diagnosi inicial 

La urbanització que s’ha portat a terme durant dècades sobre els ecosistemes del litoral, 

les zones periurbanes i en àmbits més rurals a nivell macroeconòmic ha estat ben vista, 

en part perquè aquesta s’ha associat a les èpoques de major esplendor i de retruc de 

prosperitat social. Els estudis portats a terme fins avui, així com l’empremta en el territori, 

posen de manifest, però, que el mode de no-planificació que van seguir moltes de les 

                                                
67 Aquestes declaracions formen part de l’article Urbanització de baixa densitat. Inseguretat Ciutadana de l’Anuari Territorial 
de Catalunya del 2006. En aquest article es posava de manifest els problemes d’inseguretat i dels riscos d’incendis que 
s’havien viscut en bona part d’aquestes urbanitzacions, i de l’adequació d’aquestes a la Llei de mesures de prevenció dels 
incendis forestals, així com a l’augment de les irregularitats en l’SNU, bàsicament a les comarques del sud de Tarragona 
(Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià) amb especial incidència en el delta de l’Ebre. 
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promocions immobiliàries —principalment de la dècada dels anys seixanta fins als 

vuitanta— està molt lluny d’esdevenir símbol del desenvolupament sostenible. Malgrat 

això, els criteris urbanístics adoptats van ser coherents amb el moment, principalment pel 

que fa al context polític i social i, sobretot, al marc legal, caracteritzats en conjunt per l’alta 

permissibilitat amb tot allò que suposés un creixement econòmic, ni que aquest fos a curt 

termini. No ens trobàvem en un marc comunitari com l’actual ni tampoc disposàvem d’un 

marc legal tan rigorós, per molt que la CE fes al·lusió directa a la defensa del medi 

ambient o per molt benèvola que fos la Llei del sòl de 1956. 

Ara tot ha canviat, tot el que hem presentat en els capítol 2 i 3 d’aquesta investigació n’és 

una evidència. Formem part de la UE, institució que ha fet de la defensa del medi ambient 

i de la protecció del territori el seu principal objectiu. Formem part d’un país amb un 

sistema democràtic sòlid, amb la seva corresponent distribució de competències en 

comunitats autònomes i amb un marc legislatiu immillorable que incorpora tot allò referent 

a la protecció del medi que emana dels nous paradigmes internacionals, amb la qual cosa 

els planejaments urbanístics que caracteritzaren el període dictatorial no haurien de ser 

possibles actualment, menys encara quan hi ha lleis que ho impedeixen.  

Malgrat tot, en l’àmbit urbanístic, els darrers anys passaran a constituir el període de 

major de creixement urbanístic, en què la urbanització dispersa n’ha esdevingut el tret 

característic principal. Alguns d’aquests nous creixements s’han portat a terme d’acord 

amb antics sectors de planejament urbanístic; d’altres, vulnerant la majoria dels criteris 

urbanístics adoptats en l’àmbit internacional, però amb el vistiplau de les administracions. 

Una qüestió social, econòmica o política, que ha estat tan forta com per desobeir 

l’ordenament jurídic en matèria urbanística i planificació territorial. Tot això, com era 

d’esperar, ha tingut els seus efectes en el territori; uns impactes més perceptibles que 

quantificables, però amb uns resultats iguals de perversos que els viscuts durant l’època 

dels anys seixanta als vuitanta. El resultat és una gran munió de promocions 

immobiliàries deslligades del nucli urbà, inconnexes amb els serveis existents i 

impossibles de redreçar d’acord amb les eines urbanístiques existents. En aquest marc, 

les construccions residencials en l’SNU són una peça més d’aquesta complexitat legal. 

D’acord amb aquest plantejament, l’anàlisi que presentem tot seguit vol posar de manifest 

les pautes de distribució territorial diferencials associades als assentaments residencials 

en l’SNU a partir de dues metodologies bàsiques: el treball de camp i l’anàlisi SIG. 

Aquesta anàlisi forma part de l’estudi previ que conforma aquesta investigació (Segura, 

2012); una tasca que tenia com a objecte caracteritzar l’empremta del fenomen 
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urbanitzador sobre el territori tot distingint els assentaments residencials que s’han portat 

a terme amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’LU 2/2002 dels posteriors.  

El resultat d’aquest estudi ens va permetre obtenir una visió global del fet a partir de: les 

sinèrgies d’ocupació, la caracterització constructiva de l’espai urbanitzat, la incidència 

territorial dels assentaments i el grau adequació dels assentaments disseminats al nou 

marc legal vigent. Una diagnosi extrapolable quant a metodologia a altres regions, de la 

qual es poden extreure diversos elements de debat sobre l’eficàcia de les eines de 

planificació actuals per disminuir la pressió de la urbanització sobre el medi rural. 

6.3.1. Trets d’ocupació residencial del medi rural 

La manera com s’ha portat a terme el fenomen de proliferació de la urbanització dispersa 

no ha estat igual en el conjunt de l’SNU ebrenc. Durant el transcurs inicial de les 

observacions efectuades en el treball de camp i posteriorment en l’anàlisi de la distribució 

de les construccions a partir del mapa topogràfic 1:25.000 (plànol 6), vam constatar tot un 

seguit d’inèrcies d’ocupació del medi rural diferencials en funció de l’àmbit on s’ubicaven. 

A partir d’aquesta constatació i partint d’unes premisses molt concretes, en els següents 

subapartats presentem els resultats de la caracterització territorial efectuada.  

6.3.1.1. Emmarcament geogràfic i justificació de l’àrea d’estudi 

D’acord amb el que hem exposat en l’apartat precedent, els resultats del mapa de 

densitats (plànol 7), juntament amb la percepció dels canvis i models de creixements 

portats a terme, el treball documental i les converses mantingudes amb els agents del 

territori, s’ha acotat l’àmbit d’estudi a tres espais amb una major virulència del fenomen 

que estudiem. En aquests tres àmbits aparentment els nivells de pressió dels 

assentaments en l’SNU han estat més importants i són: els voltants de la ciutat de 

Tortosa i la zona del massís dels Ports de Beseit (Roquetes, Jesús i Alfara de Carles), la 

zona deltaica (Deltebre i Sant Jaume d’Enveja) i les zones properes als espais litorals 

(l’Ampolla, el Perelló, l’Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar Platja). D’acord 

amb aquests criteris i per tal de facilitar-ne la interpretació, els hem classificat en tres 

denominacions genèriques, caracteritzades cadascuna per: 

- Àmbit 1. Vessants de muntanya interior:  

Àrea periurbana al voltant del nucli urbà de Tortosa i la seva àrea més propera, 

caracteritzada aparentment per una alta presència d’assentaments disseminats en 

l’SNU. És una franja emmarcada en el paisatge que descriu Josep Pla (1971) a 
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Guia de Catalunya, especialment pel que fa a la zona propera al cim de Caro i del 

coll de l’Alba. L’ocupació urbana del medi rural en aquest espai és de les més 

antigues respecte a la resta del territori (exceptuant-ne les cases senyorials 

d’indians de la zona de Xerta, Tivenys i Aldover), inicialment per la població urbana 

de Tortosa i Roquetes amb alta capacitat econòmica, un fet que posteriorment s’ha 

generalitzat en el conjunt dels municipis propers essent actualment significatiu el 

creixement portat a terme en la zona entorn a l’EMD de Jesús (vegeu la figura 6.9). 

- Àmbit 2. Espais litorals:  

Àrea propera als ecosistemes litorals, amb part d’influència dels ecosistemes 

d’interior bàsicament per la seva posició, actualment molt esquitxada pels 

assentaments disseminats, que ocupa en la seva major els vessants de muntanya 

amb vistes privilegiades a la plana deltaica i al mar Mediterrani. Els inicis d’aquests 

assentaments es remunten a la dècada dels setanta amb construccions d’escassa 

complexitat arquitectònica destinades a segona residència per a la població local. 

Tanmateix, durant els darrers anys s’han construït edificacions residencials com a 

domicili habitual d’una superfície major, principalment ocupades per població 

estrangera, sense menysprear, però, les inèrcies d’ocupació residencial de la 

població local (vegeu la figura 6.10). 

- Àmbit 3. Plana deltaica:  

Àrea al voltant dels nuclis urbans de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, amb un 

marcat caràcter agrícola i model d’assentament tradicional basat en la propietat del 

sòl al marge del planejament, que ha fet de la pràctica il·legal de construir un 

habitatge en l’SNU una modalitat de creixement urbanístic habitual. A diferència 

dels dos casos anteriors, la seva ocupació aparentment ha estat portada a terme 

per la població del mateix municipi, fet pel qual la seva expansió està més 

relacionada amb el creixement poblacional i econòmic del municipi mateix, amb 

pautes de distribució molt lligades a la propietat del sòl (vegeu la figura 6.11). 
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Àmbit 1. Vessants de muntanya interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.9. Perímetre de delimitació de l’àmbit 1. 
Font: elaboració pròpia a partir del mapa topogràfic 1:25.000. Cartografia de referència de l’ICGC.  
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Àmbit 2. Espais litorals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FIGURA 6.10. Perímetre de delimitació de l’àmbit 2. 
Font: elaboració pròpia a partir del mapa topogràfic 1:25.000. Cartografia de referència de l’ICGC.  
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Àmbit 3. Plana deltaica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.11. Perímetre de delimitació de l’àmbit 3. 
Font: elaboració pròpia a partir del mapa topogràfic 1:25.000. Cartografia de referència de l’ICGC.  
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6.3.1.2. Evolució i caracterització del procés urbanitzador: tendències de canvi  

En la delimitació dels tres àmbits anteriors hem pogut copsar l’alt grau d’intensificació 

urbana que presenta actualment el medi rural. Tres àmbits amb un seguit de 

característiques en comú: la permissibilitat a l’hora d’atorgar i supervisar les llicències 

d’obres emeses, la poca efectivitat dels instruments jurídics, i les repercussions que tenen 

les pautes particulars sobre el territori i el medi rural que les envolten. No obstant això, la 

mera transposició de les dades del mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC no ens permetia 

inicialment discernir les construccions que s’han portat a terme abans de l’entrada en 

vigor de l’LU 2/2002 de les que s’han portat a terme amb posterioritat. Per tal 

d’aproximar-nos a la naturalesa del fet i partint de la seva localització, en segon lloc, hem 

analitzat la distribució territorial de la difusió residencial urbana dins l’espai rural i els 

diferents patrons territorials que els moviments residencials han dibuixat. 

A partir de la fotointerpretació comparativa de l’ortofotomapa a escala 1:5000 de l’any 

2000-2002 (segons el full) i del darrer disponible en el moment de portar a terme aquest 

primer estudi de base (any 2011), l’anàlisi que incloem en aquest apartat esdevé una 

mostra del que ha succeït durant aquests darrers anys. En conjunt, l’objecte d’aquest 

obeeix a diverses finalitats en funció de les hipòtesis inicialment plantejades, entre les 

quals es troba la possible interrelació dels assentaments residencials amb els valors 

naturals de l’espai on s’insereix, la desvinculació dels assentaments al medi i la manca 

d’adequació d’aquests assentaments al marc legal vigent. 

Atenent a la magnitud del fenomen estudiat —i tenint en compte que formava part d’un 

primer estudi més general—, l’estudi de transformació i artificialització dels tres àmbits 

establerts es va establir dins d’un marc d’estudi de 20 km2. L’elecció d’aquest marc, però 

no ha estat a l’atzar, sinó en consonància amb els resultats de les anàlisis cartogràfiques 

realitzades en els anteriors apartats (plànol 6 i plànol 7) i les zones amb major presència 

d’edificacions residencials identificades durant el transcurs del treball de camp. D’acord 

amb aquests paràmetres de partida, vam delimitar tres subàmbits, amb la mateixa 

denominació que els seus superiors jeràrquics: 

- Subàmbit 1. Vessants de muntanya interior. 

- Subàmbit 2. Espais litorals. 

- Subàmbit 3. Plana deltaica. 

El resultat d’aquesta delimitació és el que es mostrem en la figura adjunta (figura 6.12). 
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FIGURA 6.12. Marc d’estudi resultant per a la identificació del fenomen residencial. 
Font: elaboració pròpia a partir del mapa topogràfic 1:25.000. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Un cop acotat geogràficament l’àmbit de treball, el següent pas ha consistit a delimitar 

mitjançant el SIG els àmbits que han sofert canvis durant el període estudiat, comparant-

ne els punts vectorials del mapa topogràfic 1:25.000 de la situació inicial (ortofotomapa 

2002) i l’actual (ortofotomapa 2011). Aquesta delimitació no anava més enllà de l’anàlisi 

de la distribució territorial i la identificació genèrica dels nous usos residencials, 

determinats segons la superfície urbanitzada al voltant de la parcel·la així com tots 

aquells annexos i usos implantats en consonància amb la Llei d’urbanisme. 

De l’anàlisi resultant, cal destacar la gran variabilitat de les casuístiques observades pel 

que fa a l’ocupació i urbanització de l’SNU i la seva incidència territorial, juntament amb 

les repercussions ambientals, paisatgístiques i territorials d’aquest comportament; tres 

subàmbits que, observats a primer cop d’ull mitjançant els ortofotomapes i sense 

analitzar-ne la tipologia constructiva de les edificacions, hom pot tenir la impressió que 

ens trobem davant d’un impuls de l’agricultura per tots els nous assentaments 

residencials sorgits, en un principi, vinculats a les tasques professionals del sector. 

Els resultats mostrats tot seguit són una primera presa de contacte amb molts dels 

aspectes que hem assenyalat en els apartats anteriors d’aquest estudi. 
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Interpretació dels canvis en l’àmbit vessants de muntanya interior 

Per tal de plasmar aquestes dinàmiques de creixement i comprovar si el nou marc legal 

urbanístic ha pogut posar fre a aquest fenomen, el perímetre de l’àmbit escollit s’ha 

delimitat al voltant de l’EMD de Jesús (figura 6.13).  
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FIGURA 6.13. Evolució dels assentaments residencials en el medi rural (2002-2011): subàmbit 1. 
Font: elaboració pròpia partir de la base topogràfica 1:25.000 i els ortofotomapes dels anys 2002 i 2011 de l’ICGC. 

Els assentaments disseminats que s’han portat a terme en aquesta franja són 

creixements a base d’edificacions aïllades, que des de la dècada dels anys setanta i 

vuitanta han anat colonitzant de manera espontània les muntanyes properes al nucli urbà 

de Tortosa. Tal com podem constatar en l’ortofotomapa de 2002, la presència 

d’edificacions en el medi rural era molt important, com a conseqüència del fort arrelament 

social que aquesta modalitat de construccions té en aquest territori, juntament amb el fet 

que el medi rural d’aquest espai s’urbanitzés en un estadi temporal més inicial —
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principalment a causa d’una major presència de classes benestants vinculades al nucli 

urbà de Tortosa, les quals van anar consolidant com un fet habitual disposar d’una casa a 

la muntanya68 per als caps de setmana i períodes de vacances.  

El resultat d’aquest llarg procés ha estat un territori altament ocupat per assentaments 

disseminats. D’acord amb l’ortofotomapa actual, les noves disposicions urbanístiques no 

han revertit en una millora del medi ambient i, en conseqüència, en una planificació més 

eficient, atès que durant el període de temps transcorregut s’han seguit implantant nous 

usos residencials en les finques limítrofs. La pervivència d’aquestes pautes d’ocupació 

del medi rural ha derivat, com era d’esperar, en la consolidació de veritables continus 

urbanitzats i, en efecte, en una forta pressió sobre el medi on s’implanten. L’anàlisi de la 

distribució de les edificacions a sobre de la cartografia vectorial de les cotes de nivell ens 

ofereix una imatge del territori actual (figura 6.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 6.14. Distribució de les edificacions en el medi rural respecte el sòl urbà en el subàmbit 1. 
Font: elaboració pròpia partir del MUC i el mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC. 

Tal com podem verificar en la imatge adjunta (fig. 6.14), l’SNU de l’àmbit d’estudi es troba 

altament esquitxat per edificacions disseminades indistintament de la seva tipologia. Tot i 

que en la cartografia no es pot apreciar, gran part d’aquestes, actualment han esdevingut 

assentaments residencials, la gran major part propers a sectors residencials disseminats 

reconeguts pel planejament com a sòl urbà que, en cas que es volguessin regularitzar, 

seria gairebé inviable portar-ho a terme en les condicions que s’havia fet antigament en 

                                                
68 Edificacions ubicades al Parc Natural dels Ports, les immediacions pròpies i altres indrets com Sant Josep de la 
Muntanya o el coll de l’Alba entre altres coincidint en les zones més elevades molt vinculades a la tradició existent des de fa 
dècades a Tortosa de disposar d’una segona residència al camp. En la gran major part dels casos, es tracta d’edificacions 
per als caps de setmana i el període vacacional. 
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sectors de tipologia similar atès la mateixa dispersió dels assentaments, i les restriccions 

associades a la pròpia normativa urbanística que limita explícitament les modificacions de 

les figures de planejament urbanístic si aquestes no responen a raons d’interès públic 

(article 97). Així mateix, la seva dispersió també mostra símptomes d’incompatibilitat més 

que evidents amb els usos agraris, fet que agreuja i dificulta l’accés a la terra agrària en 

termes productius i funcionals (fragmentació, incompatibilitat d’ús i preus. 

Interpretació dels canvis en l’àmbit dels espais litorals 

El perímetre de l’àmbit seleccionat per estudiar la tipologia de creixement desenvolupada 

es troba ubicat en la franja de muntanya litoral del terme municipal d’Alcanar, enfront de 

la badia dels Alfacs i proper al nucli costaner de Sant Carles de la Ràpita (figura 6.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 6.15. Evolució dels assentaments residencials en el medi rural (2002-2011): subàmbit 2. 
Font: elaboració pròpia partir de la base topogràfica 1:25.000 i els ortofotomapes dels anys 2002 i 2011 de l’ICGC. 
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El motiu pel qual hem considerat més oportú analitzar aquest espai és que, malgrat la 

presència d’un gran nombre d’assentaments residencials, la seva ocupació ha estat 

menor que en la resta de la franja litoral, raó per la qual, en aquesta fase inicial de la 

recerca, podem distingir millor els àmbits susceptibles de canvi. En conseqüència, 

analitzem les tendències de creixement que s’han donat en aquests anys en un espai que 

s’havia mantingut al marge d’aquesta dinàmica d’ocupació —tot i l’existència d’algunes 

edificacions prèvies—, però amb un entorn natural de gran rellevància i vistes 

excepcionals a la badia dels Alfacs; així mateix, no hem d’oblidar les possibles inèrcies 

que hagi pogut exercir la proximitat al nucli turístic i focus del major boom immobiliari 

d’aquest territori, com és el municipi de Sant Carles de la Ràpita i el sector residencial 

d’Alcanar platja, aquest darrer, amb una elevada presència en l’àmbit costaner de 

població estrangera nord-europea en edat de jubilació des de fa més de tres dècades. 

Malgrat que hi trobem usos residencials menors, l’anàlisi comparativa entre els dos 

períodes temporals ens permet copsar alguns dels canvis més significatius que s’han 

portat a terme, com ara que, en general i excepte alguns casos en concret, en els darrers 

anys s’ha implantat un important nombre d’usos residencials amb trets poc d’acord amb 

la normativa legal vigent, tant pel que fa als usos complementaris com per la vinculació 

aparent al medi rural on s’implanten. Les edificacions detectades presenten un nivell de 

complexitat considerable, tant pel que fa a la superfície de construcció com als elements 

annexos, molts dels quals, desvinculats dels usos propis de l’SNU. Quant a la seva 

distribució espacial aquestes s’ubiquen majoritàriament en els àmbits més elevats dels 

vessants de muntanya (figura 6.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.16. Distribució de les edificacions en el medi rural respecte el sòl urbà en el subàmbit 2. 
Font: elaboració pròpia partir del MUC i el mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC. 
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Com podem constatar en la imatge adjunta (figura. 6.16), la densitat d’ocupació és menor 

respecte a la resta de dos àmbits objecte d’anàlisi. Tanmateix, la seva disposició 

resseguint els vessants de muntanya ha comportat l’escarpament d’àmbits de pendent 

considerable mitjançant l’obertura de camins i fonaments derivats de la construcció 

mateixa, fet que, des del punt de vista de la gestió de l’explotació agrícola —majoritària 

en aquest espai—, en cas que l’objectiu fou aquest, no queda justificada la seva 

vinculació a l’explotació. Tanmateix, tot i que la dispersió del disseminat no ens aporta 

dades sobre la seva tipologia constructiva, la comparació amb els resultats obtinguts en 

el treball de camp i els ortofotomapes de l’ICGC és indicatiu d’una constant proliferació 

d’assentaments disseminats en la línia del que havia succeït anys enrere en antics 

sectors amb presència d’edificacions residencials actualment inclosos en el sòl urbà. 

Interpretació dels canvis en l’àmbit de la plana deltaica 

L’àrea de treball per estudiar el model d’ordenació comprèn l’entorn més proper al nucli 

urbà de Deltebre, actualment, amb una presència important d’edificacions (figura 6.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.17. Evolució dels assentaments residencials en el medi rural (2002-2011): subàmbit 3. 
Font: elaboració pròpia partir de la base topogràfica 1:25.000 i els ortofotomapes dels anys 2002 i 2011 de l’ICGC. 

2011 

2002 

¯

__ Noves edificacions 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 6. La urbanització del medi rural ebrenc: estat actual 292 

 
L’àmbit seleccionat posa en evidència les pautes d’ordenació seguides en els municipis 

deltaics des dels seus orígens; un creixement portat a terme al marge del sentit propi del 

concepte d’ús racional del sòl, que ha donat lloc a un urbanisme de baixa densitat i 

disseminat al bell mig dels conreus d’arrossars i construccions agrícoles tradicionals.  

Les pautes d’ordenació locals establertes responen a la lògica de l’estructura i distribució 

de la propietat privada dels seus residents, tret característic inicial de les colonitzacions 

del Delta que, tal com podem observar en l’ortofotomapa del 2011, ha perdurat fins 

l’actualitat. Pel que respecta a la presumpta legalitat urbanística de les edificacions 

actuals, els usos i annexos que presenten moltes d’aquestes edificacions (paviments, 

piscina, esplanades, obertura magatzems, etc.) no porten a demostrar-ne la vinculació ni 

la compatibilitat amb els usos agraris preexistents. 

El nivell de permissibilitat i els efectes territorials associats es perceben al moment de 

comparar el límit del sòl urbà amb la distribució de les edificacions en l’SNU (figura 6.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.18. Distribució de les edificacions en el medi rural respecte el sòl urbà en el subàmbit 3. 
Font: elaboració pròpia partir del MUC i el mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC. 

De l’anàlisi resultant comprovem que el planejament adoptat en aquest àmbit divergeix 

considerablement dels criteris generals acceptats en el terreny urbanístic (creixement 

continu amb la ciutat construïda, ús eficient del territori i alhora mescla d’usos). Respecte 

al nivell d’adequació dels nous creixements als criteris de gestió establerts pel PTPTE, els 

processos d’urbanització han impedit poder protegir els valors intrínsecs del medi natural 

com la biodiversitat o la fertilitat, així com les funcions naturals pròpies de l’SNU. La 

implosió residencial en l’àmbit deltaic s’ha portat a terme principalment en l’entorn més 

proper del nucli de població i, a diferència de la resta d’àmbits estudiats, a mesura que 
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ens n’allunyem, el nombre d’edificacions de construcció més recent disminueix 

considerablement i hi ha una major presència d’assentaments rurals tradicionals. A 

diferència dels dos àmbits anteriors, si bé el territori deltaic no es caracteritza per la 

existència de sectors disseminats classificats com a sòl urbà (a excepció del sector 

Riumar al terme municipal de Deltebre), la naturalesa colonial dels assentaments i l’alta 

dispersió associada ha donat lloc a trames urbanes poc densificades amb un gran 

nombre de sòl apte per urbanitzar a tocar d’un gran nombre d’assentaments en l’SNU de 

tipologia diversa gairebé impossible de gestionar. 

En general, totes tres anàlisis evidencien com la dispersió i desarticulació dels 

creixements de manera ininterrompuda al llarg dels anys ha derivat en una excessiva 

fragmentació del sòl, una forta pressió dels usos residencials sobre l’SNU, que han donat 

lloc a un mosaic agrícola devaluat, d’escàs valor ecològic, productiu i paisatgístic. 

6.3.2. Caracterització de l’espai urbanitzat. Verificació a partir del treball de camp 

6.3.2.1. Consideracions inicials 

La fotointerpretació dels canvis portats a terme durant el període de referència en els tres 

àmbits assenyalats ens va permetre comprovar en un primer estadi els canvis que 

s’havien identificat en el treball de camp d’aquests darrers anys. Així mateix, la 

representació cartogràfica d’aquests canvis, juntament amb l’estudi de les seves 

dinàmiques de distribució, ens va apropar a la magnitud dels fets alhora que ens va 

permetre constatar les dinàmiques diferencials seguides per cada consistori pel que fa a 

la gestió de l’SNU. Lluny d’un model uniforme i generalitzat, el fenomen urbanitzador del 

medi rural a les Terres de l’Ebre presenta tot un seguit de casuístiques singulars que 

convé entendre per aproximar-nos a la naturalesa dels fets. Entre aquestes havíem 

constatat que no tots els nous assentaments s’havien portat a terme en les zones més 

properes al nucli urbà, com tampoc que la seva implantació havia suposat 

l’abandonament del sòl on s’implantaven. No obstant això, en la major part dels casos, la 

seva identificació i impacte passaven —i passen— gairebé desapercebuts en un entorn 

altament afectat en temps passats per aquesta modalitat d’assentaments residencials. 

Atenent les evidències constatades en l’anàlisi multitemporal, els resultats que presentem 

formen part del següent estudi portat a terme, el qual tenia com a objecte la 

categorització de l’espai urbanitzat; una representació oberta sorgida d’un inventari 

personal inicial que ha culminat en tot el reportatge fotogràfic part del qual s’exposa a 

continuació, fruit del treball de camp portat a terme i de l’ajuda desinteressada de totes 
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les persones properes que durant el transcurs d’aquesta han fet possible poder fer visible 

una realitat no tan [des]coneguda però sí, massa cops, obviada. 

La caracterització de l’espai rural urbanitzat s’ha reduït als tres àmbits estudiats en què, 

mitjançant un mostreig aleatori suficientment indicatiu de cada cas exemplificat, n’hem 

verificat la tipologia constructiva, els usos finals, la vinculació a l’explotació, la tipologia de 

població resident i els paràmetres constructius de totes aquelles edificacions residencials 

que aparentment no reuneixen els trets propis d’una edificació tradicional o de nova 

construcció o rehabilitació vinculada als usos agropecuaris. D’aquesta anàlisi hem exclòs 

les edificacions tradicionals, agropecuàries i les cases rurals (identificables, ja que la gran 

majoria disposa d’un cartell indicatiu), no per manca d’interès (que el tenen) sinó perquè 

no són objecte d’estudi d’aquesta investigació en els termes plantejats (legalitat). 

En breu, es tracta de tres espais amb un model de distribució residencial diferencial, fruit 

d’una gestió, dinàmica i història que s’han plasmat al territori en una gran multiplicitat de 

casuístiques, amb diversos agents i actors implicats caracteritzats per: 

Àmbit de vessants de muntanya interior: 

La multitud d’assentaments residencials de tipologia constructiva recent en aquest espai 

és considerable. Entre aquestes construccions cal destacar el gran nombre de masos i 

antigues edificacions agrícoles sorgides com a conseqüència del pes que va tenir el 

sector agrari en aquest espai; uns assentaments que, excepte la zona més propera a 

l’EMD de Jesús i altres petits sectors d’índole urbana, s’ha constatat que, mentre els 

habitatges ubicats en les muntanyes dels Ports romanen tancats durant els dies 

laborables (per tant, es destinen a segones residències), els més propers al nucli urbà de 

Tortosa presenten indicis (vehicles, roba estesa, antenes de televisió i parabòliques) que 

s’han establert com a domicili habitual.  

Pel que fa a la tipologia de població, a grans trets, hem constatat que majoritàriament la 

seva ocupació s’ha portat a terme per la població autòctona i darrerament per una 

incipient població d’origen nord-europeu, en part gràcies a moltes de les immobiliàries 

especialitzades en aquest segment de població que han sorgit en els darrers anys. 

Àmbit espais litorals:  

Comparada amb la resta de territoris de la franja litoral catalana, la intensificació del sòl 

en aquest territori no ha estat de la magnitud ni de l’ordre de les dinàmiques viscudes a 

partir de la dècada dels seixanta. No obstant això, s’han observat notables disfuncions 

entre la realitat física i el marc legal en alguns dels assentaments residencials analitzats, 
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tant pel que fa a l’ocupació que han fet del medi rural com per la seva manca d’inserció 

en el lloc. En aquesta franja poques són les edificacions tradicionals existents en la 

primera línia de costa, en contraposició amb la segona franja. A grans trets, les 

edificacions existents, inicialment destinades a segona residència per la població local, 

s’han ocupat majoritàriament per població estrangera d’origen nord-europeu en edat de 

jubilació, que hi ha fixat la seva primera residència. Aquest fenomen es pot deure –com 

analitzem en el següent capítol— al mercat immobiliari sorgit al voltant de la compra i 

venda de terrenys, i manté una seqüència similar a la que s’ha produït en altres indrets 

territorials com les illes Balears. 

Quant a la seva caracterització, s’ha constatat un menor nombre de masies tradicionals 

respecte de l’àmbit de vessants de muntanya interior, encara que també s’ha observat un 

major nombre de casetes de camp tradicionals lligades a l’explotació de la finca, que van 

servir de resguard dels pagesos, però que en cap cas es van utilitzar de manera 

permanent. Tanmateix, moltes d’aquestes han sofert importants processos de 

transformació, principalment aquelles ubicades en àmbits amb majors visuals. 

Àmbit de la plana deltaica: 

Pel que fa a l’ocupació residencial, tradicionalment, i com la resta del territori ebrenc, la 

plana ha estat poc ocupada per l’edificació residencial pròpiament dita, i quan ho ha fet 

ha estat per edificacions de dimensions modestes, ordenades per una lògica funcional 

molt senzilla. Aquestes pautes han conformat un model d’organització d’edificacions 

agrícoles ubicades majoritàriament a sobre de plataformes lleugerament elevades 

respecte el nivell dels camps de conreu, per tal que no s’inundin quan els camps 

s’omplen d’aigua dins del cicle del conreu de l’arròs, orientades a llevant/migdia i 

precedides d’un rafal o pèrgola, complementada amb un conjunt de masses arbòries que 

serveixen per configurar un espai d’ombra a l’entrada de la construcció.  

Quant a l’ús final de les edificacions tradicionals, majoritàriament es van construir per 

pernoctar al camp en èpoques de major dedicació i, en molts pocs casos, a diferència del 

que va succeir a la zona dels Ports de Beseit, es van destinar a habitatge permanent 

familiar, fet pel qual ens trobem amb pocs casos d’antigues edificacions que hagin estat 

reconvertides en habitatges. No obstant això, si bé en l’àmbit deltaic queda la 

preexistència d’altres tipus d’edificacions tradicionals en l’SNU de grans dimensions que 

es van destinar a acollir-ne els propietaris, la família i els temporers i a desar els estris de 

camp —algunes de les quals van arribar a tenir escola pròpia per als fills de colons i 

arrendadors de la finca, així com església—, la tipologia constructiva majoritària són 
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edificacions d’estructura humil, destinades a la salvaguarda dels estris agrícoles i a 

l’aixopluc temporal durant les jornades de treball. 

Malgrat això, en aquest espai el fenomen urbanitzador no ha quedat al marge dels nous 

processos urbanitzadors. En consonància amb això, hem detectat un important nombre 

de construccions en l’SNU properes als nuclis urbans de recent construcció ocupades de 

manera permanent, aparentment per la població autòctona. Aquestes edificacions, han 

seguit la mateixa dinàmica tradicional, caracteritzada per cases unifamiliars aïllades i, en 

alguns casos, amb un petit hort en l’àmbit proper a l’edificació.  

En general, en cadascun dels tres àmbits analitzats podem trobar la preexistència de 

petites construccions de pedra seca en bastant estat d’abandonament; d’altres s’han 

mantingut fins avui, juntament amb les noves construccions que no s’adequen als 

paràmetres urbanístics establerts d’ençà l’aprovació de l’LU 2/2002. Mitjançant l’anàlisi 

següent veurem el nivell d’incidència i adequació que han tingut les polítiques públiques 

relacionades amb la planificació a les Terres de l’Ebre i determinarem fins a quin punt han 

contribuït a posar fre al procés urbanitzador. 

6.3.2.2. Resultats obtinguts  

Els resultats que presentem són un recull gràfic de les principals casuístiques observades 

durant aquests darrers anys en algunes de les actuacions portades a terme en el medi 

rural. Es tracta d’una selecció d’imatges que vol donar a conèixer un fet, una realitat 

[des]coneguda per molts els qui hi habiten i per tots els qui no en tenien coneixement més 

enllà de les notícies puntuals que han anat apareixent en els mitjans de comunicació; la 

captura d’un moment, d’un acte, de la responsabilitat més enllà de la infracció o de la 

denúncia que aquestes imatges podrien suposar, el reflex d’una mirada més que de 

l’edifici en si, tot i la inquietud que observar-lo provoca. Posarem cara al que ha passat i 

que d’alguna manera ja intuíem en el plànol 6. Edificacions en sòl no urbanitzable i en 

l’anàlisi de distribució dels assentaments residencials anterior. 

El que pretenem mostrar és una part de les dades: la de les edificacions que han sofert 

modificacions o bé les noves construccions que no s’adiuen als postulats normatius vistos 

en el capítol 3; una visió parcial, alhora que intencionada, per tots els motius que s’han 

anat assenyalant al llarg de la investigació, els objectius de la tesi i la hipòtesi plantejada. 

No obstant això, hi adjuntem alguns exemples d’actuacions respectuoses que s’han 

portat a terme d’acord amb la Llei d’urbanisme, la història i el medi on s’insereixen, per tal 

de demostrar que no tot el que s’ha fet ha estat poc respectuós amb el lloc. 
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Amb aquest recull no volem estigmatitzar la societat ebrenca o qualsevol altra que hagi 

portat a terme tota una sèrie d’obres o actuacions poc respectuoses (el terme il·legal en 

aquest cas el deixarem per als juristes), simplement el que volem manifestar són tota la 

sèrie de disfuncions observades. De fet, la Llei d’urbanisme no prohibeix totalment 

construir en el medi rural ni molt menys recuperar el patrimoni arquitectònic, per tant, no 

ho hauríem de considerar com una pràctica totalment il·legítima. El que sí fa és establir 

una sèrie de barems i determinacions per a totes les actuacions d’obra nova o 

rehabilitació que es projectin en l'SNU, d’acord amb el sentit i objecte de la Llei.  

La metodologia aplicada en l’enregistrament d’aquestes dades —explicada al capítol 4— 

no se cenyeix a cap inventari prèviament estructurat. No obstant això, haver pogut arribar 

a la naturalesa del fenomen amb cadascun dels casos exemplificats no ha estat difícil. El 

conjunt de l’SNU (ebrenc i no ebrenc) està farcit d’edificacions de dubtosa legalitat; de 

tancaments perimetrals que vulneren tot criteri mediambiental, o d’habitatges que, tot i el 

risc d’incendi més que conegut, se segueixen construint a tocar de les masses forestals; 

construccions que segurament molts hem vist en multitud d’ocasions en altres àmbits 

territorials, però que alhora no ens hem parat a analitzar. En aquest cas, com en 

qualsevol altre, la mirada de l’observador, així com el coneixement sobre una casuística 

són dos factors bàsics per adonar-nos de l’altra part del paisatge rural, de la imatge 

«bucòlica» de les edificacions en el medi rural. 

Les imatges que s’inclouen en aquest recull han estat seleccionades prèviament per tal 

d’exemplificar cadascuna de les casuístiques proposades, ja que el volum final recopilat 

era considerable i alguns cops repetitiu. Hem pretès que la tria fos al més representativa 

possible de la diversitat de disfuncions i impactes que durant aquests anys hem trobat al 

territori; tanmateix, podríem afirmar que difícilment tot observant les imatges es pugui 

copsar ni tan sols una part de la complexitat d’aquest fet. 

Finalment, pel que respecta al marc de treball, la totalitat de les fotografies que es 

presenten han estat preses dins dels tres àmbits estudiats (vessants de muntanya 

interior, espais litorals i plana deltaica), encara que, excepcionalment, s’hi inclouen 

algunes que en superen els límits. Per tal de facilitar-ne la interpretació, les hem 

classificat en: 1) edificacions tradicionals/nova construcció vinculades a l’entorn; 2) 

estructura arquitectònica; 3) tancaments perimetrals; 4) localització; 5) vinculació a les 

estructures agràries existents; 6) vinculació i gestió dels terrenys forestals propers; 7) 

gestió del risc; 8) integració paisatgística; 9) intervencions en construccions agrícoles 

existents; 10) rehabilitacions en edificacions tradicionals; 11) obres paralitzades; 12) 

responsabilitat ciutadana; 13) espais de protecció especial; 14) compatibilitat d’usos.  
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El territori és el que és; els següents casos possiblement representen el que poques 

vegades es reconeixerà que ha estat: 

1) Edificacions tradicionals/nova construcció vinculades a l’entorn 

El medi rural aplega un gran nombre de construccions agrícoles tradicionals en bon estat 

de conservació gràcies a les actuacions de millora (parets, sostres, etc.) que s’han portat 

a terme. Aquestes obres de manteniment en cap cas han afectat el seu caràcter original 

com tampoc la seva vinculació a l’explotació preexistents, i en molts dels casos observats 

es defuig d’intervencions que modifiquin els trets característics del paisatge en detriment 

dels valors dels espais de protecció especial; uns volums edificats complementaris al 

desenvolupament de l’activitat, que actualment se segueixen utilitzant com a casa d’eines 

i, excepcionalment, com a annex complementari i accessori al residencial (figura 6.19). 

 

 

 

 

FIGURA 6.19. Edificacions agràries tradicionals en ús. Àmbit: plana del Montsià. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

Segons l’àmbit on s’ubiquen, aquestes edificacions alberguen uns trets característics molt 

determinats, amb una gran variabilitat de denominacions (masies i ventes, a la Terra Alta; 

masos i sènies, a la ribera i al Montsià; masies i barraques, al Delta; etc.). En general, 

són unes construccions caracteritzades des del punt de vista arquitectònic per unes 

volumetries simples, amb uns sistemes estructurals a base de pedra i totxo, cobertes 

inclinades a dues aigües de teula ceràmica, obertures de fusta amb materials d’acabat 

natural (pedra seca, arrebossat amb morter, colors terrosos, etc.) i un cromatisme propi 

del lloc (terrossos, blancs), coherents amb l’edificació i amb l’entorn. Així mateix, la gran 

majoria van portar associades tota una sèrie de construccions annexes (corrals, aljubs, 

sínies, cisternes, basses, pous, cocons, forns, etc., algunes de les quals, però, avui es 

troben en bastant estat d’abandonament per la manca de funcionalitat. 

La voluntat de preservar els valors de l’SNU és un dels trets més rellevants de la Llei 

d’urbanisme d’aquí que, la preservació de les masies i altres construccions similars així 

com la seva contenció tenen una funció molt important. Com a tals, es va considerar que 

els efectes de la seva intervenció incidien en el model d’ordenació, en el paisatge i en el 

patró de poblament amb efectes sobre el mosaic agrari, l’estructura de la propietat del 
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sòl, la xarxa viària rural, els elements patrimonials i la percepció del territori i que, per 

tant, calia regular-los curosament i fer compatible la seva recuperació amb la funcionalitat 

inicial i les noves necessitats. 

Un exemple de l’efectivitat d’aquesta normativa són algunes de les intervencions sobre 

edificacions rurals tradicionals portades a terme. Totes aquestes han estat respectuoses 

amb l'entorn així com també amb l’edificació mateixa. Tal com podem constatar en la 

imatge adjunta (figura 6.20), la rehabilitació portada a terme sobre la construcció original 

ha respectat el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original. 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.20. Rehabilitació integral d’una edificació tradicional per a turisme rural. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal (1); www.zero-consulting.com (2). 

Pel que fa a la seva adequació amb la normativa urbanística i de la planificació territorial, 

la intervenció portada a terme està d’acord amb el que estableix l'article 47.6 de la Llei 

d’urbanisme (reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i 

recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques i 

socials), així com també la disposició transitòria tercera del PTPTE, en la qual es regulen 

els usos i instal·lacions permesos en l’SNU de protecció especial (figura 6.21). 

 

 

 

 

FIGURA 6.21. Obres de consolidació respectuoses amb el patrimoni original. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: Parc Natural dels Ports (PNP, 2014). 

Per tant, malgrat l'afecció a espais de protecció especial, les obres d’aquest tipus no 

disminueixen la permeabilitat del sòl ni afecten de manera significativa la connectivitat 

territorial, amb la qual cosa esdevenen compatibles amb la preservació dels valors 

ecològics existents, atès que han estat obres de consolidació i de millora per tal de 

garantir la preservació de la construcció existent; obres que en conjunt han evitat 

l’enrunament de l’edificació i han permès potenciar el manteniment i millora de l'entorn. 
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Pel que fa a les noves construccions, aquestes cal recordar que es troben admeses 

sempre i quan siguin pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos 

naturals o, en general, rústica i que la contrucció proposada estigui vinculada a 

l’explotació agrícola de la finca on s’insereix, la qual cosa exigeix que tinguin un caràcter 

accessori i que siguin proporcionals a la superfície, destinació i capacitat productiva de la 

finca. Els despropòsits urbanístics portats a terme en la darrera dècada han relegat a un 

segon pla totes aquelles conductes exemplars de totes aquelles persones que han actuat 

d’acord el marc legal vigent. La següent imatge (figura 6.22) és un exemple de la 

bonança de la normativa urbanística i de com aquesta permetia determinades actuacions. 

Les obres de construcció de la caseta es van portar a terme a principis de la dècada dels 

noranta i el seu ús i superfície, fins a l’actualitat (2016), s’adiu al que estableix la llicència 

d’obres atorgada pel consistori. 

 

  

 

 

FIGURA 6.22. Edificacions agràries de nova construcció vinculades a l’entorn. Àmbit: plana deltaica. 
Font: cedida. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Aquesta modalitat d’assentaments, respectuosos amb el medi ambient i integrats en el 

paisatge, no ha comportat cap efecte ambiental significatiu, ja que s’ha mantingut la 

productivitat de la finca i els paràmetres inicials a partir dels quals se’ls va concedir la 

corresponent llicència d’obres: respectant els costums, sistemes i tècniques tradicionals i 

amb harmonia amb l’entorn, essent proporcionals a la superfície, destinació i capacitat 

productiva i sense que posteriorment s’hi hagi portat a terme cap parament exterior 

(tancaments, piscina, etc.). 

En aquest sentit, malgrat estar ubicats en espais naturals d’alta sensibilitat ambiental i 

paisatgística, la seva presència ha passat a constituir un element més del paisatge, tot 

garantint la preservació dels valors ecològics de la xarxa Natura 2000 en estar 

directament vinculada a l’activitat agrària preexistent, on el seu ús final és exclusivament 

el de guarda dels estris i adobs agraris, alhora que lloc de resguard tot i que no està 

exempt de poder-se utilitzar de manera ocasional com a lloc de reunió i àpats familiars. 

En conjunt, és una destinació que s’ajusta al règim d’usos admesos en l’SNU, tant per la 

Llei d’urbanisme com per la normativa sectorial, i s’exclou l’ús d’habitatge des del principi, 

1990 2016 
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ja que, ni per superfície de la finca ni per dedicació de la persona propietària es compleix 

amb el que estableix la Llei d’urbanisme —en el cas que així es determinés. 

Quant a aquests darrers assentaments, són els únics admesos fins avui per la Llei 

d’urbanisme. No obstant això, en el treball de camp han estat els més complicats de 

trobar, més enllà de les petites casetes d’eines, coberts i grans magatzems agrícoles de 

nova construcció. Si bé hem detectat un gran nombre de petites casetes construïdes en 

un període aproximat de trenta o quaranta anys, ha estat difícil trobar edificacions de 

nova construcció (de fa deu o vint anys) que no s’hagin transformat en tipologies 

constructives d’ús residencial. 

Pel que fa a les edificacions objecte d’aquesta investigació, el problema es ramifica en 

tantes realitats diverses com assentaments hi ha, i d’aquí l’extensió dels apartats 

següents en els quals s’exemplifica mitjançant l’anàlisi de diversos casos observats en el 

treball de camp la tipologia constructiva i localització dels assentaments residencials tot 

prenen com a marc de referència la normativa urbanística. A partir d’aquesta observació, 

s’ha analitzat en quina mesura es repeteixen desviacions dels requisits legals amb major 

incidència territorial i ambiental al marge dels estrictament arquitectònics.  

2) Estructura arquitectònica 

El paisatge, com a resultat perceptible de la interacció entre les activitats humanes i la 

matriu biofísica del territori, constitueix matèria de planejament territorial. Tant el PTPTE 

de 2001 com l’actual, així com la resta de normativa sectorial competent, intervenen en la 

protecció i ordenació del paisatge, i ho fan amb una notable eficàcia, ja que condicionen 

moltes de les transformacions que el territori pot sofrir. Pel que fa a les construccions en 

l’SNU, el PTPTE va establir l’obligatorietat que tots els nous projectes en l’SNU s’havien 

d’integrar en el lloc mitjançant sistemes constructius i tipologies pròpies de l’àmbit on 

s’emplacen (materials, colors i volums).  

Sobre aquest aspecte, durant el treball de camp hem constatat l’existència de múltiples 

edificacions que, ni per superfície, tipologia constructiva ni vinculació a l’entorn s’adeqüen 

als postulats assenyalats. Si bé moltes d’aquestes són anteriors a l’LU 2/2002, l’entrada 

en vigor de la Llei no ha evidenciat mostres de millora, sobretot tenint en compte que en 

alguns casos la tendència per emular la casa pairal del segle XIX ha derivat en nous 

sistemes constructius desvinculats del lloc (vegeu figura 6.23). 
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FIGURA 6.23. Edificacions de complexa estructura arquitectònica. Àmbit: plana deltaica. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

En general, es tracta d’edificacions residencials d’una complexa estructura arquitectònica, 

amb tot un conjunt d’elements auxiliars (superfície asfaltada, piscina, enjardinament 

exterior, etc.) impropis del medi rural i desvinculats de l’entorn natural més proper. Unes 

construccions més aviat elitistes, amb unes característiques arquitectòniques molt 

allunyades de les funcionalitats pròpies que requereix l’activitat agrícola, en molts casos 

aquesta gairebé inexistent o bé de reduïdes dimensions per tal de justificar que s’obtenen 

unes rendes agràries.  

En el cas que s’exemplifica en la figura adjunta (fig. 6.24), la construcció principal es va 

construir amb anterioritat a l’LU 2/2002; la segona, juntament amb la instal·lació de tots 

els usos complementaris, amb posterioritat. L’ús actual és el de primera residència, 

propera a un sector urbà disseminat. 

 

 

 
 
 
FIGURA 6.24. Assentaments residencials desvinculats del lloc. Àmbit: espais litorals. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC.  

3) Tancaments perimetrals 

Quant als tancaments de finques agrícoles i forestals, la seva implantació està regulada i 

se’n defineixen les característiques, tipologia i emplaçament. El criteri general és que els 

voltants d’aquestes edificacions es mantindran preferiblement sense tanques ni portes. 

No obstant això, s’admeten les tanques amb caràcter excepcional i localitzat en els casos 

que sigui imprescindible per a la seva funcionalitat o per a la protecció de determinats 

equipaments relacionats amb el turisme rural o l’activitat agrària que s’hi desenvolupa. En 

aquest cas, s’han de construir de forma que no agredeixin el medi rural on s’emplacen ni 

interfereixin en la visió del paisatge, utilitzant elements vegetals, fileres d’arbres, pedra 
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del lloc, fusta o tanques metàl·liques de filat de filferro i la possibilitat d’instal·lacions no 

permeables queda reduïda a les finques amb instal·lacions agropecuàries o forestals. 

Això no obstant, la realitat observada en el treball de camp és una altra: de 

l’excepcionalitat en l’ús de les tanques s’ha passat a una pràctica gairebé generalitzada 

en tots aquells terrenys amb presència d’edificacions residencials.  

En el cas que posem d’exemple (figura 6.25), si comparem les suposades anomalies 

detectades en el treball de camp amb l’anàlisi de dues seqüències temporals dels 

ortofotomapes de l’ICGC, podem comprovar els canvis esdevinguts. Així, el tancament 

emprat, a més de constituir una barrera arquitectònica impermeable a qualsevol pas de 

fauna, suposa una total ocultació visual des de la carretera de l’habitatge construït, el 

qual, juntament amb unes alçàries baixes de la construcció, ha suposat el total 

mimetisme de l’assentament compost per una edificació residencial de recent 

construcció, jardí i piscina amb un procés de regularització cadastral en curs que fa que, 

fins al moment, l’ús existent i la tributació associada sigui l’agrícola. El resultat és un 

conjunt urbanitzat desvinculat del lloc (les sénies de la plana deltaica) amb greus 

perjudicis sobre el medi, el paisatge i les propietats circumdants. 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.25. Mimetisme del conjunt urbanitzat. Àmbit: plana deltaica i espais litorals. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

La imatge adjunta (figura 6.26) és un cas similar, però amb una contradicció d’usos 

encara més perjudicial que en l’anterior.  

 

 

 

 

FIGURA 6.26. Mimetisme i ocultació vegetal del conjunt urbanitzat. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Aquesta edificació —pràcticament imperceptible des de la carretera i camins rurals 

secundaris— s’ubica en un petit turó, al darrere d’un complex de restaurant hotel i a 

2013 2004 
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menys de 200 metres d’una fàbrica de producció de cel·lulosa —amb totes les olors que 

aquesta genera—; dos usos, el residencial i l’industrial, incompatibles, la qual cosa ha 

generat una forta oposició veïnal per part de les persones propietàries de construccions 

residencials, ubicats en les zones més properes a l’activitat sobre la conveniència o no de 

la seva ubicació. Concretament l’edificació que serveix d’exemple és anterior a l’LU 

2/2002; la majoria d’edificacions residencials que l’envolten no. 

El problema ambiental de les tipologies de tancaments més pròpies dels àmbits urbans 

s’agreuja a partir del moment que aquests assentaments s’ubiquen en espais d’alta 

fragilitat ecològica i amb un gran nombre d’espècies protegides. La proliferació de 

tanques en espais tradicionalment oberts, que contribueix a la pèrdua del caràcter agrari 

d’aquests espais, ha estat persistent en el conjunt de l’SNU (figura 6.27). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.27. Tancaments de tipologia urbana. Àmbit: 1, plana deltaica i 2, vessants de muntanya interior. 
Font: 1, arxiu fotogràfic personal i 2, fotografia obtinguda a partir de Google Street View. 

En general, els tancaments perimetrals emprats ni són permeables al pas de fauna 

terrestre ni discrets ni propis dels espais rurals. No s’hi ha donat prioritat a l’ús de tanques 

vegetals o bé de models de fusta, malla ramadera, filat metàl·lic i de caràcter tradicional 

per evitar construir murs. L’ús d’ornamentacions i elements arquitectònics propis de 

l’àmbit urbà ha donat lloc a veritables barreres constructives que impedeixen la continuïtat 

visual, sense cap tipus de vincle compositiu amb les construccions i elements 

estructurants del paisatge rural, una pràctica que en general no ha fet més que consolidar 

la transformació i artificialització del medi rural. A tot això cal afegir la utilització que se 

n’ha fa en alguns casos de materials precaris o amb colors desvinculats del lloc, que 

donen una sensació de deixadesa o d’artificialitat.  

4) Localització  

Pel que respecta a la inserció de l’edificació en el lloc, s’ha verificat, en la mesura del 

possible, com les edificacions residencials s’han ubicat en els àmbits amb millors visuals i 

qualitat paisatgística. En el primer d’aquests exemples (vegeu figura 6.28), l’edificació se 

situa a sobre d’un turó amb vistes a la punta de la Banya. L’edificació, d’una superfície del 

voltant dels 200 m2, data, segons cadastre, de l’any 2004, moment a partir del qual es 
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comptabilitza a efectes tributaris com a sòl urbà. L’inici de la seva construcció, però, és 

anterior a aquesta data. En la regulació cadastral que actualment (2015) s’està portant a 

terme en el municipi on s’ubica s’hi incorporaran els usos esportius auxiliars (piscina). 

 

 

 

 

FIGURA 6.28. Construccions residencials amb vistes a la badia dels Alfacs (I). Àmbit: espais litorals.  
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

En aquest primer cas, el volum edificat és gairebé imperceptible des dels principals punts 

d’observació. En d’altres, com el que s’exemplifica (figura 6.29), s’ha malmès la vista en 

ubicar-se en indrets amb major exposició, i s’han alterat les línies de l’horitzó i perfils de 

relleu preeminents on la silueta de la construcció ha modificat els perfils naturals. 

 

 

 
 

FIGURA 6.29. Construccions residencials en zones amb major exposició visual. Àmbit: espais litorals. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

En aquest darrer cas, la seva construcció data, segons cadastre, de l’any 2005 tot i que 

els ortofotomapes confirmen que aquesta es va iniciar l’any 2001. Segons la propietat 

inicial a efectes de llicència l’objecte era la rehabilitació d’una petita edificació preexistent 

de 24 m2, molt anterior a l’any 1950. El resultat final ha estat un nou assentament 

residencial, i pel que fa a l’edificació tradicional (traça groga de l’ortofotomapa), segueix 

en ruïnes; durant aquest període la finca s’ha venut dos vegades. 

L’harmonia, ordre, respecte i coherència no s’associen en observar-lo. Ni per tipologia ni 

volumetria s’adequa al lloc, fet pel qual no es pot establir cap tipus de relació lògica entre 

aquests tipus d’elements. A tot això cal afegir tots els impactes derivats que la seva 

localització comporta (adequació del terreny, obertura d’accessos, instal·lació d’usos 

auxiliars com la piscina, la zona d’aparcament, el jardí, etc.). En resum, uns usos que 

queden manifestadament desvinculats del lloc, ja que ni mostren símptomes que se 

n’extreguin unes rendes agràries prou importants com per justificar la necessitat de 
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l’habitatge ni presenten elements propis de l’explotació de funcionalitat agropecuària com 

seria, com a mínim, un magatzem per a la guarda dels estris i maquinària agraris, sense 

entrar en detall d’altres de naturalesa rural (bassa, cobert, tancat d’animals, etc.). 

Els terrenys propers als cursos fluvials tampoc ha quedat exempts d’aquestes pràctiques. 

Com succeeix en els terrenys forestals, l’impacte ambiental —al marge de si s’adequa o 

no a la legislació— passa gairebé desapercebut per l’observador i en molts de casos per 

l’Administració mateixa. El següent cas és perceptible des del riu Ebre i un mirador proper 

a la zona (figura 6.30). La seva construcció, datada segons cadastre del 1980, ha sofert 

successives intervencions fins arribar al conjunt edificat actual. 

 

 

 

 
 

FIGURA 6.30. Construccions ubicades amb visuals al riu Ebre (I). Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Com en els anteriors casos, la persona propietària, sota un criteri de tipus més visual i 

sensorial, ha escollit aquells àmbits de la finca amb unes millors panoràmiques a 

l’element natural per contemplar. En efecte, la visual de l’àmbit s’ha vist fortament 

alterada, un fet que, independentment de la gestió de la finca, ha relegat el dret de gaudi 

d’un paisatge de qualitat a la propietat privada que en gaudeix fet que es repeteix en 

moltes de les edificacions detectades en les proximitats dels cursos fluvials (figura 6.31). 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

FIGURA 6.31. Construccions ubicades amb visuals al riu Ebre (II). Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 
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La inserció de les edificacions en el lloc s’ha de fer amb visió de conjunt, tenint en compte 

les preexistències. Una bona manera d’adaptar les construccions al lloc és adaptar-se a 

les línies de força del paisatge, com són els canvis topogràfics, d’usos del sòl o de 

coberta vegetal. Tots aquests criteris juntament amb la mala praxi han passat 

desapercebuts en l’àmbit litoral, zona per excel·lència del turisme i en conseqüència on 

més intensa ha estat la constant d’ocupació residencials al marge dels valors ambientals 

que cal preservar (figura 6.32). 

  

 

 

 

FIGURA 6.32. Assentaments residencials en zona de domini públic maritimoterrestre. Àmbit: espais litorals. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

Les primeres dues imatges (fig. 6.32) correspon a una mateixa edificació existent al terme 

municipal de l’Ampolla, concretament a l’espai PEIN Santes Creus i enfront de la llacuna 

de Santes Creus. La segona s’ubica en el front litoral de l’Ametlla de Mar, molt propera a 

tot un conjunt d’assentaments disseminats implantats inicialment en l’SNU, tot i que 

classificats posteriorment com a sòl urbà. Aquestes actuacions per si soles no són del tot 

qüestionables per l’observador, tot i que una visió panoràmica d’aquest fet ens pot ajudar 

a valorar d’una millor manera la magnitud dels fets i dels drets i deures que en aquests 

sectors es reivindiquen (figura 6.33). En aquest cas, com la resta dels que hem vist, la 

implantació de mesures correctores esdevé pràcticament impossible. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.33. Ocupació del front litoral per assentaments disseminats. Àmbit: espais litorals.  
Font: arxiu fotogràfic personal.  
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5) Vinculació a les estructures agràries existents 

La urbanització del medi rural obeeix en bona mesura a la construcció d’habitatges d’ús 

temporal. A diferència de la recuperació experimentada en molts municipis rurals que van 

ésser abandonats durant la segona meitat del segle XX, en moltes de les noves 

construccions de tipus residencial analitzades no hem constatat cap indici de millora 

productiva i de gestió de l’entorn més proper. En alguns casos es manifesten símptomes 

de deixadesa o d’inexistència d’una vinculació de l’edificació als usos agraris 

preexistents. En d’altres com els que s’exemplifiquen en les imatges adjuntes (figura 

6.34), la dimensió de les explotacions es redueix pràcticament a la superfície del conjunt 

urbanitzat de l’edificació, de tal manera que les zones més llunyanes i marginals a 

aquesta s’abandonen i donen lloc a terrenys erms.  

 

 

 

 
 

FIGURA 6.34. Edificacions residencials desvinculades de l’entorn agrari. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: 1, fotografia obtinguda a partir de Google Street View i 2, arxiu fotogràfic personal. 

Aquest fet és encara més evident en l’anàlisi dels ortofotomapes de l’ICGC. Com 

s’observa en la imatge adjunta (figura 6.35), podem comprovar com la delimitació de 

l’espai lliure així com el tancament perimetral s’han fet segons l’espai urbanitzat i la 

superfície de naturalesa rural més propera, i no segons el límit de la propietat, que en 

aquest cas inclou les parcel·les circumdants; una delimitació que en el conjunt de l’espai 

rural urbanitzat obeeix als següents criteris: 1) la zona residencial (finca i piscina), 2) 

terrenys útils conreats i 3) la resta de terrenys de la parcel·la, actualment abandonats per 

manca de rendibilitat de l’explotació destinada al conreu d’oliveres. 

 

 

 

 

FIGURA 6.35. Estat de la finca i superfície d’ús real aprofitada (vermell). Àmbit: espais litorals. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 
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Aquesta situació manifesta com actualment la petita dimensió de les explotacions no 

esdevé un factor limitant per a la persona propietària sinó, ans el contrari, és un fet que 

valoren positivament totes aquelles persones que volen adquirir o que tenen uns terrenys 

rústics per construir-hi en un futur proper, atès que el cost de manteniment associat serà 

menor que el d’una finca amb una extensió major. En aquest cas —com en molts altres 

que hem exposat—, val a dir que en l’entorn més proper de l’edificació es van 

comptabilitzar més de trenta assentaments de tipologia residencial. 

6) Vinculació i gestió dels terrenys forestals propers 

Aquesta manca de vinculació de les edificacions a l’entorn natural agrícola existent vist en 

el cas anterior és encara més important en terrenys forestals, en general d’una superfície 

i amb uns costos de gestió majors, fet que s’agreuja davant de la manca de rendibilitat 

econòmica que tenen actualment els nostres boscos. En aquests terrenys, però, a banda 

de la ubicació mateixa d’un gran nombre d’assentaments residencials desvinculats del 

lloc, el major perill està relacionat amb l’alt risc d’incendi forestal associat (figura 6.36).  

 

 

 

 

FIGURA 6.36. Edificacions residencials ubicades en terrenys forestals. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

La proximitat dels assentaments residencials amb les masses forestals no és exclusiva 

d’aquest territori. Aquest fet, juntament amb l’abandonament de les activitats 

silvopastorals, com bé ens recorda el doctor Marti Boada (2009), ha portat a la població a 

prioritzar l’exotisme de les masses boscoses —erròniament identificades com a naturals 

(front a abandonades)— a la prevenció, gestió i control dels seus terrenys, i a oblidar que 

vivim en un país que ha de cremar, crema i cremarà. La conseqüència d’aquesta 

concepció del bosc com un mite intocable (ib.) és una gran munió d’edificacions 

disperses, al bell mig del bosc, envoltades per contínues, extenses i frondoses masses 

forestals i amb una major acumulació de combustible exempt de qualsevol tipus de 

neteja, al marge d’altres efectes més generalitzats en el conjunt de l’SNU com és l’elevat 

potencial de dispersió de les espècies vegetals exòtiques dels jardins dins de masses en 

presència d’hàbitats d’interès comunitari, la fragmentació mateixa d’aquests, així com la 

privatització que s’ha fet dels espais oberts. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 6. La urbanització del medi rural ebrenc: estat actual 310 

 
Malgrat que en aquests espais la manca de vinculació de les construccions amb els 

terrenys propers és encara més evident que en els terrenys agrícoles, els patrons de 

distribució adoptats han estat iguals i s’ha donat prioritat als àmbits amb millors visuals, 

amb independència de les inclemències meteorològiques mateixes (figura 6.37). 

  

 

 

 

FIGURA 6.37. Edificacions envoltades de masses forestals. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

Des del punt de vista ambiental, aquestes edificacions, juntament amb les persones que 

les habiten, poc o res tenen a veure amb els assentaments tradicionals: ni són concordes 

amb el medi ni en respecten les limitacions ni tenen en compte el coneixement que els 

nostres avantpassats havien adquirit a través de l’experiència i les adaptacions constants 

al medi, la qual cosa els havia fet partícips d’una gestió activa i eficient del territori. El 

resultat és una gran munió d’edificacions orientades de manera errònia, envoltades de 

vegetació altament inflamable, amb importants superfícies asfaltades que eviten la 

infiltració de les aigües i la consegüent recàrrega dels aqüífers i dels pous i el 

manteniment propi de l’ecosistema davant episodis de sequera extrema, la qual cosa, al 

capdavall, no ha fet més que agreujar la situació que viuen els boscos de Catalunya. 

7) La gestió del risc 

Com bé hem pogut verificar en l’anàlisi dels usos i cobertes del sòl, l’abandonament dels 

camps de conreu i la reducció de les explotacions agrícoles i ramaderes han comportat 

un augment de la superfície forestal. Amb tot això, si hi afegim la manca de gestió, tenim 

un territori altament vulnerable als incendis forestals. L’observació feta durant el treball de 

camp de tots els assentaments que s’ubiquen en terrenys forestals ha derivat en una 

veritable inquietud tecnicocientífica sobre els riscos que comporta la consolidació de l’ús 

en un espai mancat de gestió. 

La primera de les imatges de la seqüència que es mostra en la figura adjunta (fig. 6.38) 

—extreta de la guia d’autoprotecció d’incendis forestals La consciència del risc, editada 

l’any 2012 pel cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya— és un bon exemple per 

plasmar els canvis socioeconòmics esdevinguts al llarg de les darreres dècades en la 

gestió dels nostres boscos i de l’alt nivell d’exposició al risc a què s’enfronten els nous 
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assentaments residencials. El cercle negre delimita la ubicació d’una masia tradicional al 

voltant d’uns terrenys llaurats i propera al camí; el cercle vermell, la ubicació d’un 

habitatge de nova construcció emplaçat al bell mig d’un rodal d’arbres d’alta densitat. És 

una comparació perfectament extrapolable a l’àmbit d’aquest estudi i al de qualsevol altre 

indret del nostre país amb presència de terrenys forestals. 

 

 

 

 
 
FIGURA 6.38. Franges de seguretat al voltant dels habitatges en terrenys forestals. 
Font: Bombers de la Generalitat de Catalunya (Bombers, 2012). 

Respecte a la gestió dels espais forestals amb presència de construccions residencials, la 

normativa sobre aquests assentaments va més enllà de la més estrictament urbanística. 

La Llei de 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 

terrenys forestals en regula la implantació. En la primera imatge, les conseqüències 

durant i després del pas d’un incendi forestal són molt més catastròfiques per al nou 

habitatge residencial que no per a la masia, un fet que també es repeteix en totes 

aquelles zones urbanitzables implantades amb un Pla de prevenció d’incendis o un Pla 

d’autoprotecció de la urbanització (imatge 2) respecte a les que no en tenen (imatge 3).  

L’observació del treball de camp ens ha permès comprovar l’alt nombre d’assentaments 

residencials que incompleixen amb el que assenyala l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 

5/2003, de 22 d’abril: «Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 

instal·lacions a què fa referència l’article 1 han de complir entre les mesures de prevenció 

següents: a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc 

metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida [...]». 

De fet, però, amb la Llei a la mà, els assentaments disseminats en l’SNU fins fa poc no 

tenien l’obligació de mantenir cap tipus de perímetre de seguretat si no estaven 

catalogats com a urbanitzacions (és a dir, reconegudes pel planejament). 

Aquesta manca d’adequació a la normativa de prevenció d’incendis per part de les 

persones que han establert el seu habitatge en terrenys forestals i dels consistoris que en 

definitiva són els qui ho han permès, unida al caràcter disseminat de les edificacions, no 

ha fet més que agreujar i complicar les tasques d’extinció davant d’un episodi d’incendi. 

En aquest sentit, cal recordar que en qualsevol emergència d’incendi la prioritat en la 
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defensa és clara: primer, les persones; després, els béns (edificacions) i, finalment, les 

masses forestals. Això suposa que, en cas de declarar-se un incendi forestal, els mitjans 

de seguretat primer han de localitzar el focus del foc, identificar les possibles masies 

habitades i després evacuar-les, indistintament de la facilitat o no de l’accés, la proximitat 

o la legalitat o no de l’assentament; una prioritat en la defensa de persones i béns a costa 

de l‘extinció i el control de l’incendi mateixos. Les notícies aparegudes en els mitjans de 

comunicació sobre aquest aspecte són indicatives del nombre aparent d’assentaments 

disseminats a les Terres de l’Ebre que es troben en aquesta situació (vegeu les figures 

A.36, A.63, A.64, A.65 i A.66 de l’annex 1). 

Malgrat això, la dinàmica d’ocupació dels assentaments residencials en terrenys forestals 

ha estat la mateixa que l’analitzada fins al moment en els casos anteriors. En efecte, els 

assentaments sorgits en els darrers anys en aquests terrenys han anteposat el paisatge 

(vistes a la mar o la platja i al cim) a la seguretat (com antigament es feia), indistintament 

de si la seva ubicació és a l’extrem més allunyat de la finca. Juntament amb aquesta mala 

praxi s’ha constatat com, malgrat la frondositat de la vegetació forestal, en l’entorn més 

proper a l’edificació han proliferat tota una gran munió d’elements ornamentals, com ara 

tanques de vegetació, palmeres i heures, que no han fet més que convertir aquest territori 

en un polvorí. En conseqüència, l’exposició al risc ha estat major, fet que ha quedat de 

manifest en els darrers incendis forestals succeïts a les Terres de l’Ebre. A tall d’exemple, 

les fotografies aparegudes en els mitjans de comunicació durant el transcurs de l’incendi 

de Rasquera (maig de 2012) en són una mostra (figura 6.39).  

 

 

 

 
 
 
FIGURA 6.39. Masies envoltades de vegetació cremada després de l’incendi forestal de Rasquera (2012). 
Font: Joan Revillas (foto de l’esquerra) i Josep Lluis Sellart (foto de la dreta). 

Tècnicament, la rehabilitació o reconstrucció de masies amb risc d’incendi forestal ha 

d’anar acompanyada del tractament adequat de les masses forestals dels voltants per tal 

de minimitzar aquest risc, però, a efectes pràctics, aquesta prescripció no s’ha complert 

en tots els casos, menys encara en aquells assentaments que s’han implantat de manera 

il·legal. El foc sempre ha estat present en els països mediterranis —i més tenint en 

compte la vegetació xeròfila—, els quals es caracteritzen per tenir uns estius eixuts i 
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assolellats. Això, juntament amb les inèrcies socials de viure al bell mig del bosc, ha 

comportat darrerament una nova modificació legislativa.  

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic modifica la Llei 5/2003, partint del seu títol mateix, que queda redactat de la 

manera següent: «Llei de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 

nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals». La 

Llei aborda la totalitat dels assentaments en l’SNU que s’ubiquen en terrenys forestals, i 

estableix l’obligatorietat per part dels ajuntaments d’atermenar, mitjançant un plànol de 

delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 

afectades per aquesta llei (apartat 1 de l’article 2). A tots aquells assentaments afectats 

els són d’aplicació les mateixes mesures de protecció establertes per l’esmentat article, 

és a dir, mantenir, entre d’altres, una franja de protecció d’almenys vint-i-cinc metres 

d’amplada al voltant, lliure de vegetació i massa arbòria aclarida i mantenir el terreny de 

totes les parcel·les i zones interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions 

que s’estableixin per reglament (apartat 1 de l’article 3). Una mesura que de portar-se a 

terme, tots en sortiríem beneficiats.  

8) Integració paisatgística 

D’acord amb les directrius ambientals i la Llei d’urbanisme mateixa, l’SNU és un recurs 

escàs i valuós que cal preservar de la urbanització, la fragmentació i l’artificialització, pel 

seu valor social. No obstant això, la mateixa normativa urbanística així com l’ambiental 

consideren l’SNU com un actiu econòmic i, com a tal, la seva transformació ha de tenir 

lloc sense provocar la degradació del seu entorn ni, sobretot, del seu paisatge.  

En conseqüència, la manca d’adopció de criteris arquitectònics ben definits per als 

projectes de noves construccions en el medi rural —i en consonància amb l’arquitectura 

tradicional de l’àmbit on s’emplacen— ha derivat en la presència de nous models edificats 

aliens a les característiques constructives pròpies de l’SNU, amb el consegüent 

deteriorament del passat històric i la qualitat arquitectònica; impactes que juntament amb 

els analitzats fins ara superen amb escreix els límits de les decisions individuals que es 

pugui portar a terme en el si de la propietat.  

Agafant com a exemple un dels casos que més debat va propiciar en els mitjans de 

comunicació (figura A.1 i A.69), podem constatar fins quin punt l’edificació residencial de 

nova implantació, ha suposat una alteració paisatgística de primer ordre en un espai que 

normativament s’havia de preservar (figura 6.40).  
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FIGURA 6.40. Edificacions amb estils arquitectònics descontextualitzats del lloc. Àmbit: plana deltaica. 
Font: Esteve Giralt (figura A.69). Cartografia de referència de l’ICGC. 

En aquesta edificació, juntament amb moltes de les analitzades en l’àmbit deltaic, no s’hi 

han donat les estratègies d’integració paisatgística, és a dir, les mesures per mantenir els 

valors d’un lloc que es transforma per tal que la intervenció sobre el paisatge no suposi la 

seva degradació. El resultat final difereix de la que havia de ser la finalitat del 

desenvolupament urbanístic: la inserció respectuosa de l’edificació amb el lloc. No 

obstant això, també hem de ser curosos amb aquestes valoracions, ja que s’ha de tenir 

en compte que moltes d’aquestes edificacions han estat construïdes recentment d’acord 

amb un projecte —en un principi avaluat per alguna Administració— que contenia tots els 

patrons arquitectònics que calia tenir presents. A partir d’aquest projecte s’hauria d’haver 

vist que, ni per volums, cromatismes, ni funcionalitat, l’habitatge no podia tenir lloc en el 

medi on s’inseria com tampoc tenia cap relació d’ús i destinació amb una hipotètica 

activitat agrària professional, entre d’altres motius, perquè cap d’aquestes construccions 

presenta un espai per encabir la suposada maquinària agrícola necessària.  

Hi ha un elevat consens científic en assumir que la integració paisatgística no és una 

fórmula universal, ja que es pot assolir mitjançant un ampli ventall de solucions molt 

variades. No obstant això, la premissa bàsica per obtenir una bona integració sempre és 

prestar atenció a les característiques, els valors i els trets diferenciats del paisatge on 

s’actua, és a dir, entendre el context i adaptar-s’hi. Entre les múltiples estratègies 

d’integració paisatgística, la més adequada per a construccions aïllades és la 

contextualització, basada en l’establiment d’un encaix i una harmonia entre els elements 

preexistents (tant arquitectònics com d’altra índole) i l’edificació, mitjançant la referència 

d’una sèrie pautes (tipològiques, volumètriques, cromàtiques, etc.).  

Algunes de les edificacions observades en l’àmbit de la plana litoral desfiguren 

notablement el paisatge en haver predominat la construcció d’edificacions de molta 

complexitat constructiva de gran alçària per obtenir millors visuals del front litoral, 

denominades en l’àmbit local com a torres, altament perceptibles des de qualsevol punt 

per la seva posició en els indrets més elevats o visualment dominants, com són les 

cimeres, les crestes o les línies d’horitzó (figura 6.41). 
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FIGURA 6.41. Edificacions residencials amb alta exposició visual. Àmbit: espais litorals. 
Font: arxiu fotogràfic personal i www.habitaclia.com. 

Aquestes edificacions es van implantar a la vista de tothom i, fins avui, se segueixen 

erigint al marge d’un medi que ni els és propi ni el conceben més enllà del mer suport físic 

que ha esdevingut. Un exemple és la seqüència d’imatges adjuntes (figura 6.42) referent 

a un assentament residencial de nova construcció a tocar del nucli urbà proper (imatge 1 i 

1.1), i el segon (imatge 2), una edificació «tradicional segons la propietat» actualment en 

venda, amb les obres per finalitzar, i en una zona d’alta exposició visual.  

  

 

 

 

FIGURA 6.42. Edificacions de nova construcció descontextualitzades del lloc. Àmbit: 1, espais litorals, i 2, interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal i www.habitaclia.com. Cartografia de referència de l’ICGC. 

El que hem pogut constatar en moltes de les actuacions portades a terme en l’SNU no 

difereix molt del que en el seu moment es va denominar en l’àmbit de la geografia com a 

pol·lució arquitectònica (Anton, 1990), entesa com la banalització de les especificitats de 

la zona mitjançant la implantació de tipologies arquitectònics que poc o res tenen a veure 

amb el paisatge tradicional, la cultura, el patrimoni i la història rurals. El que hi ha ens pot 

agradar més o menys des del punt de vista arquitectònic; aquestes construccions però no 

són pròpies del medi rural; es tracta d’habitatges que, de cara a la societat, s’han 

presentat com a cases de camp, habitatges vinculats a l’explotació, magatzems agrícoles, 

etc., que, més enllà de la seva qualitat constructiva, al medi rural no li atorguen cap tipus 

de valor ni singularització; denominacions incorrectes que estan molt lluny del que van 

significar en un passat els assentaments disseminats en el medi rural. La seqüència 

d’imatges adjunta (figura 6.43) n’és un exemple en el sentit que es tracta d’una edificació 

inicialment de tipologia de magatzem agrícola (2005) i que posteriorment (2007 segons 

cadastre) ha derivat en un habitatge de 260 m2; la seva ubicació, al costat d’una via de 

comunicació, en uns terrenys classificats pel POUM sòl rústic de protecció territorial.  

1 1.1 2 
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FIGURA 6.43. Tipologies constructives de naturalesa urbana: seqüència d’un procés (II). Àmbit: plana deltaica. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de I’ICGC. 

Tanmateix, si aquesta tipologia d’assentaments més pròpia d’àmbits urbans suposa un 

greu perjudici per l’àmbit on s’ubiquen, poc o res tenen a veure amb altres modalitats 

d’assentaments incomprensibles que s’escapen de qualsevol explicació lògica i coherent. 

La imatge adjunta (figura 6.44) n’és un altre exemple. 

 

 

 

 

FIGURA 6.44. Vehicle de transport condicionat per ser utilitzat com a habitatge. Àmbit: espais litorals. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

La part alta de les vessants —sovint llocs d’allò més amagats i inhòspits— en terrenys 

amb fortes pendents i sense cap mena de serveis, però amb les millors visuals de la 

zona, ha estat el llocs més anhelat per implantar assentaments residencials. L’autobús de 

la figura anterior avui (2016) encara es troba en el mateix lloc: a sobre d’un altiplà enfront 

la badia dels Alfacs, tot i que actualment està habilitat com a habitatge. Per instal·lar-lo 

(2013) es va portar a terme un importat condicionament del terreny, una esbrossada, una 

adequació del camí d’accés i el tancament perimetral de la finca. Dins de la mateixa finca 

s’ubica un altre habitatge (184 m2) de certes magnituds i de recent construcció. Pel que fa 

als usos agrícoles i forestals segueixen abandonats (figura 6.45). 

 

 

 

 

FIGURA 6.45. Adequació del terreny per la instal·lació de dos «habitatges» (traça vermella autobús; traça verda habitatge).  
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

2012 2014 1994 
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El cas d’aquesta implantació ens pot resultar sorprenent alhora que excepcional. En part 

és cert que pocs autobusos ens trobarem reutilitzats com a habitatge en el medi rural, 

però almenys n’hi ha un, i aquest n’és un exemple. El consistori, tot i tenir una extensió de 

sòl rústic considerable fa més de dos anys que en té coneixement, juntament amb el CAR 

i els agents encarregats del control de la disciplina urbanística de la Generalitat. Portar 

aquesta infraestructura de transport fins al cim amb l’ajuda d’un camió remolc va trigar 

poc menys d’un dia; condicionar el terreny, una setmana; traslladar-lo des del seu país 

d’origen, es desconeix. El dany ambiental fins a dia d’avui: permanent. 

Al marge de la magnitud d’aquest fet, en els darrers anys, la implantació d’antics mitjans 

de transport en el medi rural per reconvertir-los en habitatges ha estat recurrent. La seva 

instal·lació —molt més econòmica que una nova construcció— ha estat vista com una 

solució ràpida i exempta d’autoritzacions municipals per viure en el medi rural, tal com 

s’exemplifica en el recull fotogràfic adjunt (figura 6.46). 

  

 

 

 

FIGURA 6.46. Caravanes i habitatges mòbils en el medi rural. Àmbit: 1-2, vessants de muntanya interior i 3, deltaic. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

Aquesta modalitat d’assentament —no reconeguda per la normativa urbanística— ha 

estat àmpliament implantada sobretot per població d’origen nord-europea. El seu 

assentament ha transformat considerablement l’entorn de l’edificació a partir de la 

construcció de noves plataformes i esplanades, que han desfigurat la morfologia original i 

el caràcter unitari del conjunt, moltes de les quals esdevenen un veritable risc davant un 

episodi d’incendi forestal. Així mateix, hem anat comprovant que, en moltes de les finques 

on inicialment s’havia instal·lat una caravana, un cop construïda la nova edificació, no 

s’ha desmantellat sinó que ha passat a constituir un volum auxiliar bastant utilitzat en cas 

puntual de visites de familiars o amics durant el període vacacional. 

Una qüestió que sorgeix d’aquestes modalitats d’assentament és què és pitjor: que hi 

hagi una caravana o un autobús en el medi rural o una construcció unifamiliar? La 

resposta hauria d’estar clara: les dues coses per igual, ja que cap de les dues modalitats 

està permesa. Un altra cosa molt diferent és el seu impacte al marge del paisatgístic, més 

encara si tenim en compte que, d’avant d’una ordre de demolició/ desmantellament, en el 
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cas dels mitjans de transport és més fàcil, igual que en el dels habitatges mòbils, i en el 

segon és permanent, sobretot si tenim en compte que fins ara pocs han estat els casos 

en què s’han executat les sentències de demolició o l’adequació a norma. El següent cas 

n’és un altre exemple (figura 6.47). 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.47. Edificacions residencials en l’entorn rural. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Les dues edificacions delimitades en la imatge adjunta se situen a tocar d’un nucli urbà. 

La diferència entre una i l’altra és la classificació del sòl (urbà i no urbanitzable) i el marc 

legal en el moment en què es van portar a terme (abans de l’LU 2/2002 i posterior). De 

portar-se a terme la seva hipotètica adequació a norma de l’habitatge construït amb 

posterioritat al 2002, el planejament municipal hauria d’incloure la nova peça dins del sòl 

classificat com a sòl urbà (clau ciutat jardí), prèviament però aquest hauria de justificar 

l’interès general de la modificació del planejament (article 97 de la Llei d’urbanisme).  

En aquest cas, com en tota la resta de casuístiques semblants, justificar l’interès general 

d’un comportament individual és pràcticament impossible i per tant, difícil de solucionar (si 

la resolució del cas és evitar la demolició de l’edificació). Molts dels casos de les 

construccions residencials aquí exposades, s’han portat a terme sense executar 

prèviament cap sistema de reparcel·lació ni cessions en espais lliures, com tampoc cap 

estructura viària en consonància amb la trama urbana, les finques limítrofs, o els criteris 

establerts en la normativa urbanística i sectorial. Així mateix, per la seva superfície, 

tipologia i estat de la finca on s’ubiquen, tampoc es poden admetre com a edificacions 

vinculades a l’explotació agrícola, ramadera o forestal existent. Per tant, ens trobem amb 

l’existència d’un gran nombre d’edificacions residencials que difícilment poden aconseguir 

una cobertura legal d’acord amb els paràmetres fixats per la Llei d’urbanisme.  

Al marge de la seva hipotètica adequació a norma, en la major part dels casos es tracta 

d’edificacions que compten amb una panoràmica excepcional sobre els elements naturals 

propers i en molts casos, d’una bona qualitat arquitectònica. La qüestió plantejada es 

repeteix: no es tracta si ens agraden o no aquestes edificacions, es tracta de si aquests 

assentaments de tipologia urbana poden estar o no implantats en el medi rural i, quina 
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relació funcional mantenen amb l’entorn. De fet, l’escarpament que s’ha fet del cim per 

construir l’edificació que s’exemplifica (figura 6.47) no és ni molt menys superior al que es 

va portar a terme en certs indrets de la Costa Brava fa dues dècades o que encara 

s’estan portant a terme al tractar-se de sectors anteriors a l’LU 2/2002 i per tant, el 

planejament en la major part dels casos ho classifica com a sòl urbà. Des de l’any 2002 

però, la llei d’urbansime havia d’evitar precisament això: construir en terrenys amb una 

pendent superior al 20% i, construir habitatges en l’SNU. Entemem que en casos com 

aquest la resolució del cas un cop consolidat l’ús (residencial) pot topar amb la 

incomprensió del promotor i del consitori que, de manera indefugible, ha de fer complir la 

disciplina urbanística i, executar l’ordre de demolició dictada d’unes obres que no va 

aturar en el moment que pertocava. Ara, tot el pes de la llei que recaigui sobre els 

responsables arriba tard convertint-se en un conflicte social en lloc d’un urbanístic.  

9) Intervencions en construccions agrícoles existents 

Pel que respecta a les obres de rehabilitació o consolidació de les edificacions existents 

que s’han anat observat en aquests darrers anys, si bé n’hem trobat que estan d’acord 

amb la normativa urbanística, han estat diverses les irregularitats detectades en algunes 

de les intervencions portades a terme, que, suposadament, comptaven amb la respectiva 

llicència d’obres en la qual s’autoritzava la rehabilitació o ampliació; unes obres que —

com podem verificar en les imatges adjuntes (figura 6.48)— han suposat la construcció 

d’un volum edificat totalment nou al marge del volum preexistent.  

 

 

 

 

FIGURA 6.48. Annexos de nova construcció (I). Àmbit: 1-2, plana deltaica i 2, vessants de muntanya interior. 
Font: cedida (1); arxiu fotogràfic personal (1-2). 

Com s’evidencia en els tres casos estudiats, tot i que l'estat d'algunes edificacions 

tradicionals requeria possiblement una certa intervenció de reparació o consolidació de 

les estructures, a la pràctica, les obres portades a terme han alterat la fisonomia 

tradicional de l’assentament, bàsicament per la incorporació de nous volums, ja sigui amb 

portes d’unió interior o utilitzant el mateix sistema d’acabats exteriors. Aquesta dinàmica 

es va començar a intensificar a partir del moment en què la normativa urbanística va 

1 2 3 
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limitar les noves construccions residencials en l’SNU així com l’ampliació de les existents 

(si no es justificava en relació a les necessitats funcionals). 

En relació amb això, si analitzem detingudament les imatges d’aquests nous volums, en 

el cas hipotètic que es tractés d’un magatzem agrícola, hi ha certes incongruències amb: 

1) l’amplada de la porta d’entrada per donar pas a la maquinària agrícola, 2) les finestres 

(no permeses en cas de magatzems), 3) la superfície (superior a 40 m2) i 4) el tancament 

perimetral. Així mateix, en tots els casos els nous volums annexats han comportat un 

increment de la superfície construïda, fet que provoca, entre d’altres, que compleixin les 

condicions de superfície útil mínima (tenir una superfície útil no inferior a 40 m2) exigibles 

als habitatges de nova construcció (apartat 3.1 de l’annex 1 del Decret 55/2009, sobre 

condicions d’habitabilitat) i, per tant, que puguin disposar de cèdula d’habitabilitat; un 

document que, tal com analitzarem en el capítol següent, suposa una revalorització molt 

important del preu final de l’immoble. 

Les casuístiques trobades en el treball de camp relatives a aquesta praxi han estat 

moltes, cadascuna amb la seva pròpia singularitat. Un fet recurrent que hem observat 

juntament amb l’exemplificat en el cas anterior és la construcció de nous volums 

construïts dins d’una parcel·la amb presència d’edificacions tradicionals en molts casos 

abandonades (figura 6.49).  

 

 

 

 

FIGURA 6.49. Volums aliens a les preexistències arquitectòniques. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: fotografia obtinguda a partir del Google Street View.  

La implantació d’un nou volum residencial, no ha suposat cap millora ni tan sols cap 

mena d’actuació sobre l’edificació tradicional ni sobre el conjunt de la finca, que es troba 

en un important estat d’abandonament en les zones més allunyades de l’espai enjardinat.  

D’altres, com el cas que s’exemplifica tot seguit (figura 6.50), si be la finca es troba en ús 

en termes productius, el fet d’haver-se construït dos noves edificacions de naturalesa 

agrícola al marge de la tradicional existent (abandonada) en una finca d’escasses 

dimensions ha donat com a resultat una sensació de desordre i dispersió de les 

edificacions. L’impacte resultant que s’hagués pogut disminuir encabint les noves 

necessitats funcionals en l’edificació preexistent. 
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FIGURA 6.50. Volums aliens a les preexistències arquitectòniques. Àmbit: espais litorals. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

Així mateix, la prescència d’edificacions tradicionals amb relatiu bon estat de conservació 

o de recent implantació en l’àmbit de la finca no ha estat impediment per construir un 

segon volum destinat aquest també a habitatge. En alguns dels casos detectats, les 

obres s’han quedat paralitzades arrran de la possible obertura d’un expedient 

sancionador; en altres, s’han finalitzat (figura 6.51). 

 

     

 

FIGURA 6.51. Annexos de nova construcció (III). Àmbit: 1, espais litorals, i 2, vessants de muntanya interior. 
Font: 1, arxiu fotogràfic personal; 2, cedida. 

10) Rehabilitacions en edificacions tradicionals 

Pel que fa a les rehabilitacions en edificacions tradicionals preexistents, la Llei 

d’urbanisme veu la recuperació com un element positiu per al medi, la història i el 

patrimoni. Els condicionants d’aquesta intervenció són concrets i taxatius en el sentit que 

«la reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic han de respectar el volum 

edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats, i les 

possibles ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar que admeti el 

planejament urbanístic no poden afectar els valors arquitectònics i paisatgístics 

concurrents [...]» (article 55.3 de l’RLU). Les actuacions portades a terme sobre 

edificacions tradicionals han estat molt importants alhora que preocupants. Els casos 

presentats a continuació en són un exemple. 

En el primer cas (figura 6.52), les obres de rehabilitació iniciades estaven suposant un 

augment considerable del volum preexistent mitjançant la construcció d’un nou edifici a 

sobre de l’antiga zona habilitada per a corrals. En conseqüència, els treballs es van aturar 

mentre s’espera que l’òrgan competent dictamini la demolició parcial del nou cos i el 
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restabliment al seu estat original; unes determinacions que poden ser factibles en el sentit 

que encara es mantenen els materials originals de l’immoble. 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.52. Actuacions que han malmès els elements arquitectònics originals. Àmbit: vessants de muntanya interior 
Font: Jornada tècnica d’arquitectura rural tradicional al Parc Natural dels Ports (PNP, 2014). 

D’altres intervencions, com la majoria de les portades a terme en el medi rural, passen en 

la major part dels casos desapercebudes per la població, més encara quan es tracta 

d’intervencions en antigues instal·lacions agropecuàries. En són un exemple les obres de 

rehabilitació que es mostren en la imatge adjunta (figura 6.53).  

 

 

 

 

FIGURA 6.53. Antiga granja de vedells reconvertida en habitatge. Àmbit: plana deltaica.  
Font: arxiu fotogràfic personal.  

Conceptualment, s’ha d’entendre la reconstrucció com el que és: l’acció de refer de 

manera parcial o total un edifici o conjunt edificat sense alterar el caràcter tipològic i 

l’autenticitat de l’arquitectura vernacular. La base és aquesta i tot el que se n’allunya és 

una nova construcció. Això no obstant, en cap cas la rehabilitació no limita les 

aportacions arquitectòniques contemporànies si són austeres en la forma, properes en els 

materials i racionals en l’acabat i la funció, sempre que consisteixin en: l’adequació 

estructural (per garantir l’estabilitat i la resistència mecànica) o l’adequació funcional (per 

millorar les condicions d’habitabilitat) en cas que la finalitat sigui readaptar un edifici o un 

conjunt constructiu a nous requeriments funcionals o a nous usos. En l’exemple que 

s’adjunta (fig. 6.53), la paralització de les obres ha estat conseqüència per haver 

incomplert la llicència d’obres atorgada pel consistori per adequar a l’antiga granja a les 

funcionalitats permeses. Les obres resultants van comportar un augment significatiu de la 

superfície construïda per destinar-la a habitatge; un fet que les persones propietàries 

podrien entendre en el sentit que es van vulnerar les determinacions establertes.  
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Més difícil d’entendre en aquest darrer cas és que en els darrers anys en les 

immediacions més properes s’han construït dos edificacions residencials sense que 

propietat n’extregui, aparentment, cap renda agrària. Qui si ho fa són els propietaris de 

les finques limítrofs que únicament disposen d’un mas o caseta d’eines (figura 6.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.54. Noves construccions residencials limítrofs amb obres paralitzades. Àmbit: plana deltaica. 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia de referència de l’ICGC; arxiu fotogràfic personal.  

Concretament, en poc menys de tres anys, a la parcel·la limítrof en què s’ubica l’antiga 

granja de vedells (id. 1) es va construir una nova edificació residencial (any de 

construcció segons cadastre: 2011; superfície construïda de 217 m2, amb usos esportius 

inclosos —piscina). Juntament amb aquesta, també s’ha construït una tercera edificació 

residencial (id. 3), en aquest cas segons al·ludeix la propietat amb llicència justificada en 

base a les suposades rendes agràries que n’obtenen (any de construcció segons 

cadastre: 2006; superfície construïda: 121 m2). Pitjor sort, però, va tenir la persona 

propietària d’una altra finca propera (id. 4). Aquesta persona va instal·lar una casa de 

fusta d’uns 60 m2, un 20% més del que estableix el POUM. La resolució del cas va ser 

ràpida: en poc menys d’un any es va portar a terme la seva demolició arran la denúncia 

interposada pel consistori municipal. 

11) Obres paralitzades 

Un fet que no prevèiem en l’inici d’aquesta investigació i que tampoc havíem observat en 

els anys anteriors és l’elevat nombre d’edificacions amb un hipotètic ús residencial que 

actualment hi ha abandonades en el medi rural. 
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El problema més greu no es troba únicament en les construccions que han derivat en 

habitatges permanents o segones residències, sinó que empitjora quan les obres queden 

paralitzades a mig construir. D’acord amb les converses mantingudes amb algunes de les 

propietats afectades, en la gran major part dels casos es tracta d’obres que disposaven 

de la corresponent llicència d’obres per a la construcció d’un magatzem agrícola o la 

rehabilitació d’una edificació existent però que en el transcurs de la intervenció han 

acabat esdevenint habitatges o bé han alterat els trets arquitectònics originals. En 

conseqüència, arran de l’inici d’un suposat expedient sancionador, les obres han quedat 

aturades sense que s’hagi constatat (en els casos que s’ha fet seguiment) cap intervenció 

de millora per retornar els terrenys al seu estat original o bé integrar el nou volum edificat 

(adaptat a norma) a l’entorn on s’ubica (figura 6.55). 

 

 

 

 

FIGURA 6.55. Estructura de formigó abandonada. Àmbit: 1, plana deltaica i 2-3, vessants de muntanya interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal.  

Un fenomen que també ens ha cridat l’atenció durant el treball d’obtenció de dades és 

que en gairebé totes les finques que hi ha una edificació, sobretot de tipologia 

d’habitatge, amb les finestres tapiades o totalment amb l’obra abandonada, els terrenys 

es troben erms i sense cap ús agrari associat. Són edificacions que no porten 

abandonades uns mesos, sinó que podem estar parlant en alguns casos de més de cinc 

anys sense que s’hagin enderrocat, d’acord amb el procediment de protecció de la 

legalitat urbanística, o bé que s’hi hagin implantat mesures compensatòries per 

contrarestar el dany causat des del punt de vista ambiental, més enllà infracció mateixa 

que pugui recaure sobre aquesta. Davant d’això, cal atendre a dos suposats motius: 1) la 

manca de possibilitat de portar els usos lúdics inicialment plantejats o 2) problemes 

econòmics de les persones propietàries que les van dur a abandonar la finca. 

Els àmbits afectats per aquesta anomalia engloben gairebé la totalitat del territori amb 

independència o no de la qualificació del sòl i del grau de protecció: des de cims amb les 

millors visuals, passant per terrenys agrícoles, forestals, en indrets recòndits o camins 

molt transitats. La imatges següents (figura 6.56) en són un exemple.  
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FIGURA 6.56. Estructura de formigó abandonada. Àmbit: espais litorals. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Els terrenys forestals on s’ubica l’estructura abandonada gaudeixen d’unes vistes 

excepcionals a la badia del Fangar, i s’ubiquen a menys de 200 m de la zona de protecció 

especial inclosa dins del PEIN Tossal de Montagut; una anomalia que, com ha succeït en 

altres casos, ha derivat en l’abandonament de la finca. El següents dos casos (figures 

6.57 i 6.58) mostren les instantànies captades en un radi de menys de 400 m 

d’edificacions residencials abandonades a pocs metres de distància de la Reserva 

Natural de Sebes (Flix), ubicades en un espai altament transitable. 

 

 

 

 

FIGURA 6.57. Projectes d’obres de noves construccions abandonats (I): seqüència d’un procés. Àmbit: interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

 

 

 

 

FIGURA 6.58. Projectes d’obres de noves construccions abandonades (II). Àmbit: interior. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

En el primer cas (figura 6.57), es tracta d’una edificació conformada per dos volums 

annexats amb elements més propis d’un previsible habitatge que no d’un magatzem, 

sobretot si tenim en compte que no hi vam apreciar obertures per encabir la maquinària 

agrícola i que la finca es troba abandonada. Tal com observem en la imatge, l’edificació 

s’ubica en la part més alta de la finca i trenca la visual, però té unes vistes exclusives al 

riu Ebre. Actualment les obres es troben aturades des de fa gairebé dos anys; si 
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comparem l’àmbit de l’edificació amb els ortofotomapes de l’ICGC, podem veure com no 

s’havien iniciat l’any 2002 i, per tant, l’hi és d’aplicació l’LU 2/2002. En el darrer cas (figura 

6.58), les obres de construcció del suposat magatzem agrícola o petita edificació 

vinculada a l’activitat agrària es van iniciar l’any 2002. Es van paralitzar per la seva 

magnitud i la suposada manca d’adequació amb la llicència d’obres atorgada. Tretze anys 

després, l’edificació segueix dempeus i la finca, abandonada. Vistes les obres en el treball 

de camp, i tal com es pot constatar en les imatges adjuntes, no sembla que aspectes com 

la inserció o contextualització van formar part del projecte. 

Els dos següents casos són un altre exemple generalitzat del que ha succeït a la vista de 

tothom, tot i trobar-se en zones d’afecció a espais protegits (figura 6.59).  

 

 

 

 

 

FIGURA 6.59. Noves construccions de tipologia residencial abandonades (II). Àmbit: litoral i plana deltaica. 
Font: arxiu fotogràfic personal.  

Com en molts dels casos exemplificats, aquestes obres han quedat paralitzades en 

espera d’ésser enderrocades per restaurar el terreny al seu estat original, sense que en 

aquest cas s’hagin abandonat els terrenys o s’hagi adequat a la Llei. En el primer cas, 

l’edificació s’ubica en uns terrenys annexos a un vial d’accés a la platja existent a menys 

de 500 m de la casa. La segona imatge correspon a una construcció (actualment en 

venda) perceptible des de la carretera. Tant en l’una com en l’altra els seus veïns han 

estat coneixedors del que ha succeït; la seva opinió al respecte, però, varia en funció de 

si disposen o no d’una construcció residencial o tenien previst tenir-ne una en un futur.  

En tots aquests casos, en el supòsit que hipotèticament comptin amb la respectiva 

llicència, d’acord amb l’article 181 de la Llei d’urbanisme, el termini per començar les 

obres és d’un any i el termini per a acabar-les, de tres anys. Així, com podem constatar, 

la dilatació de la tramitació dels expedients comporta que la demolició —de portar-se a 

terme— es demori durant molts anys i, de retruc, creixi la sensació d’impunitat entre totes 

les persones coneixedores del fet. Tanmateix, en l’hipotètic supòsit que es tractés d’obres 

iniciades abans de l’entrada en vigor de l’LU 2/2002, la Llei també és molt explícita; per 

tant, no queda justificat que encara avui es trobin pendents de demolició o, en darrer cas, 

legalització. Concretament, d’acord amb l’article 181.3, «si la llicència urbanística ha 
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caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de 

nova, ajustada en aquest cas a l’ordenació urbanística en vigor». Un cop caducada la 

llicència urbanística, l’òrgan municipal competent hauria d’haver declarat i acordat 

l’arxivament de les actuacions o bé iniciat el corresponent expedient de demolició.  

El cúmul de despropòsits es troba quan comprovem que, amb la cerca feta pels diferents 

portals d’Internet d’edificacions en l’SNU (apartat 7.3.3), algunes de les construccions 

paralitzades observades en el treball de camp es troben en venda sense que en la 

descripció de l’immoble es faci referència explícita a cap suposada anomalia urbanística; 

una situació administrativa de la qual la nova persona propietària s’haurà de fer càrrec i 

n’haurà d’assumir les corresponents càrregues i sentències un cop adquirida la finca. Els 

casos que s’adjunten, juntament amb l’anterior, en són un exemple (figura 6.60). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.60. Obres aturades en venda. Àmbit: 1, vessants de muntanya interior i 2-3, plana deltaica. 
Font: arxiu fotogràfic personal contrastat amb portals d’Internet i Google Street View. 

En aquesta línia, són múltiples les casuístiques que podríem exemplificar. Entre les 

principals cal destacar les finques amb construccions de tipologia residencial aturades 

que posteriorment han estat finalitzades per les noves persones propietàries (figura 6.61). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.61. Projectes d’obres de noves construccions paralitzades en venda. Àmbit: plana deltaica. 
Font: arxiu fotogràfic personal (1). Portal web: www.inmotrading.com/ (2).Cartografia de referència de l’ICGC. 

En aquest cas, les obres es van iniciar l’any 2007, en uns terrenys a tocar d’una de les 

carreteres més transitades de l’àmbit del delta de l’Ebre. Abans de finalitzar, però, es van 

aturar. El que en un principi havia de ser un suposat magatzem va derivar en una 

construcció amb dues alçàries, i diverses obertures laterals que poc o res tenien a veure 
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amb una construcció agrícola o de resguard. Posteriorment, es van portar a terme tota 

una sèrie de treballs d’adequació, com l’eixamplament de la porta d’entrada o el 

tancament d’algunes de les finestres; malgrat tot, durant més de cinc anys ha estat 

abandonada però en venda en diverses immobiliàries de la zona, sense que aquestes 

fessin referència a cap suposada anomalia urbanística (si és que n’hi ha). Recentment, 

les noves persones propietàries que han adquirit els terrenys han portat a terme tota una 

sèrie de treballs d’adequació de la finca, entre els quals hi ha el tancament perimetral de 

les zones més properes a l’edificació i la plantació de tot un conjunt de masses arbòries i 

espècies arbustives. Pel que fa a l’edificació, les obres han finalitzat amb el volum exterior 

inicial, però amb una estructura constructiva, així com en l’ús de colors totalment 

disconforme amb la resta d’edificacions tradicionals de la plana deltaica.  

No obstant això, la resolució d’aquest expedient pel consistori on s’ubica es podria 

entendre si no fos per un fet: en els voltats més propers a l’edificació hi ha més de deu 

edificacions que han derivat en habitatges residencials, amb una tipologia constructiva 

que poc o res s’assembla a la del lloc. Des del punt de vista de les persones propietàries 

inicials, tampoc hi han sortit perdent, sobretot si tenim en compte el títol referent de 

l’anunci «RUSTICO/CHALET» i la revalorització del preu final que de la transacció que 

aquesta denominació comporta. 

12) Responsabilitat ciutadana 

En conjunt, la població d’aquest territori s’ha convertit durant aquests darrers anys en mer 

espectador d’una colonització sense precedents. Com si es tractés d’una pràctica 

habitual, hem pogut observar, des dels primers estadis de la construcció fins a la seva 

finalització, com el magatzem agrícola projectat inicialment o la reforma prevista 

s’acabava convertint en un habitatge o una edificació que poc tenia a veure amb el volum 

inicial. Aquestes obres, hipotèticament clandestines, —ja que no s’ajusten a Llei si no és 

que es tracta suposadament d’una persona que n’obté rendes agràries— s’han portat a 

terme de dia, amb un període de durada suficient per ser perceptibles tant per la població 

com per les persones responsables de fer valdre la disciplina urbanística i en alguns 

casos, fins i tot s’han anunciat com a reclams publicitaris dels mateixos construccions que 

les estaven executant (figura 6.62).  
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FIGURA 6.62. Obres de nova construcció. Àmbit: 1, espais litorals; 2 i 3, vessants de muntanya interior. 
Font (d’esquerra a dreta): 1, arxiu fotogràfic personal i 2-3, cedida. 

Simplement indagant en converses mantingudes amb les persones propietàries, el seu 

entorn o la persona constructora mateixa, hem pogut saber de primera mà quin era el 

procediment (no oficial) que calia seguir en el cas que mostressis interès per voler-te 

construir un habitatge en l’SNU.  

El document amb total validesa per portar a terme una actuació és la llicència que no és 

altra cosa que l’exemplificació d’un procediment reglat de major control tècnic i jurídic de 

tipus preventiu actualment existent que atorga l'Administració. Amb la llicència podem 

determinar el projecte i requisits formals, el compliment dels paràmetres urbanístics, la 

proporcionalitat, la vinculació funcional a la finca, la tipologia de la construcció, la condició 

de persona agricultora, així com podem detectar qualsevol tipus d'errada o incompliment. 

El projecte és redactat per una persona professional col·legiada competent en la matèria, 

que també el supervisa durant el transcurs de les obres juntament amb les autoritats 

competents en matèria urbanística, és a dir, un procediment que no relega la 

responsabilitat final únicament al promotor. En aquest cas, entre el que emana la teoria i 

la pràctica existeix una gran escletxa que explica gran part del desgavell urbanístic 

existent en l’SNU de les Terres de l’Ebre. 

13) Espais de protecció especial 

Com ja s’ha assenyalat al llarg de la investigació, pocs són els terrenys que s’han quedat 

al marge d’aquesta pràctica urbanística. La trobem en espais agrícoles, forestals, 

d’interès paisatgístic, ambiental, així com també en indrets ubicats dins dels límits dels 

espais de protecció especial, malgrat que, en aquest cas, els actes irregulars puguin 

constituir un delicte contra l’ordenació del territori tipificat pel Codi penal. En aquest darrer 

cas, en zones protegides com l’espai PEIN Els Ports, s’han constituït veritables franges 

urbanitzades, principalment als termes municipals de Roquetes, Tortosa i Alfara de 

Carles, que han causat un problema de gestió que s’ha intentat resoldre, però que fins 

avui ha estat impossible de solucionar (vegeu la notícia de les figures A.24 i A.70). Les 

fotografies adjuntes són un exemple de la situació urbanística actual (figura 6.63).  
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FIGURA 6.63. Urbanitzacions residencials dins de l’espai PEIN Els Ports. 
1. Assentaments disseminats del Mascar (Roquetes-Tortosa) i, 2. Assentaments disseminats del Toscar (Alfara de Carles). 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

En aquest cas, a diferència d’altres assentaments existents en les zones més planeres i 

amb menys impacte visual dels voltants del nucli de Tortosa, el procés de creixement dels 

assentaments residencials ha estat poc perceptible amb un primer cop d’ull per l’efecte 

pantalla de les masses forestals mateixes. Malgrat això, els assentaments existeixen, 

igual que els seus impactes. Aquestes edificacions poc o res aporten a la gestió de les 

masses forestals existents més enllà de l’entorn més proper a l’edificació. Per la seva 

banda, cap Administració no ha establert l’obligatorietat d’introduir criteris de manteniment 

de les masses forestals en l’ordenament territorial ni el planejament urbanístic, com 

tampoc en la política de recuperació de les antigues estructures agràries com a franges 

de protecció altament eficaces davant d’un incendi forestal. 

Pel que fa a la tipologia constructiva emprada, tot i l’aparent caràcter tradicional d’algunes 

de les construccions, la realitat és que moltes d’aquestes edificacions són de recent 

construcció. En aquest sentit, deixant al marge el disseny arquitectònic i la relació amb 

les característiques constructives pròpies del lloc, la gran majoria segueixen sent 

dependències alienes a l’àmbit on s’implanten. Com en la resta de construccions, la seva 

ubicació és en l’àmbit de la finca amb millors visuals i només recuperen els terrenys més 

propers a les cases aïllades. Les fotografies aparegudes en els mitjans de comunicació i 

portals immobiliaris en aquests darrers anys exemplifiquen aquesta desvinculació amb el 

paisatge propi de les Terres de l’Ebre (figura 6.64). 

  

 

 

 

FIGURA 6.64. Edificacions residencials descontextualitzades del lloc dins de l’espai PEIN els Ports. 
Font : 1, Gustau Moreno (2009) i 2, arxiu fotogràfic personal. 
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Més enllà de les característiques arquitectòniques d’aquesta primera construcció, el que 

impacta és la notícia que l’acompanya (figura A.24), publicada en el marc de la tramitació 

del PTPTE de 2001 com del 2010. En aquesta es posava de manifest les constants 

reivindicacions locals que han sorgit al llarg dels anys per legalitzar els diversos 

assentaments residencials existents en la zona protegida del Parc Natural dels Ports de 

Beseit. La raó principal per la qual encara avui no s’hagi portat a terme aquesta 

legalització és bàsicament el mateix de sempre: els alts costos d’urbanització. 

Pel que fa a l’altre parc natural de les Terres de l’Ebre, el del delta de l’Ebre i del seu 

entorn més proper, tampoc no ha quedat exempt d’aquestes pràctiques urbanístiques, 

malgrat les polítiques de desenvolupament social i econòmic vinculades a objectius de 

conservació del seu entorn que s’han aplicat des de la seva creació (1983) fins a 

l’actualitat. Les pràctiques individuals al marge de la legislació sectorial que s’han portat a 

terme en aquests espais esdevenen encara més qüestionables si tenim en compte la 

fragilitat i els valors intrínsecs que conté i que li atorgaren precisament aquest nivell de 

protecció. Les imatges adjuntes (figura 6.65) en són un exemple. 

 

 

 

 

FIGURA 6.65. Edificacions residencials de nova construcció dins de l’espai PEIN Delta de l’Ebre. Àmbit: plana deltaica. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

Pel que fa a la preservació d’aquests espais, el legislador va entendre que els terrenys 

ubicats en àmbits territorials d’especial rellevància ambiental, per la seva naturalesa, 

havien de ser classificats com a especialment protegits i, subjectes a unes determinades 

restriccions per la funcionalitat ambiental, ecològica, paisatgística i territorial que 

desenvolupen, d’acord amb la Directiva hàbitats i les Directrius generals per a la gestió 

dels espais de la xarxa Natura 2000. Com podem constatar, per les característiques 

arquitectòniques i delimitació, tots dos casos poc difereixen dels anteriors a excepció de 

les barraques existents. En efecte, tampoc no hem observat que en els darrers anys 

s’hagi incidit especialment en aquests terrenys minimitzant l’impacte ambiental associat 

amb l’establiment de mesures correctores o d’integració paisatgística —entenent que la 

millor mesura, la demolició, no es pot portar a terme perquè molts dels fets han prescrit 

tot i què, com bé ens recorda la jurisprudència, els usos no. 
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En aquests espais, juntament amb la resta, hem constatat l’efecte crida que ha tingut la 

impunitat atorgada per les administracions a aquesta pràctica. En la gran major part dels 

casos exposats, els assentaments residencials estan a pocs metres d’un altre de 

característiques similars quant a vinculació i tipologia constructiva. I és que, de fet, 

juntament amb l’efecte crida, no deixa de ser un problema derivat de la manca 

d’aprofitament econòmic i, en conseqüència, de la interacció de l’home i la natura que en 

molts d’aquests casos ha relegat la pràctica agrària en un segon terme, més vinculada a 

les arrels familiars i el seu manteniment perquè no caigui en l’abandó que no pas a una 

iniciativa amb recompensa econòmica; ben al contrari, en la majoria dels casos mantenir-

la comporta més despeses que beneficis.  

14) Compatibilitat d’usos 

El conflicte social sorgeix a partir del moment que els usos residencials s’enfronten 

directament amb els preexistents i, en concret, amb les activitats pròpies del medi rural. 

Si bé la implantació d’un assentament residencial a partir de l’any 2002 és un problema 

jurídic, polític i social de primer ordre, la progressiva dispersió dels usos residencials en 

l’SNU experimentada en els darrers anys ha derivat en un veritable procés de colonització 

dels usos urbans en detriment de les activitats que, per naturalesa, s’han d’implantar en 

el medi rural: l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura; uns usos que, fins fa poc, havien 

estat compatibles amb els assentaments residencials existents, gràcies a la relació i 

vinculació harmònica que havien mantingut els uns amb els altres. La imatge següent 

n’és un exemple d’aquesta interferència d’usos esmentada (figura 6.66). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

FIGURA 6.66. Usos urbans vers usos agrícoles. Àmbit: interfase interior i plana deltaica. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC.  
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Aquest caràcter aparentment normal entre usos residencials, agraris i industrials ha 

derivat en un enfrontament constant. En aquest cas, les externalitats derivades de 

l’activitat agrícola han enfrontat els qui veuen el medi rural com un lloc on haver pogut 

complir les seves expectatives de viure en un entorn idíl·lic i natural, amb uns referents 

més propers a la vida urbana, amb els qui han d’extreure un rendiment de la seva activitat 

agrícola o ramadera. En conseqüència, funcions tan associades a l’activitat agrícola com 

llaurar, fumigar, cremar les restes de poda, recol·lectar els fruits o criar els animals són 

vistos com elements molestos pel soroll i les olors que generen per part dels qui entenen 

el medi rural des del punt de vista estrictament residencial i lúdic.  

Aquest conflicte d’usos és encara major quan els usos residencials s’implanten en zones 

properes a instal·lacions ramaderes o d’aviram; un fet recurrent en un territori de base 

agrícola com les terres de l’Ebre. La visió general que ens ofereix la imatge del 

ortofotomapa adjunt és un dels exemples més fefaents d’aquest fet en dos àmbits amb 

una important presència de disseminats en l’SNU adjacents a dos sectors urbanitzats 

classificats en els darrers anys com a sòl urbà (figura 6.67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.67. Conflicte d’usos residencials amb agrícoles. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

En tots dos casos, la desvinculació dels usos residencials de nova implantació amb el lloc 

ha suposat un enfrontament directe entre els qui viuen del camp i els qui viuen al camp 

malgrat la relació harmònica i respectuosa que havia existit durant anys amb la resta de 

finques limítrofs. En el primer exemple, la pressió veïnal, juntament amb una manca de 

suport del consistori per protegir l’activitat implantada legalment, va acabar amb el 

tancament de la instal·lació. La darrera modificació del planejament municipal ha 
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classificat com a sòl urbà els terrenys esmentats és a dir, l’àmbit de la instal·lació 

abandonada, però també, els terrenys amb construccions d’ús residencial. En el segon 

cas, l’activitat avícola existent ha estat en el focus de totes les protestes i queixes veïnals 

per causes semblants a l’anterior cas: les olors que emet. Com si d’un guió és tractés, 

l’Ajuntament ha reconegut com a sòl urbà els terrenys del voltant, en els quals s’ubica un 

important nombre d’assentaments residencials de, molts dels quals posteriors a l’entrada 

en vigor de l’LU 2/2002. Aquesta classificació a la pràctica comporta: traslladar l’activitat. 

Per tot això, és difícil considerar aquest fenomen com un problema puntual d’aquest 

territori, sobretot quan s’estableix una escala d’anàlisi més àmplia. La darrera imatge amb 

la que es vol donar per finalitzada aquesta exposició de fets (figura 6.68) exemplifica els 

efectes globals de les decisions individuals a nivell territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.68. Dispersió dels assentaments residencials en el medi rural. Àmbit: vessants de muntanya interior. 
Font: cartografia de l’ICGC. 

La classificació com a sòl urbà de terrenys fins ara de naturalesa rural és un fet bastant 

adoptat pels consistoris afectats per aquesta pràctica irregular de creixement urbanístic 

quan els àmbits presenten una forta densitat d’assentaments residencials. Aquest canvi 

de classificació porta implícits uns drets i uns deures, entre els quals es troben —a banda 

de la ja més que coneguda instal·lació de serveis i equipaments— tot un seguit de 

mesures de contenció i de delimitació difícils d’acomplir en uns assentaments on la 

multiplicitat d’elements auxiliars i la dispersió n’han estat el tret diferencial. 

Si bé alguns assentaments són anteriors a l’LU 2/2002, la conjuminació d’aquests amb 

els posteriors ha consolidat veritables nuclis residencials aïllats de la ciutat pròpiament 

construïda, urbanitzada i, en definitiva, ordenada, i no han fet altra cosa que potenciar la 

segregació espacial de les àrees urbanes sobre el territori, sense fomentar la cohesió 

social, la mescla d’usos i un model globalment eficient. Urbanísticament, encara que no 

tots els territoris presenten la mateixa densitat d’assentaments, alguns sectors podrien 

esdevenir perfectament nuclis de població, atès que molts no estan molt lluny de la seva 

definició mateixa: «quan en un radi d’acció de 150 m a partir de qualsevol punt de 
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l’edificació projectada existeixin o tinguin llicència concebuda, o en tràmit més de 4 

habitatges familiars o instal·lacions, inclosa, la sol·licitada, o qualsevol tipus d’instal·lació, 

i sense que en cap cas la parcel·la sigui inferior a 5000 m2». 

Pel que respecta a la seva divisió parcel·laria, el Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre 

unitats mínimes de conreu, i el Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat 

mínima forestal, han estat altament eficaços fins a dia d’avui per evitar les fragmentacions 

excessives de les finques rústiques tret d’alguns casos aïllats promoguts per determinats 

consistoris. Tanmateix, l’excessiva fragmentació física que suposen els assentaments 

residencials per al medi ambient ha derivat en uns efectes perversos a nivell territorial i de 

rendiment de les explotacions. Prenent com a base aquesta darrera imatge (fig. 6.68), 

l’efecte barrera dels assentaments és més que evident en una escala d’anàlisi major: 

divisió d’un hàbitat extens en peces més petites i de menor qualitat ecològica; i, greu 

afecció a la connectivitat i funcionalitat dels geosistemes i la seva dinàmica natural; uns 

assentaments que, en definitiva, no resulten coherents amb els criteris de 

desenvolupament sostenible, de l’ús racional del sòl i de la continuïtat dels teixits urbans, 

alhora que comporten una extrema contradicció amb els criteris de planejament adoptats. 

En aquests àmbits, al marge del problema legal que hi ha al darrere, més important 

encara per al conjunt de la ciutadania és el problema mediambiental que suposen tots els 

danys que es poden derivar d’aquests assentaments, ja que no compten amb les 

infraestructures adequades de sanejament i pels abocaments incontrolats a la llera 

pública que es produeixen, juntament amb la contaminació de la capa freàtica per l’ús de 

fosses sèptiques. Aquesta situació fa que ens haguéssim de qüestionar si realment 

l’Administració local pot fer front al cost real de garantir la protecció del medi ambient i 

minimitzar els impactes sobre el paisatge i l’entorn rurals, així com de prestar tota una 

sèrie de serveis mínims bàsics (disponibilitat de recursos hídrics per cobrir la demanda 

d’aigua potable associada) i complir les corresponents obligacions. 

En definitiva, malgrat que les imatges que hem presentat i analitzat tenen per objecte 

exemplificar les principals inèrcies urbanístiques detectades en l’SNU, el resultat 

d’aquestes pràctiques no és quantificable, ni molt menys representatiu, del conjunt del 

territori tot i que si perfectament extrapolables tant al conjunt d’aquest territori com a 

altres àmbits territorials. Prenent tot això com a base, en l’apartat següent estudiarem de 

manera quantitativa en quina mesura els assentaments residencials en l’SNU s’adeqüen 

o no a la normativa i fins a quin punt podem parlar d’un procés d’urbanització o, 

contràriament, d’un fet puntual que és una realitat en si mateix que, sigui quin sigui el seu 

abast, ha posat en evidència els reptes a què encara avui ens hem d’afrontar. 
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6.3.3. Planejament urbanístic i territorial: incidència i nivell d’adequació 

D’ençà de seva aprovació, l’LU 2/2002 ha estat en revisió constant; unes reformes que no 

han fet altra cosa que reforçar el seu caràcter obert, adaptada als canvis i a la normativa 

sectorial. Aquest procés de revisió presenta símptomes que en determinats indrets, ja 

sigui per qüestions diverses, no s’ha estat capaç d’incorporar els principis generals que 

havien de regir la protecció i gestió de l’SNU al ritme esperat. Paradoxalment, les 

institucions han elaborat unes regles del joc que, posteriorment, han estat incapaces 

d’aplicar com toca per motius que es desconeixen. El cas de les construccions 

residencials en l’SNU és un exemple que no hauríem d’identificar com a únic sinó com a 

un de molts, per totes les disciplines i àmbits que hi intervenen. 

Com s’ha plasmat en l’apartat anterior, el resultat és un medi rural amb un gran nombre 

d’assentaments residencials que s’han implantat a la vista de tothom, i ara ens trobem 

amb la dificultat d’haver-los d’encaixar a norma. Si bé en cap cas podem comparar la 

situació de l’SNU ebrenc amb la pressió d’altres regions més massificades com el sud 

peninsular o l’àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona o el camp de Tarragona, la 

situació és igualment alarmant en tots els casos: un territori amb veritables continus 

urbans en els quals l’ordre, l’equitat i les cessions no han tingut presència, perquè, entre 

altres coses, el planejament havia exclòs aquest sòl dels processos d’urbanització.  

En breu, aquest apartat de la investigació té per objecte corroborar els resultats anteriors 

a partir d’un estudi de cas en concret, mitjançant el qual, juntament amb les diverses 

entrevistes mantingudes amb els diversos agents territorials, intentarem indagar el nivell 

d’adequació a la normativa urbanística i el planejament territorial, més enllà dels casos 

anteriorment exposats, que han seguit els creixements residencials en l’SNU posteriors a 

l’entrada en vigor de l’LU 2/2002. 

Planejament urbanístic 

Com ja és ben sabut —i així ho detallem en el capítol 3 d’aquesta investigació—, tots els 

municipis catalans disposen d’un marc legal urbanístic adaptat a les noves disposicions 

legals en aquesta matèria. Tanmateix, el planejament urbanístic no ha estat del tot capaç 

de superar un dels majors obstacles de la planificació territorial: les inèrcies socials 

adquirides. Aquesta manca generalitzada de compliment dels requisits establerts ha 

esdevingut una pauta comú de la manera de fer de molts consistoris, donant lloc a un 

territori que està molt lluny d’esdevenir com el que promulguen el cos teòric de totes les 

normatives sectorials que incideixen en l’ordenació del territori. 
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El territori que tenim avui és el que és. Hi ha alguns projectes que, afortunadament, s’han 

portat a terme de manera adequada; d’altres, en canvi, han deixat una petjada difícil de 

reconduir, sense mesures concretes. Els assentaments residencials en l’SNU no deixen 

de ser un dels molts exemples, que es va iniciar a partir de la dècada dels setanta sense 

una regulació urbanística que regulés aquests usos, però que ha continuat fins i tot amb 

l’entrada en vigor d’un ordenament jurídic molt taxatiu pel que fa als usos permesos. Tot 

això ens porta a pensar que o bé hem tornat al passat o simplement que tot ha estat un 

teló de fons políticament correcte per seguir fent allò que més ens convé com a individus; 

una situació no tan excepcional d’aquest territori, no molt allunyada del que ens 

assenyalava Romero (2009, p. 245) parafrasejant Ernest Lluch, quan va definir el model 

urbanístic emprat com a «capitalisme especulador del municipi» en el qual, malgrat el 

canvi de paradigma, s’han quedat estancades velles concepcions. 

No obstant això, aquest discurs tan reiteratiu en aquesta investigació no és suficient per 

concloure les raons per les quals s’han omès les pautes marcades i molt menys encara 

per considerar aquests comportaments il·lícits com un fet generalitzat impossible de 

solucionar. Per aquest motiu, per tal indagar més en la naturalesa del fenomen, més enllà 

de la seva percepció, en l’estudi que encapçalava aquesta investigació vam realitzar una 

anàlisi global de les poques dades públiques disponibles en aquesta matèria, per tal de 

verificar en quina mesura els assentaments residencials en l’SNU s’adequaven als 

postulats normatius de l’LU 2/2002. En un principi, aquest estudi havia de consistir 

bàsicament en examinar la jurisprudència sorgida aquests darrers anys sobre la 

implantació d’habitatges en el medi rural. 

En efecte, l’anàlisi d’algunes de les sentències consultades, juntament amb les converses 

mantingudes amb els agents responsables de l’Administració i el coneixement de casos 

propers mateix, ens van portar a determinar que, durant la darrera dècada, s’havien 

construït un gran nombre de construccions residencials en el medi rural que no 

s’ajustaven a dret, ja sigui perquè s’havien executat sense llicència o bé perquè les obres 

finals no s’ajustaven a la llicència atorgada inicialment per construir un magatzem 

agrícola o perquè, tot i disposar d’una llicència per construir un habitatge, les seves 

persones propietàries no n’obtenien unes rendes agràries que justifiquessin el nou bé. No 

obstant això, ni per nombre de sentències analitzades ni per les fonts consultades, 

aquests resultats ens oferien dades per quantificar els fets. Davant d’això, una de les 

determinacions preses va estar analitzar una porció del territori, concretament l’indret en 

què durant el transcurs del treball de camp havíem observat majors canvis i estructures 
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constructives que qüestionaven el grau d’adequació dels nous usos residencials al marc 

legal urbanístic. L’àmbit escollit va ser el municipi de Deltebre. 

Pel que fa a les dades oficials disponibles, disposàvem d’un document sotmès a 

exposició pública en la pàgina web de l’Ajuntament de Deltebre, en el marc de l’aprovació 

del Catàleg de masies i cases rurals que, ja de per si, era indicatiu del que ens podríem 

trobar. De l’inventari de construccions existents en l’SNU que va realitzar l’any 2010 el 

consistori municipal, vam comptabilitzar un total de 980 edificacions (1.043 segons el 

recompte realitzat en aquest treball a partir de la base de dades del mapa topogràfic 

1:25.000).69 Amb aquest inventari, l’Ajuntament disposava d’una base de dades amb la 

localització, el tipus de construcció, la dimensió i l’estat de conservació de cada edifici. 

D’aquestes 980, però, únicament 167 (el 17,04% del total) van ser proposades pel 

consistori a la CUTE perquè les inclogués al corresponent Pla especial urbanístic del 

Catàleg de masies i cases rurals. El nombre total de masies que s’acabaren tramitant per 

al Catàleg va ser entorn a 100, i d’aquestes més de la meitat havien d’acreditar l’antiguitat 

de la construcció. La resta, 930 edificacions, en van quedar excloses, la major part de 

construcció recent i d’ús residencial. 

La implantació d’aquests assentaments s’ha produït normalment sota la responsabilitat 

municipal, a partir de la generació, a través del planejament urbanístic, de sòls no 

urbanitzables als quals s’assigna un ús residencial —malgrat que la normativa 

autonòmica ho prohibeixi. Però quants d’habitatges actualment existents en l’SNU es van 

construir amb aquesta pràctica? La resposta de totes les persones entrevistades és 

contundent: es desconeix o almenys no hi ha interès per posar nombres a aquest fet 

bàsicament per totes les conseqüències legals que se’n poden derivar sobretot tenint en 

compte les ordres judicials de demolició d’habitatges en l’SNU que es van aplicar en 

aquest municipi (vegeu les figures A.19, A.21, A.22 i A.23 de l’annex). 

Arran d’això, el mètode de treball per efectuar el recompte assenyalat va aprofitar part 

dels recursos del treball cartogràfic efectuat fins aleshores (plànol 6 i plànol 7) així com 

l’experiència adquirida en la identificació d’habitatges de nova construcció durant el treball 

de camp. Com a resultat vam obtenir una primera estimació quantitativa de la magnitud 

del fenomen, més enllà de cadascuna de les aportacions qualitatives que s’havien anat 

generant per poder donar resposta a la qüestió plantejada. 

Aquesta estimació es va portar a terme partint d’una petita porció del terreny propera al 

nucli urbà de Deltebre, on aquest fet era perceptible amb major virulència. Per tal de 

                                                
69 Aquesta variabilitat es deu a la diferent metodologia de recompte de les edificacions emprada per cada organisme.  
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facilitar la interpretació de les dades i en funció del temps i recursos disponibles per 

elaborar la mostra, vam delimitar una franja al voltant del nucli urbà de Deltebre de 3 km2, 

que coincidia parcialment amb l’àmbit amb una major densitat d’edificacions (magatzems, 

masos, casetes de camp, habitatges, coberts, etc.). Per tal d’alleujar la tasca inicial, vam 

partir de cadascuna de les àrees identificades en la base topogràfica 1:5000.  

Prenent les dades més recents, el procediment seguit va ser laboriós, però 

metodològicament molt simple. Bàsicament, va consistir a identificar els usos actuals 

mitjançant la fotointerpretació de darrer ortofotomapa de l’ICGC disponible i el treball de 

camp resultant, per després comparar l’àmbit de referència respecte als usos existents 

identificats en l’ortofotomapa disponible de l’àrea d’estudi de l’any 2002.  

En un primer nivell d’anàlisi, les edificacions identificades es van classificar en dues 

tipologies: 1 (residencials) i 2 (vinculades). Pel que fa a les edificacions residencials, es 

va considerar adient emmarcar en aquesta categoria totes aquelles de construcció recent, 

enteses com les desvinculades de l’activitat agrària, de característiques arquitectòniques 

urbanes i envoltades de diversos elements auxiliars (piscina, pista esportiva, aparcament, 

etc.), tenint en compte que, si bé l’LU 2/2002 les prohibia taxativament, el Decret Llei 

1/1990 ja determinava que havien d’estar preferentment vinculades a l’activitat. 

D’acord amb la categorització inicial obtinguda (residencials i vinculades), el següent pas 

va consistir a determinar en quina mesura les edificacions residencials de recent 

construcció s’havien implantat a l’àmbit estudiat abans de 2002 o bé amb posterioritat a 

aquesta data, és a dir, amb l’LU 2/2002 ja en vigor. Per establir aquesta nova categoria, 

l’únic mètode que es va poder aplicar va ser la fotointerpretació comparativa entre la 

situació actual i l’ortofotomapa de l’any 2002 o anterior. Finalment, i segons cadascun 

dels resultats obtinguts per cada unitat vectorial de referència (edifici), vam confeccionar 

una taula de dades vinculada, amb la qual es va obtenir una cartografia vectorial de les 

edificacions en l’SNU de Deltebre, en la qual es van representar i identificar:  

1. Edificacions vinculades al medi rural (granges i elements auxiliars d’aquestes, 

coberts, magatzems agrícoles, casetes d’eines, construccions públiques, 

barraques tradicionals, cases rurals i masies) tradicionals o de nova construcció. 

2. Edificacions residencials construïdes abans de l’entrada en vigor de l’LU 2/2002. 

3. Edificacions residencials posteriors a l’entrada en vigor de l’LU 2/2002.  

L’àmbit d’anàlisi d’aquest estudi així com l’anàlisi de distribució final resultant d’aquesta 

classificació són els que es representen a la cartografia adjunta (plànol 8). 
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Llegenda: 

 Àmbit anàlisi Deltebre

Edificacions SNUTE Deltebre

Residencial abans 2002

Residencial posterior 2002

Vinculat medi rural
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De les 652 edificacions presents es van obtenir els següents resultats: 348 edificacions 

(53,37%) es van assignar com a construccions vinculades als usos propis de l’SNU —al 

marge de si es va obtenir o no la corresponent llicència municipal— i 304 (46,61%) com a 

construccions no vinculades, on 151 (23,15%) es van implantar abans de 2002 i les 153 

restants (23,46%), amb posterioritat. A banda de ser la radiografia d’un territori altament 

esquitxat per urbanitzacions residencials disperses, aquests resultats posen de manifest 

que, malgrat les restriccions d’usos establertes per l’LU 2/2002 i llurs modificacions, 

aquesta eina d’ordenació del territori mostra indicis en l’àmbit territorial que no ha estat 

suficient per posar fre a la dinàmica de proliferació dels usos residencials en aquells 

municipis on el fet residencial en l’SNU té un major arrelament sociocultural, com és el 

cas del municipi deltaic estudiat. 

Pel que respecta a la superfície construïda, vam constatar que, a partir de 2002, en la 

major part dels casos, les noves construccions apleguen un àmbit d’ocupació major que 

les anteriors, tant pel que fa a espai útil edificat com a tots els elements auxiliars presents 

(piscina, asfalts, zona esportiva, zona enjardinada, etc.). A diferència de les edificacions 

tradicionals, on s’aprecien tota una sèrie d’elements de naturalesa rural (coberts, corrals, 

eres, basses i altres elements), en les construccions de recent implantació molts pocs van 

ser el casos en què es va observar una mera vinculació dels nous usos a les necessitats 

familiars i el treball del camp, més enllà de les necessitats lúdiques i de benestar 

individual de les persones propietàries; unes apreciacions que, en conjunt, presenten 

unes característiques similars en molts dels aspectes analitzats en l’apartat anterior, 

principalment pel que fa a la vinculació de l’edificació a l’explotació agropecuària existent. 

L’anàlisi detallada de les 348 edificacions del cas de Deltebre, mitjançant el treball de 

camp i la fotointerpretació dels ortofotomapes en el període estudiat, ens va permetre 

constatar les dinàmiques d’ocupació residencials dels nous volums residencials en l’SNU 

respecte als assentaments tradicionals. Aquesta comparació és perfectament 

extrapolable al conjunt del territori i queda resumida en l’anàlisi comparativa de les 

imatges següents (figures 6.69-6.71). 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.69. Planta del mas de Mata-redona. 
Font: Paco Carles i Elena Baudilio.             

FIGURA 6.70. Reconstrucció del mas de Mata-redona. 
Font: Joan Carles Viñes i Paco Cabanes. 
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FIGURA 6.71. Annexos d’edificacions residencials de nova construcció. Àmbit: espais litorals. 
Font: cartografia de l’ICGC. 

Si comparem algun dels nous assentaments residencials (figura 6.71) amb la maqueta de 

la que havia estat una de les principals masies de la serralada del Montsià (figures 6.69 i 

6.70) amb només un cop d’ull podem apreciar molts dels aspectes assenyalats pel que fa 

als usos auxiliars i la vinculació d’aquests al conjunt de la finca on s’ubiquen. El problema 

no rau en la construcció o els impactes ambientals associats, sinó en com s’ha fet 

aquesta construcció. Les tipologies edificatòries —algunes bastant exagerades i 

d’estructura arquitectònica qüestionable— reuneixen característiques pròpies de les 

edificacions unifamiliars existents en sòl urbà i trenquen la imatge harmònica del medi 

natural. En aquest sentit, si haguéssim de buscar un exemple del concepte «no-lloc» 

(Auge, 1992), la darrera figura en seria un, ja que tot el conjunt edificat no manté cap 

tipus de relació amb la història, els símbols i els valors tradicionals d’aquest territori; un fet 

que vam poder verificar amb l’anàlisi efectuada fins aleshores, que no era ni tan puntual 

ni esporàdic com molts cops s’ha repetit des de diferents sectors de l’Administració. 

Respecte a l’adequació de les noves actuacions portades a terme en l’SNU més enllà de 

la vinculació o no dels nous habitatges al lloc (pressuposant que aquests responen a una 

necessitat funcional derivada d’una activitat agrícola professional), durant el transcurs del 

treball de camp vam poder comprovar que en el conjunt de l’SNU ebrenc molts dels nous 

usos auxiliars no s’adequaven a alguns dels supòsits previstos per l’LU 2/2002, els quals 

s’han mantingut en cadascuna de les modificacions posteriors portades a terme. 

Concretament, d’acord amb l’article 47.4 de l’LU 2/2002, l’SNU pot ser objecte 

d’actuacions específiques per destinar-lo a les activitats o equipaments d’interès públic 

que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, i estableix que són d’interès públic, entre altres, 

les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo 

que es desenvolupin a l’aire lliure. En molts dels usos auxiliars detectats, en l’hipotètic 

cas que aquests s’adeqüin a norma, cal tenir en compte que únicament es podria 

admetre la construcció d’una piscina o pista poliesportiva sempre que es tracti d’una 

construcció auxiliar i complementària a un ús admès en l’SNU per la Llei d’urbanisme. Per 

tant, un restaurant, casa rural, de colònies o un altre establiment de caràcter similar pot 
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tenir una piscina, però un habitatge no vinculat als usos agraris —per tant, disconforme a 

la norma— no pot disposar d’una piscina, atès que no constitueix un equipament d’interès 

públic que s’hagi d’emplaçar en el medi rural, sinó una instal·lació d’utilitat privada o 

particular vinculada a un ús residencial no associat a cap activitat agrícola, ramadera, 

d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. 

Finalment, quant a la distribució espacial de les construccions residencials de nova 

implantació, observem que, igual que hem verificat amb l’anàlisi de caracterització de 

l’espai urbanitzat (apartat 6.3.2), moltes de les construccions residencials presumiblement 

implantades a partir de 2002 s’han ubicat en terrenys propers a les ja existents d’abans 

de 2002. Aquesta pauta d’ocupació podria estar al darrere de l’aparent impunitat que ha 

suposat per a les persones propietàries de les finques veïnes constatar que construir en 

el medi rural era possible i alhora molt més rendible que en el medi urbà, malgrat que hi 

hagi una normativa que ho impedeix taxativament. 

Com en la resta d’exemples exposats, el cas de Deltebre no deixa de ser una mostra 

d’una àrea representativa d’un municipi ebrenc. Val a dir, però, que aquesta anàlisi no 

significa que tots els municipis hagin actuat de la mateixa manera. Tal com hem apuntat 

anteriorment, la proliferació d’aquest model d’assentaments ha seguit pautes diferents i 

ha donat lloc a una gran variabilitat de casuístiques entre les quals, municipis amb un 

predomini d’edificacions en l’SNU, vinculades realment als usos agraris. 

L’inventari realitzat per l’Ajuntament de Deltebre va ocupar durant uns dies gran part dels 

titulars dels mitjans de comunicació locals.70 En tots es posava de manifest els efectes 

que tenia el creixement urbanístic dispers sobre el territori, i algunes són les veus locals 

que es van començar a qüestionar la legalitat de totes aquestes edificacions que n’havien 

quedat excloses; un creixement que no ha estat únic i que han evidenciat molts d’altres 

catàlegs realitzats. En el cas de l’inventari portat a terme per l’Ajuntament de Tortosa, es 

van detectar 8.000 construccions, moltes de les quals com bé s’assenyalava públicament 

il·legals i al marge de la disciplina urbanística, atès que la infracció urbanística ja havia 

prescrit (vegeu la figura A.6). Un altre cas és Roquetes. De les 3.200 edificacions inicials, 

gairebé 2.900 es van haver d’excloure de la proposta i incorporar en un inventari annex 

d’altres edificacions en l’SNU. Aquests dos casos com molts altres, fins avui, encara no 

s’hi ha trobat cap solució més enllà de la voluntat de les noves propostes plantejades per 

regular les noves implantacions sense tenir en compte, però, les que ja hi són presents. 

                                                
70 Veure article Millán, M. (2011): Deltebre té prop d’un miler de construccions en sòl no urbanitzable·. Diari de Tarragona, 
28 de setembre de 2011 o ACN (2011): “Deltebre inventaria un miler de construccions en sòl rústic pel filtrar i catalogar les 
que puguin dedicar-se a urbanisme”. 
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D’acord amb tot el que hem plantejat fins ara i juntament amb el resultats de moltes de 

les converses mantingudes amb responsables de la supervisió d’aquestes conductes 

durant aquesta fase prèvia de la investigació, vam poder constatar que moltes de les 

construccions residencials presents en l’SNU implantades de manera irregular es troben 

al marge de qualsevol regulació i, de qualsevol gestió més enllà del marc legal actual. 

Amb l’estudi realitzat, vam verificar que moltes de les noves obres portades a terme han 

derivat en assentaments residencials i que, per tant, són manifestadament il·legals, no 

van ser sancionades en el moment que pertocava. En la major part dels casos, el delicte 

urbanístic ja ha prescrit, amb la qual cosa es tracta d’edificacions que no són legals però 

tampoc legalitzables —atès que no s’emmarquen en cap dels supòsits previstos per la 

Llei d’urbanisme— i que tampoc es poden demolir. Això deixa la situació jurídica 

d’aquestes construccions en una llacuna legal i sobre un sòl que no els és propi i en el 

qual, el planejament urbanístic s’ha desdit fins al moment de qualsevol regulació futura. 

El resultat final és una gran munió de construccions de diverses tipologies en el medi 

rural implantades la gran major part sense cap tipus de planificació que avaluï els 

condicionants físics del territori com tampoc els serveis necessaris associats a aquests 

usos (aigua, sanejament, línies elèctriques, accessos, etc.) malgrat que la major part 

compten amb elements auxiliars amb un fort impacte sobre el medi (piscines o 

enjardinaments) que suposen, al marge de la seva legalitat, un important malbaratament 

dels recursos hídrics, molts dels quals provenen de projectes de regadius o pous 

comunitaris on únicament es tributa pel nombre d’hectàrees de regadiu declarades i no 

per altres usos anàlegs a la naturalesa rústica dels terrenys. En conjunt, s’hi dóna tota 

una manca de mesures ambientals i serveis mínims d’urbanització que no s’han pogut 

aplicar, precisament perquè la legislació urbanística va excloure els usos més impactats i, 

per tant, no en va regular la implantació.  

Planejament territorial  

Pel que respecta a l’SNU, sota el principi d’integritat ecològica, el PTPTE conté unes 

estratègies específiques per consolidar la xarxa d’espais naturals protegits, determina els 

usos admissibles i promou la connectivitat ecològica entre tots els components del medi 

natural. En conseqüència, el Pla ha passat d’una visió d’espais naturals aïllats —PEIN, 

xarxa Natura 2000— a una xarxa d’espais naturals, amb la finalitat de garantir la 

funcionalitat ecològica del conjunt del territori a través del manteniment de la connectivitat 

ecològica dels sistemes naturals i dóna així compliment a les directrius per al 

manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques de Catalunya. 
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D’acord amb les estratègies del PTPTE i vistos els resultats obtinguts, es considera que 

gran part dels nous assentaments han acabat conformant una barrera antròpica que 

fragmenta el medi natural i, per tant, que contradiu una de les estratègies bàsiques del 

Pla del 2001 com del 2010: l’afavoriment de la connectivitat ecològica i paisatgística 

mitjançant la protecció dels espais naturals. Es tracta d’un esmicolament dels 

ecosistemes que posa en risc la seva funcionalitat per al manteniment de certes espècies 

i funcions associades. És un fet que posa en evidència que, malgrat que el discurs polític 

ha incorporat la consideració de la connectivitat ecològica en la planificació territorial, no 

s’ha tingut en compte en els processos de presa de decisions, ja que, en cas contrari, 

molts dels darrers planejaments municipals portats a terme —com el darrer PTPTE 

mateix—haurien d’haver aplicat una visió estratègica del fet residencial i establert 

mesures concretes tant pel que fa a la seva eradicació com a la seva gestió. 

Quant a la inserció territorial i paisatgística de les construccions analitzades, ambdós 

PTPTE establien que havia de ser indispensable. Si bé és cert que la majoria de les 

noves edificacions s’han portat a terme abans de l’entrada en vigor de l’obligatorietat 

d’elaborar un Estudi d’impacte i integració paisatgística en els termes que s’especifiquen 

a les Directrius de paisatge de les Terres de l’Ebre, en el moment en què es van executar 

gran part d’aquestes construccions hi havia en vigor el PTPTE de 2001 que, en l’apartat 2 

de l’article 89, determinava explícitament que «les edificacions [...] han de guardar una 

relació funcional directa amb l’explotació agropecuària de la finca, la qual cosa exigeix 

que tinguin caràcter accessori respecte de l’explotació i que siguin proporcionals a la 

superfície, destinació i capacitat productiva de la finca on s’ubiquen» i, en l’apartat 3, que 

«qualsevol edifici vinculat a l’ús agrícola haurà de vetllar per la seva integració en l’entorn 

rural on s’emplaça, adoptar les formes senzilles de la construcció tradicional i emprar els 

materials i els elements de composició dels models de l’edificació rural»; unes condicions 

que s’han complert en molts pocs casos. 

Respecte a les actuacions d’ampliació que s’hagin de portar a terme en edificacions i 

instal·lacions degudament autoritzades d’acord amb la legislació anterior a l’LU 2/2002, el 

PTPTE preveia que es podien ampliar en els termes previstos per la Llei d’urbanisme, 

sempre que «siguin imprescindibles per al manteniment de l’activitat per a la qual es va 

construir l’edificació». Tret d’alguns casos, però, tal com hem exemplificat amb moltes de 

les imatges presentades, aquest aspecte tampoc no s’ha complert. 

Per a totes aquelles noves edificacions residencials que no s’adeqüen a norma i per a les 

quals hagi prescrit l’acció de reposició, el PTPTE establia que els municipis han de vetllar 

perquè en els àmbits afectats se’n minimitzi l’impacte. El problema d’aquest apartat rau 
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en el fet que únicament s’assenyala que no s’hi admetran ampliacions ni la substitució de 

les activitats, però, en canvi, no estableix cap mecanisme concret per reparar el dany 

ambiental causat. Tanmateix, tant el PTPTE de 2001 com el vigent han pogut fer 

prevaldre la restricció de no classificar com a sòl urbà o urbanitzable les peces aïllades 

de sòl per a la legalització de determinades edificacions o instal·lacions, ja que, tal com 

s’assenyala a l’apartat 6.a) de l’article 2.15 Règim dels usos, edificacions i instal·lacions 

existents en els espais oberts, es considera un factor molt negatiu la consolidació de 

petites peces de sòl urbà o urbanitzable disseminades pel territori que contribueixen a 

naturalitzar la dispersió de les implantacions. En conseqüència, han estat moltes les 

zones urbanitzades —sobretot dels termes municipals de Tortosa i Roquetes— que s’han 

exclòs d’aquesta pràctica, tot i les reivindicacions de les seves persones propietàries 

(vegeu les figures A.24, A.25, A.28 i A.29). No obstant això, aquest fet no ha eximit de la 

necessitat de resoldre aquest problema. 

D’acord amb tot el que hem analitzat fins ara, no sembla que la lògica i la igualtat hagin 

estat l’element predominant en la gestió de l’SNU ebrenc. Aquesta particularitat, però, no 

ha estat descoberta en aquesta investigació, i menys encara pel que fa als assentaments 

residencials en l’SNU. Com hem vist, són molts els documents oficials que ho posen de 

manifest; pocs, però, manifesten un posicionament al respecte. 

6.4. La dimensió territorial dels assentaments residencials: estudi de cas 

Els resultats obtinguts de l’anàlisi realitzada en el punt 6.3 esdevenen una mostra 

indicativa que les eines urbanístiques existents per controlar els processos urbanitzadors 

en el medi rural no han estat del tot eficaces. Tanmateix, aquesta anàlisi únicament és 

representativa de la mostra aleatòria escollida en el cas de l’estudi de camp i d’una petita 

porció del territori deltaic estudiat, fet pel qual els resultats obtinguts —tot i que van ser 

molt importants en la fase prèvia d’aquesta investigació per obtenir una primera 

aproximació del problema— presenten una mancança des del punt de vista científic, en el 

sentit que no ens han permès quantificar amb exactitud la magnitud del fenomen estudiat: 

el nombre d’assentaments residencials de nova construcció en l’SNU. 

Com ja s’ha esmentat en la descripció de la metodologia de la investigació (capítol 4), les 

dades de què disposàvem per iniciar una investigació d’aquest tipus no eren gaire bones, 

sinó més aviat pèssimes si el que volíem era precisament iniciar una recerca sobre el 

procés urbanitzador del medi rural des d’una perspectiva legal, amb una certa credibilitat 

científica, bàsicament, per un fet: la manca de dades oficials. Ni disposàvem del nombre 

de construccions en l’SNU ni menys encara de dades sobre la seva adequació a la 
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normativa legal (expedients sancionadors tramitats, ordres de demolició portades a 

terme, gestió dels assentaments existents, etc.), com tampoc d’un nombre de catàlegs de 

masies i cases rurals suficientment important per discernir, almenys en valors, les 

tradicionals de les existents d’acord amb el mapa topogràfic de l’ICGC —el nombre de 

municipis de les Terres de l’Ebre que actualment disposa d’un catàleg de masies i cases 

rurals aprovat és poc menys del 10%, i d’aquests cap correspon als que presenten un 

major nombre de construccions en l’SNU com seria el cas de Tortosa, el Perelló o 

Deltebre. L’accés a aquestes dades a través de la consulta d’organismes oficials també 

era pràcticament impossible. En el cens d’habitatge no figura cap referència a aquesta 

modalitat d’assentaments, i els padrons municipals no ho especifiquen. Per tant, totes les 

dades que en un principi es podien obtenir s’havien de generar amb el treball de camp, la 

fotointerpretació del territori i la digitalització dels canvis ocorreguts; una limitació de la 

qual hem estat conscients en tot moment i que explica l’enfocament i la metodologia 

emprats en aquesta investigació.  

Malgrat això, l’acadèmia no s’hauria de quedar al marge en la investigació de totes 

aquestes qüestions. Probablement ni quan vam voler iniciar aquesta recerca ni ara ni 

d’aquí uns anys disposarem d’aquesta informació oficial tan necessària. Els motius 

d’aquesta mancança són molts, entre d’altres, possiblement els efectes legals que podria 

tenir la publicació d’aquestes dades si un tribunal o una Administració decidís investigar 

sobre el que ha passat, alhora que aquesta visibilitat del fet podria deixar en evidència la 

ineficàcia de les eines urbanístiques o el reconeixement que el tracte discrecional ha 

estat present tant en aquest afer com en el conjunt de la pràctica urbanística. Tot plegat 

és una concurrència de factors que limiten a curt i llarg termini l’obtenció de dades oficials 

i, arran d’això i vistos els resultats obtinguts en l’anàlisi efectuada fins ara, hem considerat 

adient incidir en la naturalesa del fenomen mitjançant un segon estudi de cas més 

específic que ens permeti, amb els seus resultats, obtenir dades fiables més enllà de les 

deduccions que es puguin fer de la seva observació aleatòria. 

Com ja s’ha esmentat, la Generalitat ha admès que a les Terres de l’Ebre hi ha entorn a 

70.000 edificacions en l’SNU. Aquesta és l’única dada de què disposem. Malgrat que és 

oficial, es nodreix únicament de la mateixa font amb què treballem: la base topogràfica 

1:25.000 de l’ICGC; per tant, la seva quantificació ni ens aporta informació sobre la seva 

caracterització i tampoc ens permet efectuar una anàlisi comparativa del fenomen, ja que 

no disposem de sèries cartogràfiques oficials que ens permetin comparar la variable 

d’edificacions aïllades durant un període històric diferencial, és a dir, des del punt de vista 

cartogràfic únicament disposem del què però no del com.  
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Pel que fa al tercer bloc de dades al qual hauríem pogut tenir accés com és la informació 

facilitada pels informes anuals del CAR, aquestes tampoc no ens són indicatives. D’acord 

amb les instruccions seguides fins ara,71 únicament es refereixen a les diligències 

realitzades en casos de delictes contra l’ordenació del territori en espais protegits (xarxa 

Natura 2000 i PEIN). Així mateix, per qüestions diverses, l’Administració (autonòmica com 

local) tampoc ha fet públic el nombre total d’expedients que s’han obert per infraccions 

urbanístiques en aquests darrers anys; així, no disposem de cap valor oficial ni molt 

menys encara de cap base de dades unificada entre els diferents organismes de 

l’Administració i del poder judicial que reconegui quantes edificacions il·legals o fora 

d’ordenació hi ha a les Terres de l’Ebre, com tampoc a Catalunya ni al conjunt de l’Estat. 

Com a màxim algun dia podríem arribar a disposar de l’inventari d’altres edificacions en 

l’SNU, però, ara per ara, aquests no són oficials. 

Mentre esperem aquestes dades oficials, les quals haguessin pogut constituir una bona 

base de sortida per anomenar aquest fenomen com cal i, en conseqüència, portar a 

terme tots els canvis que pertoquin, les irregularitats ens l’SNU continuen existint. Com 

hem pogut veure a l’inici d’aquest capítol, pocs són els documents oficials en l’àmbit de la 

planificació territorial que no hagin fet referència al fenomen dels habitatges il·legals en 

aquest territori, sense oblidar-nos de la visibilitat del fet en els mitjans de comunicació, la 

qual cosa resumeix el recull de premsa annex a aquesta investigació.  

En resum, el punt de partida i la continuïtat d’aquesta investigació no són fàcils i, 

possiblement, a partir d’aquesta indefinició, aquesta anàlisi podria ser qüestionada per la 

subjectivitat en el tractament de les dades obtingudes sobre el terreny i pel canvi que ha 

sofert l’objecte inicial d’aquesta investigació a mesura que hem avançat en la recerca. 

Així, mentre que inicialment partíem de la hipòtesi que moltes de les edificacions 

residencials que s’havien portat a terme en l’SNU de les Terres de l’Ebre durant el 

                                                
71 Les notícies incloses en l’annex d’aquesta investigació (figures A.46, A.54, A.55 i A.58) són un indicador de les 
limitacions i els problemes competencials als quals s’ha hagut d’enfrontar el CAR en aquests darrers anys, alhora que un 
reflex de la complexitat per inspeccionar les infraccions en l’SNU. El darrer canvi en aquest aspecte és molt recent. 
Concretament, l’any 2014 es va tornar a posar de manifest la crisi de les institucions sobre les inspeccions urbanístiques. 
D’una banda, el Departament d’Agricultura va aprovar una Ordre perquè els agents deixessin d’efectuar tasques 
d’inspecció urbanística fora dels espais protegits, un control de la legalitat urbanística que els agents feien des de l’any 
2005, complementari al que ja havia estat fent l’òrgan encarregat en matèria urbanística de la Generalitat –donada la 
magnitud dels fets d’algunes de les actuacions portades a terme en l’SNU i alhora perquè cal no oblidar que el nombre 
d’efectius del CAR és molt superior al dels inspectors encarregats de la supervisió de l’SNU (en alguns casos reduït a un 
parell de persones per àmbit territorial). Així, aquestes tasques de suport es van posar en dubte gairebé deu anys després, 
arran d’una denúncia del CAR a un ajuntament per un abocament de runes en l’SNU. Segons la Generalitat, la normativa 
vigent atribueix la competència en matèria de disciplina urbanística al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la 
Direcció General d’Ordenació del Territori. En canvi, la normativa reguladora del CAR atribueix als agents rurals les 
funcions de vigilància, control i inspecció del compliment de les normes específiques dels espais protegits, incloses les 
actuacions urbanístiques, sempre que es produeixin dins d’aquests espais. És una qüestió que va més enllà de la protecció 
de bé públic i de la infracció mateixa: la política de culpar abans les persones denunciants que les denunciades. 
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període 2002-2012 no s’ajustaven a l’LU 2/2002, la manca de dades oficials que ens ho 

corroboressin ens ha obligat a deixar de considerar la legalitat o no dels fets com la base 

d’aquesta investigació i a centrar-nos en el segon aspecte clau estudiat: la urbanització 

del medi rural. En aquest sentit, el que sí que es podia confirmar amb el treball de camp 

era el grau d’artificialitat, l’expansió del fet urbà sobre un medi on l’Administració i els 

poders públics aparentment havien destinat tots els esforços per impedir aquesta 

urbanització, com també es podia quantificar el canvi de cicle actual d’ençà de la segona 

meitat del segle XX: el camp com a lloc de recepció de la població vinguda de la ciutat. 

Per tot això, el que presentem tot seguit és una aproximació quantitativa del fenomen, 

amb l’afany que pugui constituir en un futur no molt llunyà la base d’altres treballs de 

gestió dels assentaments residencials en l’SNU. A partir dels tres àmbits anteriorment 

estudiats (vessants de muntanya interior, espais litorals i plana deltaica) i els trets 

diferencials identificats en el treball de camp, el següent pas en aquesta recerca ha 

consistit a analitzar el procés urbanitzador en dos àmbits territorials diferencials, on la 

major part de les casuístiques objecte d’aquesta investigació es compleixen i, per tant, tot 

i la concreció territorial respecte als tres àmbits inicialment establerts, els seus resultats 

esdevenen representatius de tot el territori més enllà de les diferències de naturalesa 

social. Per tant, els àmbits objecte d’aquesta anàlisi es concreten en l’àrea que conforma 

el terme municipal del Perelló (Baix Ebre) —inclòs dins l’àmbit A.1. Vessants de 

muntanya interior així com també dins l’àmbit A.2. Espais litorals— i en el terme municipal 

de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) —inclòs dins l’àmbit A.3. Plana deltaica. Els trets 

diferencials d’un i l’altre —tot i que es concretaran en els apartats següents— són el punt 

de partida: dos municipis amb un gran nombre de construccions en l’SNU on la dispersió 

(el Perelló) i la compacitat (Sant Jaume d’Enveja) d’aquestes edificacions respecte al 

nucli urbà han esdevingut el seu principal tret urbanístic, juntament amb la procedència 

de la seva població (estrangera front a població local). 

En conseqüència, i a partir de la interpretació de les característiques arquitectòniques de 

les edificacions analitzades, l’objecte d’aquesta anàlisi és obtenir un inventari propi 

d’edificacions en l’SNU segons tipologia. A partir d’aquest, el que presentem és un estudi 

concret de dos àmbits territorials tan dispars quant a localització geogràfica i sistemes 

d’organització, però alhora tan semblants pel que fa a les pautes socials adquirides. 

Conjuminant tota una sèrie de tècniques quantitatives i qualitatives, volem suplir les 

mancances detectades mitjançant la interpretació efectuada durant el treball de camp de 

cadascuna de les edificacions georeferenciades a partir de la capa d’edificacions del 

mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC, tot seguint una línia de treball bàsica: primerament, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 6. La urbanització del medi rural ebrenc: estat actual 350 

 
identificar-ne la tipologia, l’ús final i la vinculació a la finca i, en un segon lloc, els 

elements auxiliars, els tancaments perimetrals així com qualsevol altre element que ens 

permeti discernir sobre la naturalesa i la finalitat de l’ús existent. Per acabar, aquesta 

anàlisi s’ha completat amb una segona més de tipus bibliogràfic, tot això per tal d’obtenir 

les dades de referència següents: 

- Marc urbà de referència: constatar el grau de vinculació dels assentaments en l’SNU 

amb l’efecte d’expulsió de la ciutat urbanitzada (densitat, preu de l’habitatge, etc.); 

- Marc ambiental de referència: constatar si els elements naturals d’atracció del medi 

rural, han incidit en el flux de persones de la ciutat al camp; 

- Pautes d’assentament: quantificació del nombre d’habitatges en l’SNU i quants estan 

vinculats o no als usos agraris, ramaders i forestals, i 

- Localització dels assentaments residencials i grau de visibilitat: quantificació dels 

impactes paisatgístics associats als assentaments residencials en el medi rural. 

Tota aquesta informació obtinguda es complementarà amb l’estudi d’aproximació 

sociològica presentat en el capítol següent, a partir del qual analitzem les pautes de 

distribució estudiades mitjançant tota una sèrie d’entrevistes amb una mostra de la 

població resident en el medi rural (entesa com les persones nouvingudes i les pageses). 

El conjunt d’aquesta anàlisi ens permetrà complementar els resultats obtinguts i totes les 

aportacions de caràcter més subjectiu efectuades en aquesta investigació per tal 

d’endinsar-nos en els motius, actituds i reaccions davant d’aquest fenomen, és a dir, per 

endinsar-nos en l’altra vessant del procés per entendre els factors que hi ha al darrere 

d’aquesta ocupació i els problemes —si és que n’hi ha— que se’n deriven.  

6.4.1. Delimitació i caracterització de l’àmbit d’estudi 

Si haguéssim de caracteritzar amb exactitud el procés urbanitzador del medi rural a les 

Terres de l’Ebre, segurament ho hauríem de fer en cinquanta-dues tipologies, exactament 

les mateixes que els municipis que conformen aquesta regió. El mapa de distribució de 

les edificacions en l’SNU (plànol 6) esdevé una bona imatge del moment per tal de poder 

constatar tota la gran munió d’edificacions de diferent tipologia que aplega el medi rural 

ebrenc. Juntament amb aquesta cartografia, el mapa de densitats (plànol 7) ens demostra 

que la dinàmica d’ocupació del territori no ha estat igual, en part conseqüència de la 

interrelació de múltiples factors que es conjuminen d’índole històrica (el fet secular), 

política (permissibilitat urbanística), econòmica (sector de la construcció, sector 

immobiliari i immigracions internacionals) i social (arrelament). 
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La cartografia de distribució i densitat d’edificacions en l’SNU en si, però, no ens permet 

anar més enllà de la situació de partida reconeguda en termes quantitatius per 

l’Administració: 70.000 edificacions en l’SNU de diverses tipologies (masos, masets, 

granges, magatzems, xalets, etc.). Amb 25 edificacions per quilòmetre quadrat, les Terres 

d’Ebre es troben molt per sobre de la mitjana de Catalunya (15 edif./km2) pel que fa a 

densitat d’edificacions. Les comarques litorals (el Baix Ebre i el Montsià) tenen el major 

nombre d’aquestes edificacions, amb indicadors de 34 i 28 edif./km2, al voltant del doble 

de la mitjana catalana, i també són les comarques amb menys sòl lliure per cada m2 de 

sòl ocupat (305 i 288, respectivament), per sota de la mitjana catalana (408 m2) d’aquest 

l’indicador.72 Ara bé, hi ha dues qüestions que queden per resoldre al marge de la seva 

adequació a norma de cadascuna d’aquestes edificacions: la primera és quantes 

d’aquestes edificacions són assentaments residencials de nova construcció? i la segona, 

quin és el grau de vinculació dels assentaments a l’entorn i l’activitat agrària o forestal 

existent? El treball que presentem en els següents apartats tracta tots aquests aspectes.  

Els municipis objecte de l’anàlisi que presentem es caracteritzen per tenir un important 

mosaic d’assentaments dispersos estesos per tot el territori, que esdevenen, 

aparentment, dos models de conquesta del desenvolupament i de la qualitat de vida de la 

població urbana sobre el medi rural. Malgrat aquestes similituds, tots dos municipis 

presenten pautes de distribució diferencials, representatives cadascuna d’aquestes del 

procés urbanitzador portat a terme al medi rural ebrenc en els darrers anys. 

El municipi del Perelló, amb 1.320 edificacions en l’SNU, i el de Sant Jaume d’Enveja, 

amb 562, esdevenen dos àmbits altament representatius del fenomen que estudiem, tant 

pel que fa al grau de residencialitat en el medi rural com pels problemes urbanístics i de 

planificació territorial que presenten, sense oblidar el fort arrelament social del fet i la 

influència de les dinàmiques socioeconòmiques que s’han experimentat en els darrers 

anys. Són dos territoris en què el marcat caràcter rural ha fet aplegar un gran nombre 

d’edificacions en el medi rural i els problemes que es deriven d’aquesta proliferació han 

estat reconeguts en la recent aprovació dels seus planejaments municipals.73 

                                                
72 Dades fetes públiques pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc de l’elaboració del Pla director de les 
construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre (2015). 

73 El POUM del Perelló va ser aprovat definitivament per la CUTE en la sessió realitzada el 9 d’abril de 2015 i el POUM de 
Sant Jaume d’Enveja, el 10 d’abril de 2013. Pel que fa al Catàleg de masies i cases rurals, en el primer cas en va ser 
exclòs, tot i que en la fase d’aprovació inicial sí que es va sotmetre a informació pública i va poder ser consultat pel conjunt 
de la ciutadania. Entre els motius de la seva exclusió està que aquest esdevenia més un inventari que un catàleg i, per tant, 
es redactaria amb posterioritat a l’aprovació definitiva del POUM. Pel que fa al municipi de Sant Jaume d’Enveja, la 
normativa del POUM incorpora una llista dels elements que cal catalogar, llista, però, que es redueix a 75 edificacions (de 
les més de 500 existents). 
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La representativitat d’aquests dos municipis dels àmbits territorials anteriorment exposats 

ha estat determinada per diversos factors, entre aquests, el coneixement directe de les 

dues realitats territorials diferencials i la identificació del fet que en fa el Catàleg de 

paisatge de les Terres de l’Ebre més enllà dels aspectes que s’hagin pogut obtenir de la 

pràctica professional i dels mitjans de comunicació. D’una banda, el municipi del Perelló, 

situat al quadrant oriental de la comarca del Baix Ebre, entre la serralada Prelitoral 

Catalana i el mar Mediterrani, juntament amb l’Ampolla i l’Ametlla de Mar, conforma un 

dels territoris amb una major ocupació de l’SNU per edificacions residencials que 

aparentment poc o res tenen a veure amb el seu caràcter tradicional. Un municipi que, 

amb poc més de 3.155 habitants censats (Idescat, 2014) i una superfície de 100 km2, 

compta amb un total de 1.320 edificacions en l’SNU (mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC) 

i que és conegut localment per la seva permissibilitat urbanística quant a aquests 

assentaments i l’alt nombre de població estrangera que resideix en el medi rural, fins al 

punt que s’han generat importants estructures econòmiques al voltant seu. 

D’altra banda, pel que fa al municipi de Sant Jaume d’Enveja, ubicat al bell mig de la 

plana deltaica, el seu caràcter disseminat d’assentaments urbans, juntament amb el 

municipi de Deltebre, li atorga un paisatge de baixa densitat, característic entre els 

municipis deltaics, on aquesta poca densitat de la ciutat construïda amb importants peces 

urbanes pendents d’urbanització n’ha caracteritzat el model d’ordenació. En aquest cas, 

amb 3.555 habitants censats (Idescat, 2014) i una superfície total de 60,8 km2, concentra 

un total de 562 edificacions en el medi rural, moltes de les quals estan ocupades per 

població local, habitatges que, a diferència del municipi del Perelló, s’han concentrat 

majoritàriament a tocar del límit urbà i s’han convertit en veritables continus urbans d’un 

assentament disseminat d’origen colonial que s’ha perpetuat en el temps. 

En conseqüència, atenent a l’extensió del fenomen que estudiem i les pautes diferencials 

de cadascun dels dos àmbits analitzats, el que presentem tot seguit és un estudi 

socioeconòmic i d’anàlisi territorial de dos municipis associats a models d’organització 

territorial diferencials. Per això, i per tal de desmarcar-nos del judici i la subjectivitat 

associats a la seva interpretació que en podrien fer els consistoris afectats en un afer tan 

delicat com aquest —per tota la càrrega social i política associada—, les denominacions 

que emprem per fer-hi referència són similars quant a tipologia i àmbit territorial a les 

utilitzades en la diagnosi anteriorment efectuada: 1) àmbit interior litoral i 2) àmbit deltaic. 

El primer àmbit és representatiu del turisme residencial d’ocupació del litoral ebrenc i 

alhora és el més present dins dels circuits i moviments migratoris internacionals que, 

juntament amb els assentaments de la població local mateixos, han conformat un territori 
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altament esquitxat d’urbanitzacions sense serveis. El segon àmbit és un model 

d’ordenació urbanística caracteritzat pels assentaments disseminats vinculats a l’activitat 

agrària i el seu passat rural, on la propietat privada ha tingut un pes decisiu en el model 

d’organització territorial molt més enllà de la normativa i les pautes d’assentaments 

institucionalment establertes. En definitiva, dos espais representatius del tancament i la 

reticència de la societat vers les eines de planificació territorial, que mostren símptomes 

que no s’hi han aplicat ni les directrius ni els principis que emanaven de l’LU 2/2002. 

D’acord amb l’objecte d’aquest apartat, l’anàlisi que presentem tot seguit es divideix en 

dos mètodes d’investigació. El primer aborda els aspectes territorials bàsics que han 

pogut determinar en una major o menor mesura la presència d’assentaments en l’SNU, 

entre els quals es considera que poden estar: el medi físic i els atractius associats a 

aquest (caracterització biofísica), l’estructura poblacional i el marc econòmic 

(caracterització socioeconòmica) i el model de creixement urbanístic (caracterització 

urbanística). En la segona part de l’estudi, es presenten els resultats de l’inventari 

efectuat per tal de discutir sobre la naturalesa del fenomen residencial. Aquests resultats 

s’analitzen minuciosament per extreure les corresponents conclusions sobre les dues 

qüestions anteriorment exposades (nombre d’assentaments residencials i vinculació a 

l’entorn) i, des del punt de vista de la planificació territorial, per extreure les pautes de 

distribució espacial seguides i els reptes als quals s’enfronta el territori en aquest aspecte. 

6.4.1.1. Caracterització biofísica 

Àmbit interior litoral 

Des del punt de vista del medi físic, el municipi del Perelló ocupa una extensió d’uns 

102,25 km2 i està conformat per tres dicotomies d’espais molt marcades com a 

conseqüència de la seva pròpia orografia: mar, muntanya i plana. Entre la serralada 

Prelitoral Catalana i el mar, l’altitud del terme municipal va des del nivell del mar a 

l’extrem sud-est (tram de costa situat entre el cap Roig i la desembocadura del barranc de 

l’Àliga fronterer) als més de 700 m d’altitud en els punts més elevats de les serres de 

Cardó i el Boix (769 m a la Tossa de Viamà i 715 m a la Mola del Boix) al quadrant nord-

oest del terme municipal. La resta de relleus, de menor entitat, se situen entre els 200 i 

500 m d’altitud, emmarcant una gran plana coneguda com Burgans o plana del Burgar, la 

qual es reparteix entre els municipis del Perelló i de Rasquera, i limita amb les muntanyes 

de Cardó i de Boix a l’oest i les de Tivissa a l’est. El resultat és un paisatge divers, on el 

mar i la muntanya s’intercalen, fent que cada espai mantingui unes singularitats pròpies i 

unes visuals diferencials. 
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De la confluència d’aquests relleus abruptes i altituds moderades, el paisatge resultant es 

caracteritza per: una primera franja relativament estreta i llarga que conforma tot el litoral 

del Baix Ebre, caracteritzada per l’alternança de petits penya-segats, platges pedregoses 

i vegetació associada com màquia litoral de garric i margalló (Querco-Lentiscetum), brolla 

de romaní i bruc d’hivern (Rosmarino-Ericion) i pi blanc (Pinnus halepensis), amb els 

espais urbanitzats i els espais agrícoles existents entorn al conreu de les oliveres (Olea 

europaea), garrofers (Ceratonia siliqua) i ametllers (Prunus dulcis); una segona línia més 

interior, amb importants fragments de terrenys agrícoles ben conservats de garrofers, 

oliveres i ametllers i una creixent presència d’urbanització dispersa, i una tercera franja, 

on els petits relleus donen pas a la formació geomorfològica del massís de Cardó, 

integrat per les serres de Cardó i de Boix, caracteritzat per un relleu força abrupte i 

altituds moderades amb una predominança del sòl forestal sobre l’agrícola, reduït aquest 

a petites zones de conreu en petites valls o als límits de la unitat amb pendents més 

suaus amb predomini bàsicament d’oliveres i fruiters de secà (vegeu la figura 6.72). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6.72. Distribució dels usos del sòl de l’àmbit interior litoral. 
Font: elaboració pròpia a partir del MUSC (2002). Cartografia de referència de l’ICGC. 

Pel que fa als valors ecològics existents, l’àmbit alberga diferents espais inclosos dins el 

PEIN i la xarxa d’espais Natura 2000, entre ells les serres de Cardó i de Boix, el tossal de 

Montagut i el barranc de Santes Creus, amb altres espais naturals principalment 

associats a les muntanyes de Tivissa-Vandellós-Llaberia i propers al cap de Santes 

Creus a l’Ametlla de Mar i del delta de l’Ebre.  
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L’orografia del terreny i les característiques edàfiques han condicionat els usos del sòl, 

així com l’ocupació humana en el territori. A excepció de la franja litoral i els espais 

ocupats per assentaments disseminats, en conjunt, el territori es caracteritza pel seu 

marcat caràcter agrícola des de la segona línia costanera fins a arribar a les àrees més 

elevades i marginals del pla, on la vegetació forestal ha anat ocupant el territori a mesura 

que s’han anat abandonant els terrenys, amb la naturalització i l’abandonament de 

l’àmbit. La crisi del sector agrari, juntament amb la contínua especialització en el sector 

serveis i de la construcció, ha donat lloc a una constant disminució del nombre 

d’explotacions (al voltant del 50%). Això ha revertit en un augment de la superfície 

forestal i, en conseqüència, en una incipient homogeneïtzació del paisatge i augment del 

risc d’incendi forestal en un territori on ja de per si aquest risc és considerable per tota 

una sèrie de factors, entre ells, la confluència d’aquest augment de la superfície arbrada i 

l’escarpament de la seva orografia. En contrapartida, les forces inductores de caràcter 

socioeconòmic no han fet més que augmentar les propostes d’oci i de gaudi en aquests 

espais, adreçades a una població cada cop més urbana que ha modificat substancialment 

el paisatge en els darrers anys, tal com ho analitzarem en l’estudi de la dinàmica de la 

distribució de les edificacions en l’SNU realitzada en aquest àmbit territorial. 

Finalment, quant a les condicions meteorològiques predominants, el clima és mediterrani 

amb hiverns suaus i estius calorosos i amb una temperatura mitjana anual de 17ºC, tot i 

que hi ha algunes diferències apreciables entre la zona costanera, la plana i els relleus 

mitjans i les zones més elevades de Cardó i el Boix, com a conseqüència del gradient 

altitudinal resultant, el qual provoca una reduïda oscil·lació tèrmica i una humitat elevada. 

És per això que existeixen diferències significatives entre el clima existent a tota la plana i 

els relleus baixos i mitjans, amb característiques pròpies del clima mediterrani marítim 

subhumit i, d’altra banda, amb el de les parts més elevades de Cardó i de Boix, on el 

clima és mediterrani de la baixa muntanya marítima. En general, en aquest sector les 

nevades no tenen gaire incidència i són molt esporàdiques a les zones baixes i una mica 

més freqüents a les parts elevades —lligades a episodis temporals—, fet pel qual 

gaudeixen d’un període hivernal moderat i uns estius calorosos. Aquestes temperatures 

van lligades a una precipitació mitjana anual escassa d’entre 500 i 600 mm, a excepció 

dels indrets més elevats, on les precipitacions augmenten fins prop dels 800 mm. 

Tanmateix, un factor climàtic important en aquesta àrea és el vent del nord-oest que ve 

canalitzat per la vall de l’Ebre i desemboca al mar Mediterrani, essent especialment 

virulent en les zones altes de Cardó i de Boix (9,5 m/s de mitjana anual) sense 

menystenir la velocitat que assoleix al pla i als turons (8,5 m/s de mitjana anual). 
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En resum, és un territori que, des del punt de vista natural, conté un elevat valor 

paisatgístic en gran part de la seva àrea. Des de l’àmbit litoral fins als terrenys més 

abruptes, passant per unes immenses planes agrícoles, el marc visual resultant d’aquesta 

diversitat paisatgística és immillorable. En aquest sentit, tot i l’empremta urbanística 

lligada al turisme de la franja litoral així com la urbanització dispersa descontrolada propis 

de les zones urbanitzades de costa que analitzarem més endavant, el conjunt de la unitat 

destaca per un ampli sistema d’espais naturals relativament poc massificats en 

comparació amb altres regions del litoral mediterrani, on s’hi conjuminen gran part dels 

factors que hi ha al darrere de molts dels nous assentaments residencials en l’SNU: 

paisatges verges, terrenys abruptes (major visibilitat de les valls i el litoral), extensió 

territorial (aïllament i privacitat), clima benigne (atracció de la població d’origen nord-

europea), finques de reduïdes dimensions (menor cost d’adquisició), entre d’altres. 

Àmbit deltaic 

El terme municipal de Sant Jaume d’Enveja es troba enclavat al bell mig del delta de 

l’Ebre i ocupa una superfície total de 61 km2 que limita al nord amb el riu Ebre; al sud, 

amb l’antic braç del riu (l’actual sèquia del Riet), i a l’est, amb el mar Mediterrani. La 

mateixa ubicació li concedeix una singularitat pròpia tant dins del conjunt de les Terres de 

l’Ebre com del conjunt del territori català. Com la literatura ens recorda: «El terreny del 

delta és pla com el palmell de la mà. El cel és immens. Les muntanyes semblen 

llunyanes. La reverberació de l’aigua posa a l’atmosfera un punt de somnolència 

deliciosa, una vaga borrositat làctia. La llum hi és densa i canviant: de vegades brunyeix 

la groguenca qualitat de les aigües; altres vegades hi posa un to blanc brut, embassat. 

Com a totes les terres baixes que m’ha estat possible de conèixer —com a Holanda, com 

a la planura del Po—, la llum hi és un element d’una absorbent i prodigiosa vitalitat [...] El 

delta de l’Ebre és tot un món, propi, particularíssim, únic» (Pla, 1971, p. 285). Un indret 

únic, lligat a la dinàmica dels sediments del riu Ebre, però, sobretot, per tots els 

esdeveniments lligats a l’acció antròpica, que n’ha condicionat el paisatge. 

La plana deltaica és un indret amb una considerable funció biològica, que contrasta amb 

la profunda humanització d'una part de la seva superfície amb domini de les zones 

dedicades a l’activitat agrícola. Concretament, i a conseqüència de la transformació 

agrícola que ha sofert el Delta en els últims anys, la vegetació ha quedat reduïda a llocs 

concrets com són les vores de les aigües continentals (riu Ebre, llacunes costaneres) i la 

franja litoral (platges i arenals), amb la qual cosa ens trobem davant d'un medi rural, 

caracteritzat en la seva gran major part pels conreus agrícoles de l'arròs seguit del 
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d’hortalisses, amb unes visuals molt àmplies, fruit de la seva orografia totalment plana, 

alhora que canviants, i d’aquí prové la seva excepcionalitat. Malgrat que els arrossars són 

components paisatgístics antròpics fruit de l'activitat humana, porten associat un gran 

valor ambiental i paisatgístic dintre de l'àmbit d'estudi. Aquest tipus de cultiu tant 

característic d'aquest paisatge proporciona unes visuals molt singulars, gràcies al seu 

cicle de cultiu o estacionalitat, amb diferents colors i textures al llarg de l'any: els 

característics colors emmirallats quan s’inunden els camps (de novembre a febrer), els 

colors terrosos durant els mesos de preparació del terreny (de febrer a abril), unes 

tonalitats que passen de verd a groc de manera gradual (de maig a octubre). En general, 

és un paisatge d’una bellesa i riquesa natural insòlites i, un bé jurídic protegit per la UE. 

Juntament amb aquesta breu característica biofísica, un segon element de l'estructura del 

medi deltaic que convé destacar és la geomorfologia i, en concret, l'absència de relleu 

com a conseqüència de la formació al·luvial, constituïda principalment a la plana deltaica 

per llims i a l’àmbit litoral per sorres. En el conjunt de l’àmbit deltaic, els pendents són 

inferiors al 2-3% i només a nivell de microrelleu, longitudinalment, al llarg de les riberes 

del riu Ebre, podem trobar fraccions de terreny amb pendents al voltant del 15-20%. 

Aquesta característica en cap cas ha estat un factor limitant a l'hora d'establir sòls 

urbanitzables ni límits agronòmics pels models de conreus ni tan sols de tipus urbanístic, 

al marge de certes limitacions d'adaptació i de tècniques emprades que cal tenir en 

compte. Així mateix, pel que respecta a la percepció del paisatge, la manca de relleu ha 

fet que s’hi desenvolupin altres components de tipus biòtic i antropològic (la vegetació o 

els conreus entre altres), els quals han influït en la percepció de l'entorn per la creació de 

diferents estructures, formes, textures, colors, etc., components que en conjunt prenen 

major rellevància en aquest indret. Per contra, aquesta característica del territori 

incrementa la vulnerabilitat paisatgística i dóna lloc a conques visuals i intervisibilitats 

àmplies i completes des de pràcticament qualsevol punt, amb la qual cosa únicament la 

distància és el principal factor limitant. 

A grans trets, aquesta singularitat es resumeix en el fet d’esdevenir un territori 

caracteritzat en conjunt per ser un dels deltes més extensos del Mediterrani, amb una 

superfície aproximada de 320 km2 i estar considerat la zona humida més important del 

Mediterrani occidental, després de la Camarga (Parc Regional Francès) i la segona 

d’Espanya, després del Parc Nacional de Doñana. Aquesta característica ha motivat que 

una part del territori, i en conseqüència del medi natural de l’àmbit d’estudi estigui protegit 

(xarxa Natura 2000, PEIN) i albergui espais de protecció especial (Parc Natural, reserva 

natural de fauna salvatge, refugi de fauna salvatge i reserva natural parcial). 
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Quant a la distribució dels usos del sòl, l’ocupació agrícola del terme municipal de Sant 

Jaume d’Enveja —igual que en el conjunt del Delta— s’ha donat de forma intensa des del 

segle XIX, i únicament se n’han modificat els espais perifèrics, on resulta difícil el control 

de la salinitat, així com aquells substrats més desfavorables per al cultiu, però que alhora 

concentren alguns dels valors més destacables del Delta. En conseqüència, el principal 

ús del sòl de l’àmbit deltaic és el cultiu de l’arròs i, en darrer terme, el de les hortalisses, i 

és pràcticament inexistent la superfície forestal (figura 6.73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.73. Distribució dels usos del sòl de l’àmbit deltaic. 
Font: elaboració pròpia a partir del mapa d’úsos del sòl de Catalunya (2002). Cartografia de referència de l’ICGC. 

En el conjunt del Delta, els arrossars conformen entorn al 70% de la superfície i han 

esdevingut un sistema agrícola regulat antròpicament dels més importants juntament amb 

l’elevada importància que té des del punt de vista ambiental74 com econòmic. En aquest 

sentit, tot i el boom de la construcció dels darrers anys, i al marge dels efectes 

mediambientals i territorials del model urbà deltaic, el conjunt del territori havia quedat al 

marge dels grans processos urbanitzadors, a excepció d’algunes promocions 

immobiliàries que es van portar a terme en els dos nuclis deltaics de referència. 

                                                
74 Juntament amb tot l’esmentat, és a destacar les funcions mediambientals associades envers les aus aquàtiques. 
Després de la collita, els arrossars esdevenen espais d’alimentació molt importants per als ocells aquàtics, gràcies a 
l’efecte que ha tingut a llarg termini la implementació de la inundació hivernal com a mesura agroambiental de la UE, 
iniciada l’any 2002, al delta de l’Ebre i l’albufera de València. Durant el període que romanen inundats, més enllà de la seva 
singularitat paisatgística, actuen com a àrees de reproducció, d’alimentació i descans, ja que es converteixen en hàbitats de 
substitució d’aiguamolls naturals. Així mateix, l’aplicació d’aquesta mesura porta associada una subvenció econòmica per a 
les persones propietàries d’arrossars (que ronda els 370 euros per hectàrea, tot i que varia en funció de l’any). 
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Pel que respecta a la climatologia, igual que l’àmbit anterior, la zona d’estudi presenta un 

clima típicament mediterrani subàrid, caracteritzat per una temperatura mitjana anual de 

17ºC, amb hiverns suaus i estius calorosos, i amb una oscil·lació tèrmica suau deguda a 

la influència litoral, tot i que amb una humitat molt elevada (70-80%) durant tot l’any. Pel 

que fa als règims de precipitació, són força estacionals i variables segons els anys i 

ronden els 525 mm anuals de mitjana. En relació amb els vents predominants, malgrat 

que les ràfegues no són tan intenses com en el cas de l’àmbit del Perelló, hi predomina el 

vent de mestral o vent de dalt (nord-oest), que és especialment intens durant els mesos 

d’hivern (de novembre a abril); la resta de l’any són característics els vents de marinades 

amb brises suaus i humides procedents del mar. 

El resultat de la confluència de tots aquets elements naturals és un espai altament natural 

—dins de l’acció antròpica viscuda d’ençà el segle XIX amb la construcció del canal de la 

dreta i, posteriorment, a principi del segle XX, el de l’esquera, fruit dels quals es va 

produir la colonització agrària definitiva i del territori en els termes en què el concebem 

actualment—, caracteritzat per la seva harmonia i identitat paisatgística pròpies. A 

excepció de l’àmbit interior litoral, les visuals resultants esdevenen uniformes als camps 

de conreu i zones humides, excepte a la franja litoral, que actualment es troba altament 

ocupada per urbanitzacions procedents de la dècada dels seixanta i setanta, en què la 

manca d’uniformitat i valors estètics és l’element característic principal. 

Pel que fa a la rendibilitat econòmica de les explotacions, l’alta implicació de la política 

agrària de la UE ha comportat que el grau de productivitat de la seva superfície conreada 

sigui pràcticament del 100% i gairebé hi siguin inexistents els terrenys abandonats, tret de 

tots els afectats per l’erosió marina i la subsidència de la plana deltaica. Encara que sigui 

bàsicament familiar, aquest conreu s’adreça a importants empreses agroalimentàries, la 

qual cosa ha donat lloc a una estructura parcel·lària de petites dimensions on el relleu 

generacional, fins avui, ha estat el factor predominant de gestió i d’ocupació de l’SNU. 

Per tant, tot i que en aquest espai es conjuminen gran part dels factors que hi ha al 

darrere dels assentaments residencials en l’SNU, l’estructura de la propietat i la vinculació 

productiva associada al conreu de l’arròs esdevenen uns factors molt importants que cal 

tenir en compte, en el sentit que han pogut condicionar la possible implantació 

d’habitatges en l’SNU no tant de la població local sinó de la nouvinguda (principalment 

d’origen nord-europeu) —amb pautes de distribució característiques com són la manca 

de vinculació productiva a la finca on s’implanten i la cerca d’espais aïllats i poc visibles a 

un primer cop d’ull: dos condicionants molt difícils de complir en l’àmbit deltaic.  
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6.4.1.2. Caracterització socioeconòmica 

Àmbit interior litoral 

Pel que fa als elements claus de l’economia d’aquest àmbit, la població ocupada es 

concentra principalment en el sector serveis (44,2%), seguit del de la construcció 

(24,2%), l’agricultura (19,1%) i, en darrer lloc, la indústria (12,5%), representada per petits 

tallers i empreses de materials de la construcció (Idescat, 2013). A diferència de les 

dinàmiques generals, en els darrers anys, el municipi ha experimentat importants canvis 

que han revertit en una cada vegada major especialització del sector primari 

(principalment en l’àmbit de l’apicultura i el conreu d’oliveres i ametllers) i, de retruc, en un 

retrocés del sector serveis. Això no obstant, aquesta disminució progressiva del sector 

serveis és circumstancial, per la qual cosa cal analitzar-la amb cautela, ja que únicament 

es disposen de valors del municipi del Perelló en si d’ençà de la seva segregació del 

terme municipal de l’Ampolla, l’any 1990; abans d’aquesta data, les estadístiques oficials 

engloben dos nuclis de població, amb una especialització en el sector turístic diferencial. 

D’acord amb aquestes dades, malgrat la tendència a l’alça en el sector primari, el major 

gruix de població activa se segueix concentrant en el sector serveis i, especialment, en el 

de la construcció, que ha experimentat un fort creixement en els darrers anys. Aquest 

creixement ha repercutit directament en l’estructura demogràfica, bàsicament, arran de 

l’arribada d’un important contingent de població estrangera coincidint amb l’època de 

major bonança econòmica. Si analitzem l’evolució de la població durant les dues darreres 

dècades (gràfic 6.1), podem constatar un increment continu al llarg d’aquests anys. 

GRÀFIC 6.1. Evolució de la població del Perelló entre els anys 1998 i 2014. 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal. Idescat. 

Concretament, dels 2.145 habitants que tenia el Perelló l’any 1998, durant el període 

comprès entre els anys 2003 fins a 2012 augmenta en més de 1.200 habitants, i arriba al 
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seu màxim de 3.378 l’any 2002. En els darrers dos anys, però, la població resident al 

municipi ha disminuït en gairebé 230 persones, i el 2014 eren 3.155 les persones 

censades al municipi. No obstant això, d’acord amb les dades de creixement natural, 

l’augment de població experimentat ha estat conseqüència de l'arribada de població 

immigrant i no del creixement natural, ja que, segons les dades anuals sobre el moviment 

natural de la població al Perelló —com així també ha succeït en el cas dels municipis de 

l’Ampolla i l’Ametlla de Mar—, s’ha experimentat gairebé sempre —tret d'alguns moments 

puntuals— un creixement natural negatiu des de l’any 1970 fins a l’actualitat. 

En resum, des de principi del nou mil·lenni fins a pràcticament l’any 2012, aquest territori 

ha experimentat un creixement continu de població vinculat sobretot a l’increment de 

població immigrada —tal com podrem apreciar en la taula 6.1— principalment de zones 

com les Illes Britàniques, Romania i el Marroc, aprofitant la bona conjuntura econòmica 

que visqué el municipi, estretament relacionada a l’auge del sector immobiliari. Aquest 

increment de població mostra indicis que ha estat molt per sobre de les necessitats reals, 

tenint en compte els desajustos existents entre l’oferta i la demanda d’ocupació, fet que fa 

preveure que no totes les noves persones residents que s’han assentat en aquest àmbit 

territorial ho han fet per motius de feina. 

TAULA 6.1. Evolució de la població estrangera del Perelló entre 2000 i 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal. Idescat  

A grans trets, l’anàlisi per nacionalitats de la població nouvinguda ens aporta suficients 

dades de debat per constatar les particularitats d’aquestes i la seva hipotètica vinculació a 

la demanda de béns immobles en el medi rural o bé en sectors urbans, lligada aquesta 

amb els factors diferencials que s’indicaven anteriorment: preus dels béns immobles més 

baixos respecte a la resta del litoral mediterrani i, en especial, dels dos municipis més 
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propers (l’Ampolla i l’Ametlla de Mar); els valors mediambientals i sociològics associats 

(poca massificació, aïllament i tranquil·litat); proximitat a les principals infraestructures de 

comunicació (AP-7, A-7, N-340, xarxa ferroviària i aeroport), i, sobretot, l’alta 

permissibilitat en el conjunt d’aquest territori per admetre aquests usos. 

Pel que fa a la seva composició, el primer fet destacable és el fort creixement 

experimentat pel grup de persones nouvingudes romaneses i marroquines, que ha 

desplaçat de les primeres posicions de la llista al col·lectiu de persones britàniques i 

suïsses, predominants en la dècada dels noranta. En el cas del fenomen que estudiem, 

tot i l’arribada d’un gran nombre de nous contingents, aquest creixement poblacional no 

ens permet relacionar tots els nous assentaments en l’SNU amb la població nouvinguda, 

fet pel qual no podem descartar que s’hagi donat una demanda interna molt important de 

població local ja preestablerta al nucli urbà, que hagi passat intencionadament 

desapercebuda en els documents oficials. En aquest sentit, encara que el creixement 

demogràfic no determini l’expansió de les zones edificades en el conjunt de l’SNU, sí que 

conté una sèrie de paràmetres que en poden determinar la procedència. 

Quant a la immigració d'origen estranger, el document d'aprovació inicial del POUM del 

Perelló sotmès a informació pública (2010) assenyalava la importància de l'augment de la 

població immigrada a partir de l'any 2000, procedent majoritàriament de zones com 

Romania, el Marroc i les Illes Britàniques, en detriment de la immigració d'origen nacional, 

molt menys important que la primera; un creixement continu que ha seguit la mateixa 

tendència que la experimentada en la resta de poblacions del Baix Ebre, en aquest cas, 

però, més vinculada als sectors agrari i de la construcció —principalment pel que fa a 

aquella població d'origen marroquí i romanès—, i, en darrer lloc, al sector turístic —

població nord-europea—, tot i que sense infraestructures de serveis associades. Pel que 

fa a la població britànica, aquesta mereix una anàlisi diferenciada, congruent amb el que 

assenyalem al capítol 2. 

Primerament, si tenim en compte la diagnosi efectuada en el marc dels estudis publicats 

arran de la revisió del planejament municipal del Perelló, ens trobem amb uns aspectes ja 

de per si significatius. En la memòria social del POUM (2010, p. 11), es caracteritza 

aquest moviment com: «al municipi del Perelló hi ha un important volum de població 

immigrada d'origen anglès. El perfil d'aquest grup són famílies joves amb fills o població 

jubilada que han vingut a viure al camp en les cases rurals i masies que abunden al 

terme. Aquest és un tipus de població atreta per la qualitat en l'estil de vida, que no ve per 

treballar, sinó per viure més còmodament». Aquesta població ha augmentat en la darrera 

dècada, sobretot entre el 2000 i 2005, d’acord amb els redactors del POUM: «en la major 
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part dels casos es tracta de població adulta benestant, que es va comprar una casa al 

territori i s'hi va instal·lar per tal de gaudir dels avantatges del clima, la cultura i l'economia 

espanyola. En aquest sentit, cal remarcar que el municipi del Perelló és un dels pobles 

del Baix Ebre amb un major nombre de població immigrada europea i benestant que ha 

vingut a retirar-se aquí» (ib. p. 16).  

D’acord amb això, la taula d’evolució de la població estrangera al municipi del Perelló 

durant el període 2000-2014 ens ofereix uns valors indicatius sobre les dinàmiques i les 

causes que hi poden explicar el que ha succeït en la darrera dècada en l’àmbit que 

estudiem. Aquesta estadística, però, únicament ofereix informació relativa a la població 

estrangera resident a Catalunya segons la seva nacionalitat, d’acord amb les dades que 

anualment s’actualitzen mitjançant els padrons municipals d’habitants. Si tenim en 

compte aquests recomptes, juntament amb els fets exposats en el capítol 2 d’aquesta 

investigació, podem constatar com al municipi del Perelló, en l’època de major esplendor 

econòmica dels darrers anys, s’ha experimentat un increment de la població estrangera 

procedent dels països més benestants de la UE, suposadament vinculada als moviments 

vacacionals, que ha decidit establir el seu lloc de residència en el medi rural. Malgrat el 

pes de la població immigrant, les dades que presentem únicament són indicatives d’un 

procés, però en cap cas representatives ni científicament quantificables, ja que no s’ha 

pogut disposar del recompte oficial de persones que resideixen en el medi rural de 

manera permanent (com tampoc del seu origen) i, per tant, no podem concretar el 

nombre real de població per nacionalitat que hi resideix —el padró d’habitants únicament 

conté el nombre real de població empadronada i no el de la població real resident. A més, 

en aquest darrer aspecte, cal recordar les reticències de la població d’origen nord-

europeu assenyalades al capítol 2 per empadronar-se al lloc de destí. 

Malgrat aquestes qüestions, l’anàlisi detallada del nombre i origen de la població ens pot 

aportar dades de debat importants per tal d’interpretar moltes de les pautes que 

estudiem. La primera d’aquestes —com es pot constatar en la taula anterior (taula 6.1.)— 

és el gran nombre de població estrangera que presenta el municipi durant el període de 

referència. Dels 3.155 habitants actuals (Idescat, 2014), 993 són població estrangera, una 

xifra que va arribar al seu màxim l’any 2012, amb 1.245 persones sobre una població total 

de 3.378 persones; és a dir, en valors relatius, actualment la població estrangera del 

Perelló suposa al voltant del 30% del total, una ràtio que, a excepció d’un retrocés viscut 

l’any 2013 (25%), s’ha mantingut en creixement constant des de l’any 2002. Una situació 

semblant es dóna als municipis de l’Ampolla (28,7%) i l’Ametlla de Mar (27%), on la 

població estrangera actualment (any 2015) també suposa més de la quarta part del total 
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Homes Dones Total % població % estrangers Homes Dones Total % població % estrangers

De 0 a 4 anys 0 <4 <4 0,63 0,16 14 7 21 3,56 1,69

De 5 a 9 anys 6 5 11 3,46 0,88 21 14 35 5,93 2,81

De 10 a 14 anys 7 <4 10 3,14 0,8 24 25 49 8,31 3,94

De 15 a 19 anys 5 <4 8 2,52 0,64 12 7 19 3,22 1,53

De 20 a 24 anys 6 9 15 4,72 1,2 23 24 47 7,97 3,78

De 25 a 29 anys <4 5 8 2,52 0,64 48 45 93 15,76 7,47

De 30 a 34 anys <4 <4 5 1,57 0,4 66 36 102 17,29 8,19

De 35 a 39 anys 4 6 10 3,14 0,8 67 40 107 18,14 8,59

De 40 a 44 anys 7 5 12 3,77 0,96 38 21 59 10 4,74

De 45 a 49 anys 14 12 26 8,18 2,09 23 4 27 4,58 2,17

De 50 a 54 anys 17 7 24 7,55 1,93 7 5 12 2,03 0,96

De 55 a 59 anys 18 24 42 13,21 3,37 8 <4 11 1,86 0,88

De 60 a 64 anys 24 27 51 16,04 4,1 4 <4 5 0,85 0,4

De 65 i més anys 51 43 94 29,56 7,55 0 <4 <4 0,51 0,24

Total 164 154 318 100 25,54 355 235 590 100 47,39

Regne Unit Romania

de població, municipis tots ells, amb un fort component residencial i una alta concentració 

d’edificacions en l’SNU. L’anàlisi de les franges d’edat de la població nouvinguda ens 

verifica algunes de les dinàmiques generals establertes al voltant dels assentaments 

vacacionals de població estrangera exposats en el capítol 2 (taula 6.2.). 

TAULA 6.2. Població immigrant del Perelló del Regne Unit i Romania per grups d’edat i sexe (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: padró municipal d’habitants. Idescat. 

Prenent com a dades de referència la població estrangera per grups d’edat i sexe de les 

dues nacionalitats amb major presència empadronades, podem detectar una gran 

diversitat de processos migratoris protagonitzats per persones immigrants estrangeres 

residents en aquest àmbit territorial. Tal com es pot constatar en la taula adjunta, mentre 

que en la població d’origen britànic els majors contingents es concentren en les edats 

més adultes, especialment entre la franja dels 60 anys en endavant, la població d’origen 

romanès presenta un major nombre de persones entre la franges compreses entre els 25 

i 44 anys, és a dir, entre aquelles edats estadísticament més aptes per desplaçar-se a un 

altre país a la recerca d’una millora de les condicions laborals. 

En el cas de la població estrangera que pot estar estadísticament més vinculada a 

interessos residencials, les seves franges d’edat presenten un gran equilibri entre homes i 

dones, ja que hi predominen els matrimonis que viuen junts, mentre que la comunitat 

romanesa per exemple està composta majoritàriament per població masculina en edat 

activa, que ha emigrat per motius econòmics i que no realitza el reagrupament familiar 

fins que no milloren les seves condicions laborals. En el cas oposat, la població britànica 

en edat de treballar, juntament amb la suïssa i l’alemanya, és molt menor que la 

romanesa o fins i tot la marroquina, fet que posa de manifest que el desplaçament per 

motius estrictament laborals no ha estat al darrere d’aquesta emigració, exceptuant els 

casos puntuals que hi pugui haver de certes professions liberals. 
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En conseqüència, ateses l’oferta i tipologia de lloc de treball existents al municipi del 

Perelló així com la seva estacionalitat, considerem que, si bé la població marroquina o de 

països de l’est podria tenir una motivació pròpiament laboral per escollir el Perelló com a 

lloc de destí, existeixen una sèrie de raons de base socioeconòmica per descartar que els 

moviments migratoris de la població procedent de les Illes Britàniques i Suïssa s’hagin 

produït per les mateixes causes. Malgrat que ambdós creixements s’han portat a terme 

durant l’època de major bonança econòmica i la darrera disminució poblacional 

experimentada ha coincidit en el temps amb els motius associats, l’un i l’altre han estat 

molt diferents segons la procedència, entre aquests la vinculació a motius estrictament 

laborals en el primer cas, i raons més d’índole social en el segon cas. No obstant això, cal 

prendre aquestes darreres dades amb prudència, ja que s’hi observen diferències molt 

clares entre el recompte efectuat l’any 2012 respecte el de l’any 2013, i entre aquest 

darrer i l’últim; una d’aquestes diferències és la davallada experimentada l’any 2013 en 

tots els grups de població estrangera en general i de la comunitat anglesa i romanesa en 

particular. Aquesta variabilitat de les dades és símptoma d’un canvi del mètode d’efectuar 

el registre administratiu anual que, juntament amb el manteniment i la custòdia de les 

dades, correspon directament als ajuntaments mitjançant el padró municipal d’habitants. 

Per tant, amb aquesta anàlisi estadística podem considerar parcialment vàlid el 

raonament que part dels assentaments actuals de l’àmbit interior litoral es troben ocupats 

per població d’origen nord-europeu; un fet extrapolable al conjunt de l’àmbit estudiat, és a 

dir, als municipis de l’Ampolla i l’Ametlla de Mar, si tenim en compte que la distribució de 

població estrangera en aquests dos municipis és similar en grups d’edat i procedència a 

la del Perelló. Es tracta de la migració de persones jubilades o en edats properes a la 

jubilació que opten per instal·lar-se en zones mediterrànies de bon clima i preus 

relativament econòmics. Tanmateix, aquest fet no ens permet suposar que la població 

local no hagi actuat igual que la nouvinguda ja que, en el cas hipotètic que tots els 

habitatges existents en l’SNU haguessin estat ocupats per població nord-europea, el total 

d’aquesta no suma ni de bon tros el total d’edificacions no vinculades als usos agraris 

comptabilitzades en l’inventari que presentem tot seguit.  

En conseqüència, els resultats obtinguts validen part de les dinàmiques exposades en els 

documents oficials sobre el fet que es detecta una important concentració de població 

nord-europea localitzada en els municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i el Perelló 

juntament amb altres municipis com Tivissa, Rasquera o Alcanar, vinculada 

presumiblement a tots els assentaments residencials de nova construcció o 

rehabilitacions que s’han portat a terme en els darrers anys en el medi rural ebrenc.  
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Àmbit deltaic 

Pel que fa a la caracterització socioeconòmica de l’àmbit deltaic, el principal sector 

econòmic del municipi de Sant Jaume d’Enveja és el terciari (33%), seguit del de la 

construcció (28,59%), el primari (26,25%) i l’industrial (12,16%) (Idescat, 2013). Durant el 

període analitzat, l’àmbit d’estudi presenta una estructura productiva tradicional marcada 

per la tendència equilibrada de tots els sectors d’activitat, encara que amb una important 

dinamització del sector de la construcció (del 17% l’any 2001 i del 29% l’any 2009), molt 

relacionada amb les expectatives de creixement del sector turístic, tot i que, actualment 

(2016), amb una important tendència a la baixa, com a conseqüència de la greu situació 

econòmica dels darrers anys. 

L’agricultura en general i el conreu de l’arròs en particular són encara avui les grans 

bases econòmiques del delta de l’Ebre, on, de les 25.000 ha cultivades del conjunt dels 

municipis que conformen l’àmbit deltaic,75 15.000 ha corresponen al conreu de l’arròs—

que representa el 98% de la producció total d’aquest cereal a Catalunya—, seguit en 

darrer lloc pels productes d’horta i els arbres fruiters. Aquest fet explica que el nombre de 

població ocupada en el sector agrícola en l’àmbit deltaic sigui més del doble que en el 

sector industrial —tot i que amb uns valors molt similars quant al sector serveis— i alhora 

molt per sobre de l’ocupació agrària registrada en el conjunt de Catalunya. Davant 

d’aquestes dades, podem dir que, malgrat el constant retrocés experimentat en els 

darrers anys, el delta de l’Ebre ha mantingut part de la seva base socioeconòmica en el 

sector primari i alhora el significat dels seus orígens, encara que amb tendència a 

concentrar les explotacions agràries de propietat. 

Pel que fa a l’activitat industrial, en el conjunt del Delta es troba poc desenvolupada i 

gairebé sempre lligada al sector primari i de la construcció. Quant al sector serveis, 

malgrat el pes que ha tingut en els darrers anys com a motor de dinamització 

socioeconòmica, sovint, l’absència d’infraestructures turístiques adequades i la relativa 

inaccessibilitat al territori han limitat substancialment el desenvolupament d’activitats 

turístiques. No obstant això, el desenvolupament i l’especialització en les activitats 

d’interpretació i descobriment de la natura i del patrimoni cultural han començat a 

esdevenir un mercat cada cop més en expansió. En resum, els dos nuclis que formen 

l’àmbit deltaic presenten una caracterització econòmica similar, deguda a l’estreta relació 

econòmica i de serveis que mantenen, relació que no ha fet més que intensificar-se en 

els darrers anys arran de la construcció del nou pont d’unió dels dos hemideltes. 

                                                
75 L’Ampolla, l’Aldea, Camarles, Deltebre, Amposta, Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita. 
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Quant a l’evolució de l’estructura de la població durant el període estudiat (gràfic 6.2), 

l’anàlisi de les dinàmiques de creixement ens permet copsar-hi un augment lleugerament 

equilibrat al llarg d’aquests darrers anys, tot i que amb diferents moments d’inflexió, entre 

els que cal destacar el lleuger període de pèrdua de població experimentat entre 1999 i 

2005, moment a partir del qual el cicle econòmic expansiu va donar lloc a un progressiu 

creixement de la població, com va succeir en moltes regions fins avui —en aquest cas en 

unes 200 persones aproximadament. D’acord amb les darreres dades amb què hem 

treballat, l’efecte de la crisi, però, podria estar al darrere del lleuger estancament 

demogràfic i la consegüent disminució de població; unes tendències de canvi similars a 

les que està vivint el conjunt del territori i que convé tenir presents, encara que resten al 

marge de l’objecte d’aquesta investigació. 

GRÀFIC 6.2. Evolució de la població de Sant Jaume d’Enveja entre 1998 i 2014. 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal. Idescat. 

Si comparem aquestes dades amb el creixement vegetatiu de la població, podem 

constatar —igual que en l’àmbit interior litoral— que aquest creixement ha estat degut 

principalment als nous contingents de població estrangera arribada en els darrers anys de 

major bonança econòmica. Des de l’any 1991 fins al 2005, el municipi ha tingut 

successives pèrdues de població, amb una taxa de creixement relativa del -2,16% i una 

estructura de població més envellida que la del conjunt comarcal, a excepció d’alguns 

períodes puntuals com va ser el comprès entre els anys 2004 i 2008. Durant aquest 

darrer any, el municipi va experimentar un saldo migratori positiu (al voltant del 4,92%), 

creixement que explica el lleuger augment demogràfic registrat, tot i que en cap cas és 

comparable al boom del municipi del Perelló i menys encara al de les previsions del 

PTPTE per al conjunt de les terres del Delta (un 20%). 
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Com en el cas anterior, el conjunt de les dinàmiques experimentades al llarg dels darrers 

anys en l’àmbit d’estudi, esdevé un element d’anàlisi complementari per valorar si 

realment els nous assentaments en el medi rural han estat més vinculats al nou 

contingent de població estrangera arribada o, en cas contrari i tal com hem anat 

percebent durant el treball de camp, han estat una dinàmica d’ocupació més pròpia de la 

població local que no de les persones nouvingudes per motius de treball. L’anàlisi 

detallada de les principals nacionalitats representades és una mostra de les diferents 

corrents migratòries que han estat protagonistes en els darrers anys (taula 6.3.), així com 

dels trets diferencials respecte a l’àmbit interior litoral, uns resultats que, en conjunt, ens 

permeten afinar aquesta primera lectura territorial constatada en el treball de camp. 

TAULA 6.3. Evolució de la població estrangera de Sant Jaume d’Enveja entre 2000 i 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal. Idescat. 

Pel que respecta a les nacionalitats predominats, si bé les dades en si no ens permeten 

discernir a simple vista si es tracta d’una persona immigrant que es va assentar en el 

territori atreta per les oportunitats laborals o per raons més vinculades a l’oci, per la seva 

procedència la població nouvinguda no compleix els paràmetres de població tipus que ha 

decidit marxar del seu país d’origen pels factors d’atracció en els llocs d’arribada vinculats 

a motius d’oci sinó que està més vinculada als factors d’expulsió dels països d’origen 

(situació econòmica i política). La població majoritària, a diferència del cas del Perelló, no 

prové dels països benestants nord-europeus sinó dels països de l’Europa de l’Est, seguits 

del Marroc i de l’Índia. Per tant, es tracta d’un creixement migratori semblant a les 

dinàmiques generals experimentades des de 1997 fins pràcticament els dos darrers anys 

estudiats, de persones atretes per la bonança econòmica i les oportunitats de treball en 

l’àmbit de la construcció i, de retruc, en els sectors serveis i de l’agricultura. 
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Homes Dones Total % població % estrangers Homes Dones Total % població % estrangers

De 0 a 4 anys <4 <4 <4 3,95 1,14 4 4 8 5,16 3,03

De 5 a 9 anys <4 <4 4 5,26 1,52 4 4 8 5,16 3,03

De 10 a 14 anys <4 <4 4 5,26 1,52 5 <4 8 5,16 3,03

De 15 a 19 anys 0 <4 <4 1,32 0,38 <4 <4 4 2,58 1,52

De 20 a 24 anys 6 6 12 15,79 4,55 11 9 20 12,9 7,58

De 25 a 29 anys 9 6 15 19,74 5,68 13 9 22 14,19 8,33

De 30 a 34 anys <4 5 8 10,53 3,03 8 9 17 10,97 6,44

De 35 a 39 anys 5 5 10 13,16 3,79 16 9 25 16,13 9,47

De 40 a 44 anys <4 8 10 13,16 3,79 4 9 13 8,39 4,92

De 45 a 49 anys <4 4 5 6,58 1,89 <4 4 7 4,52 2,65

De 50 a 54 anys 0 <4 <4 1,32 0,38 <4 7 10 6,45 3,79

De 55 a 59 anys <4 <4 <4 3,95 1,14 <4 4 5 3,23 1,89

De 60 a 64 anys 0 0 0 0 0 0 <4 <4 1,29 0,76

De 65 i més anys 0 0 0 0 0 <4 <4 6 3,87 2,27

Total 33 43 76 100 28,79 78 77 155 100 58,71

Romania Unió Europea

Quant als motius que han portat aquesta població a establir la seva residència en l’àmbit 

deltaic, el perfil d’aquest segment de la població ens aporta dades de debat 

complementàries per considerar la inexistència de relació d’aquesta arribada amb les 

noves construccions residencials en l’SNU. En aquest sentit, per tal de constatar les 

diferències apreciades, hem portat a terme una anàlisi comparativa de l’estructura per 

edats de la principal comunitat estrangera resident al municipi (romanesa) respecte a la 

de la resta de països nord-europeus presents, per tal de verificar si es tracta de població 

jubilada que ha decidit assentar la seva residència en aquest indret o, en cas contrari, de 

població immigrant arribada que hi busca unes condicions laborals millors. En la taula 

adjunta (taula 6.4.), es resumeixen part de les dinàmiques detectades. 

TAULA 6.4. Població estrangera de Sant Jaume d’Enveja per grups d’edat i sexe (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Font: padró municipal d’habitants. Idescat. 

Amb aquesta taula comparativa es pot constatar com en ambdós casos la franja d’edat 

compresa entre els 20 i els 44 anys és la que compta amb un major nombre de població 

immigrada, que en principi correspon a una població més propensa a treballar que no la 

població de franges de major edat. Tanmateix, cal excloure’n, tot i que en nombres 

absoluts molt minoritaris, la població immigrant de més de 55 anys existent, la qual ens 

portaria a no descartar en un principi desplaçaments per motius d’oci o vacances d’índole 

residencial, sobretot si tenim en compte que aquesta franja de població es troba 

conformada de manera molt equitativa per la població romanesa, marroquina, britànica i 

alemanya —entre els principals grups representats—, que no constitueix ni de bon tros el 

gruix de la població nouvinguda. En aquest sentit, un estudi individualitzat de la població 

nord-europea existent al municipi de Sant Jaume d’Enveja ens porta a concloure que, tot i 

que en valors absoluts molt inferiors a la del municipi del Perelló, la població que s’ha 
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assentat en aquest territori també està constituïda per població jubilada o en edat propera 

a la jubilació. En el cas de la població alemanya o britànica, només són vuit les persones 

empadronades d’edat propera a la jubilació, fet que ens porta a descartar la hipòtesi 

plantejada al voltant del component residencial. Per tant, i a diferència del cas anterior, 

podem concloure que la població nord-europea assentada en l’àmbit deltaic en els 

darrers anys no ha estat significativa i els assentaments residencials poden estar més 

induïts per la població local que no per la nouvinguda, sobretot tenint en compte la 

procedència i la tipologia d’aquesta població immigrant, molt vinculada a l’oferta laboral 

agrícola o industrial existent en aquesta zona. 

Tant en un àmbit com en l’altre, però, ambdues anàlisis són forçosament incompletes, 

atès el nombre imprecís de persones immigrants no empadronades que existeix i la 

manca de mitjans alternatius per comptabilitzar-les a les comarques de l’Ebre, així com la 

manca de dades oficials d’assentaments residencials en l’SNU. No obstant això, de 

l’anàlisi estadística realitzada i d’acord amb els resultats del treball de camp portat a 

terme, aquest municipi, juntament amb el de Deltebre, quedaria emmarcat dins dels 

municipis amb una important presència de població estrangera procedent de l’Europa de 

l’Est, el Marroc i l’Índia, amb un baix pes de la població estrangera procedents dels 

països europeus més desenvolupats. 

L’arribada d’aquesta població en edat de treballar pot posar fi a la tendència secular de 

despoblament i envelliment de la zona, encara que també pot ser un possible factor latent 

de població que, a partir del moment que millori la seva situació econòmica, adopti les 

dinàmiques d’ocupació de la població autòctona —tot i que perquè això fos possible 

hauria de disposar d’una petita parcel·la propera al nucli urbà. Ara per ara, aquest 

escenari no es preveu que es doni, ateses les característiques del mercat laboral de la 

zona (temporalitat, feines poc qualificades i de baixa remuneració) i sobretot tenint en 

compte que un dels sectors econòmics en auge d’aquesta darrera dècada com ha estat el 

de la construcció actualment es troba immers en una profunda crisi econòmica, amb la 

qual cosa les expectatives econòmiques de la zona no s’auguren molt millors. 

6.4.1.3. Caracterització urbanística 

Àmbit interior litoral 

La concentració de població en la franja litoral ha tingut la seva petjada en el territori. 

Prenent com a base les dades de referència del MUC, la configuració de l’espai 

urbanitzat en aquest àmbit es caracteritza per nuclis urbans d’escasses dimensions, en 
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contraposició amb una important urbanització de l’espai costaner sorgida espontàniament 

entre els nuclis de l’Ampolla i l’Ametlla de Mar a partir de la dècada dels seixanta i 

orientada principalment al turisme (les urbanitzacions de Tres Cales, Calafat, Roques 

Daurades i Sant Jordi d’Alfama a l’Ametlla de Mar i la de Cap Roig a l’Ampolla, entre 

d’altres). En el cas del Perelló, si bé el gruix de la població es concentra en el nucli 

principal, el municipi compta amb diversos assentaments disseminats residencials 

d’especialització turística, com és el sector Gilet, a 4,15 km del nucli, vora l’antic camí de 

Tortosa al Perelló; el nucli del Perelló Mar, a 4,70 km, entre el ferrocarril i el mar, i el 

sector Morro de Gos, en continuïtat amb el nucli del Perelló Mar i també en el front litoral. 

El resultat d’aquesta ocupació del front litoral ha comportat una clara disminució del 

nombre d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals en la primera i segona franja 

costaneres, que ha donat lloc a dos paisatges litorals diferenciats: un que ha estat 

transformat per l’agricultura tradicional de secà i l’altre que es defineix pel seu caràcter 

urbà. Aquesta alternança entre els usos de naturalesa urbana amb els de naturalesa rural 

es repeteix en el conjunt de l’àmbit i ha perdurat fins avui a causa de la constant 

proliferació d’assentaments residencials en el conjunt de l’SNU i, en especial, en el front 

litoral; un fenomen que no ha fet més que agreujar el desordre i la manca de serveis 

públics en un espai on la normativa urbanística havia estat molt contundent i taxativa pel 

que fa a les possibilitats de creixement dels sectors urbans existents. 

Des del punt de vista de l’ocupació del territori, ens trobem davant d’un espai que, a 

excepció de les seves particularitats, es caracteritza per unes dinàmiques d’ocupació de 

l’espai urbanitzat, i en concret del medi natural, uniformes pel que fa als assentaments 

residencials en l’SNU. És una dinàmica que també s’ha seguit al municipi de l’Ametlla de 

Mar —municipi del qual també es va segregar l’any 1891—, en què, a excepció del 

component més pròpiament turístic, les edificacions residencials en l’SNU, juntament amb 

els sectors urbans residencials disseminats, han estat el tret urbanístic diferencial 

respecte a la resta de municipis ebrencs, tant pel que fa dimensions de l’edificació com 

per l’extensió que ocupen. Aquestes similituds ens porten a establir que els trets 

urbanístics d’aquest àmbit s’hagin d’analitzar en conjunt i no focalitzats en una unitat 

municipal concreta. La cartografia adjunta esdevé una imatge general de les dinàmiques 

urbanístiques seguides (plànol 9). 
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Llegenda:  

   Àmbit de referència

Sòl urbà i urbanitzable

Edificacions SNUTE
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La urbanització del litoral ebrenc manté trets diferencials significatius respecte a la resta 

del front marítim català. Segons les dades de població permanent d’aquest àmbit l’any 

2014 (el Perelló amb 3.155 habitants; l’Ampolla amb 3.600 habitants, i l’Ametlla de Mar 

amb 7.070), el creixement que es produeix durant els mesos d’estiu (d’unes 20.000 

persones), l’ocupació del sòl (molt menor) i la protecció del litoral (molt superior), no 

podem afirmar que ens trobem davant d’un territori excessivament urbanitzat, però sí molt 

fragmentat fins al punt de posar en risc la pervivència a llarg termini dels usos tradicionals 

amb els naturalesa urbana. En poc menys de dues dècades, la proliferació 

d’urbanitzacions de petites i mitjanes dimensions en terrenys de naturalesa agrícola ha 

produït un veritable canvi en el model de ciutat, i s’ha passat d’uns nuclis urbans 

tradicionals compactes cap a un model d’assentaments altament dispersos on la manca 

de planificació i urbanització de l’espai construït ha estat l’element característic 

predominant. Territorialment, el resultat d’aquest procés s’ha materialitzat en una gran 

munió d’urbanitzacions ubicades en sectors residencials establerts en sòls classificats 

com a urbans, però mancats de molts serveis urbanístics bàsics, envoltades d’habitatges 

residencials de magnituds considerables en terrenys no aptes per a la urbanització, una 

dinàmica que s’ha reproduït en general en el conjunt de l’SNU i molt especialment en 

aquells àmbits amb millors visuals al front litoral. 

La configuració d’espais ocupats per urbanitzacions de naturalesa vacacional no ha tingut 

la seva transposició en l’àmbit estadístic en el cas del municipi del Perelló. Si tenim en 

compte la progressió dels resultats procedents del Cens de població i habitatges de 

l’INE,76 l’especialització cap al turisme i les segones residències ha estat gairebé 

inexistent. D’acord amb les dades de l’any 2001, el nombre total d’habitatges principals 

era de 1.162, d’aquests: 817 eren principals (70,30%), 51 eren secundaris (4,38%), 278 

es trobaven buits (23,92%) i 16 estaven en una altra situació (1,37%). Així mateix, l’any 

2011 es va seguir una tendència similar i, malgrat que hi hagués un increment en 

nombres absoluts, els habitatges principals conformaven el gruix majoritari, amb 1.271 

edificacions (73,5%), seguits de 82 edificacions destinades a segona residència (4,74%) i 

les 376 restants com a buides (21,74%). En el cas oposat es troben la resta dels dos 

municipis de naturalesa turística que són l’Ampolla, amb el 39,16% d’habitatges principals 

i el 30,37% de secundaris, i l’Ametlla de Mar, on el 37,35% del parc d’habitatges censat 

correspon a habitatges principals i el 46,76%, a secundaris. En resum, unes dades que 

ens porten a dues possibles interpretacions: d’una banda, que la població nouvinguda 

s’hagi establert de manera permanent als municipis i, per tant, a l’habitatge on resideix i, 

                                                
76 Operació estadística d’àmbit estatal duta a terme per l’INE que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la 
població resident en el territori d'un país i la seva distribució geogràfica. 
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d’altra banda, l’existència d’un important estoc d’assentaments residencials en l’SNU no 

declarats, tenint en compte la manca de correlació amb les dades amb què es parteix: 

3.378 habitants, un parc de 1.729 i un total de 1.326 edificacions en l’SNU —tot i que de 

partida se’n desconeix la tipologia. 

Pel que respecta a la comptabilització dels habitatges disseminats —ja sigui en l’SNU o 

en sectors residencials—, cap de les dades oficials existents ens n’aporta informació. La 

tipificació que es fa estadísticament del parc d’habitatges d’un municipi (en principals o 

secundaris) no ens proporciona informació sobre la seva ubicació (nucli urbà o 

disseminat) i tampoc sobre la seva situació urbanística (classificació del sòl) ni de la 

procedència dels seus residents. A més de tots aquests aspectes cal no oblidar la 

metodologia d’obtenció de les dades del darrer el cens de població i habitatge, com la 

naturalesa d’aquestes.77 En conseqüència, el problema segueix sent la principal font 

d’informació de la qual emanen els resultats: el padró municipal d’habitants; una base que 

cal recordar que no conté tota la població resident, per la qual cosa si no hi ha un registre 

d’una persona en concret en l’SNU no hi ha cens del seu domicili habitual. Aquest registre 

que, si bé porta associat la informació d’altres bases de dades administratives —entre 

aquestes el Cadastre—, no deixa de ser un recompte administratiu que no està sotmès a 

cap control exhaustiu de les dades, i menys encara de la població que hi resideix per les 

múltiples casuístiques possibles, entre les quals podria estar la manca de voluntat de la 

visibilitat del fet urbanístic, així com la manca d’efectius per poder-lo actualitzar. Un 

fenomen similar es dóna amb el nombre d’habitatges buits. Així, encara que el nombre, la 

ubicació i l’estat dels immobles serien d’especial rellevància en aquesta investigació, les 

dades disponibles amb periodicitat decennal no ens proporcionen dades quantificables 

vàlides per a l’objecte d’aquesta investigació, manca de concreció per la qual es descarta 

analitzar-les, més enllà del breu esment que se’n fa en aquest i el següent apartat. 

En l’àmbit del planejament municipal, els únics referents disponibles pel que fa a 

construccions residencials en l’SNU són els procedents del POUM del Perelló. En aquest 

sentit, la memòria social del POUM aprovat inicialment identifica un total de 439 persones 

i matisa que són sobretot immigrants que viuen en cases i masies rurals situades en sòl 

rústic. Una població que els estudis mateixos realitzats pels redactors del POUM mostren 

                                                
77 D’acord amb l’Idescat, el Cens de població consistia en un recompte exhaustiu de les persones, ja que es feia coincidir 
amb la renovació del Padró municipal d’habitants. Amb la implantació del sistema de Padró continu això ha canviat i l’any 
2011 es va implementar per primera vegada un nou sistema censal basat en la combinació de registres administratius i una 
enquesta a la població, l’Enquesta de població i habitatge 2011. D’acord amb aquest nou sistema, a Catalunya es van 
entrevistar unes 637 mil persones (un 8,5% de la població) mitjançant Internet, correu postal, telèfon o presencial per 
aquelles llars que no havien contestat per cap dels altres canals. Tanmateix, pel que fa a als habitatges, el cens de 2011 
incorpora un cens d’edificis exhaustiu que, combinat amb l’enquesta de població i habitatges, permet determinar la xifra 
d’habitatges i les característiques d’aquests. 
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que ha anat en augment en els darrers anys i ha passat de 64 l'any 2000 a 308 el 2005, 

fins les 439 persones actuals. No obstant això, es tracta de dades que únicament podem 

admetre com a indicatives, ja que no s’han pogut corroborar com tampoc obtenir-ne 

elements bàsics d’anàlisi com és el nombre de residents en l’SNU, la tipologia 

d’habitatges o la procedència dels seus habitants. Aquests valors, tot i que indicatius, 

posen de manifest una important presència d’edificacions residencials en l’SNU. 

Tot el que hem exposat fins ara així ens porten a assumir ja d’entrada una alta dispersió 

dels assentaments en el conjunt de l’àmbit estudiat. La resta d’elements que hem de tenir 

en compte per apropar-nos a la naturalesa del fet són els relacionats amb la ciutat 

construïda i, en concret, amb els factors d’expulsió (econòmics i mediambientals) que han 

pogut propiciar la proliferació d’assentaments en l’SNU. Pel que fa als primers, no sembla 

que el cost de l’accés a l‘habitatge hi estigui al darrere, com sí que ho podria estar en el 

cas de l’Ametlla de Mar o de Sant Carles de la Ràpita, per la seva component turística. A 

diferència d’altres extraradis de nuclis més altament densificats, aquí els alts preus dels 

habitatges no han estat un factor impulsor significatiu per conduir la població cap a la 

perifèria rururbana, on és més barat comprar o construir una casa. Aquest municipi, com 

el de l’Ampolla, en general i malgrat el període de creixement viscut en els darrers anys, 

encara disposa d’un estoc força important d’habitatges en el nucli urbà així com d’àmplies 

extensions de sòls aptes per urbanitzar amb un preu final que en cap cas ha estat de 

l’ordre i magnitud d’altres regions més altament densificades o turístiques com seria el 

cas de l’Ametlla de Mar o Cambrils, com a municipis més propers amb un fort component 

residencial. Així mateix, el creixement demogràfic experimentat tampoc no ha estat 

suficientment important com per vincular-ho a un efecte d’expulsió de la ciutat construïda 

(densitat, pol·lució, contaminació acústica, etc.). 

Pel que fa a la densitat de població, les dades demogràfiques analitzades anteriorment no 

ens mostren tampoc un territori altament densificat i, per tant, amb greus impactes 

ambientals associats a aquesta. Si bé en els darrers anys s’ha produït una davalla 

significativa d’efectius, cal tenir en compte que durant el moment de major bonança 

econòmica la població resident era de 3.300 habitants en el cas del municipi del Perelló, 

3.606 a l’Ampolla i 7.300 a l’Ametlla de Mar. En conseqüència, estem al davant d’una 

densitat de població que ronda els 30 h./km2 al Perelló, els 97,6 h./km2 a l’Ampolla i els 

109,2 h./km2 a l’Ametlla de Mar. D’altra banda, un altre fet ben diferencial és l’alta 

densificació que han experimentat en els darrers anys algunes àrees del litoral, on el 

creixement de noves urbanitzacions a continuació de les ja existents ha donat lloc a 
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formacions de veritables continus urbans lineals al llarg de la N-340 que, per extensió i 

població residencial, no queden representades en l’àmbit oficial. 

Respecte a la dispersió dels seus assentaments i la visibilitat del fet, tots tres municipis 

compten amb nous planejaments municipals que reconeixen part de la complexa situació 

urbanística viscuda78. En el cas del municipi del Perelló, els redactors del POUM van 

considerar que la conjuntura econòmica favorable dels darrers anys havia afavorit els 

assentaments disseminats en el medi rural, així com la consolidació de les urbanitzacions 

disperses existents en l’àmbit litoral. Segons assenyalen en la Memòria social (p. 16), 

«aquest increment de la dispersió de la població del municipi pel terme i per les àrees de 

segones residències està molt relacionat amb l'increment de l'activitat en el sector de la 

construcció experimentat entre el 2000 i el 2006. Així es va incrementar enormement el 

nombre de cases i habitatges construïts a Gilet i Perelló Mar, que van atreure a turistes 

nacionals i estrangers, i en alguns casos s'hi han instal·lat definitivament». Juntament 

amb aquests factors d’índole econòmica, també identifiquen un canvi en les pautes dels 

assentaments de la població del municipi mateix, en el sentit que «s'ha donat un canvi de 

tendència de la població local que va a viure a les masies i cases rurals del terme en 

busca d'una millora en la qualitat de vida que ofereix el paisatge local». Aquestes 

dinàmiques per concretar i eradicar van més enllà dels valores esmentats anteriorment. 

Pel que fa al planejament territorial, el PTPTE limita el creixement dels conjunts 

urbanitzats aïllats actualment legalitzats, tot i que no estableix cap mesura de contenció o 

compensació relativa als assentaments aïllats preexistents en l’SNU implantats al marge 

de la legalitat, més enllà de les limitacions que estableix la normativa urbanística respecte 

als habitatges en l’SNU. Malgrat això, sí que protegeix bona part del terme municipal com 

a no urbanitzable de protecció especial (concretament serres de Cardó-El Boix, tossal de 

Montagut i barranc de Santes Creus) i com a sòl de protecció preventiva per les funcions 

ambientals i paisatgístiques que desenvolupen. Quant a la implantació d’aquests criteris, 

l’entrada en vigor del Pla (2010) no fa que les estratègies de contenció s’hagin vist 

transposades en el territori durant el període que estudiem en aquesta investigació i, per 

tant, resten excloses de l’anàlisi pel que fa al seu grau d’implantació. No obstant això, 

convé recordar que el PTPTE del 2001 ja limitava els habitatges en el medi rural. 

Així mateix, pel que fa a la resta de normativa que intervé en la gestió d’aquests espais, 

part de la zona costanera d’aquest àmbit es troba afectada pel Pla director urbanístic del 

sistema costaner (PDUSC) i pel Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner 

                                                
78 El POUM de l’Ametlla de Mar va ser aprovat el 6 de novembre de 2008; el POUM de l’Ampolla, el 24 de març de 2011, i 
el POUM del Perelló, el 9 d’abril de 2015. 
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integrats per sector de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDSUC-2), 

aprovat definitivament l’1 d’agost de 2014 (publicat al DOGC núm. 6722, de 7 d'octubre 

de 2014). Entre els suggeriments que s'assenyalen per al tractament d'aquestes zones en 

les corresponents fitxes dels àmbits es troba el de «preservar l'àmbit de possibles 

aprofitaments urbanístics, per raó de tractar-se d'un àmbit que pot complir la funció 

d'assegurar la continuïtat i la preservació d'espais de valor ambiental i paisatgístic». 

Juntament amb aquest, entre les mesures que s’han de tenir en compte cal a destacar la 

de «controlar l'aparició de noves construccions en el medi rural» així com «aplicar criteris 

d'integració en el medi tan a les noves construccions com a les obres de rehabilitació de 

les construccions existents» o el «control de les tanques perimetrals per raons de 

permeabilitat visual, d'integració paisatgística i de connectivitat ecològica».  

No obstant això, aquesta eina de planificació dels espais litorals no incideix en els àmbits 

ocupats per edificacions residencials, ja sigui en terrenys reconeguts pel planejament 

municipal com a sòl urbà o ubicades en l’SNU. Tanmateix, tot i que i que la seva entrada 

en vigor es produeix en un moment en què l’ocupació residencial ja és molt important en 

aquesta franja litoral —tot i les diferències respecte a la de la resta del litoral català—, els 

criteris de contenció que incorpora es poden considerar de l’abast i característiques 

similars als que en el seu moment va suposar l’entrada en vigor de l’LU 2/2002. 

Finalment, pel que respecta a la regulació de l’SNU que ha regit la major part de les 

actuacions en el medi rural, en el cas del Perelló es trobava en les Normes subsidiàries 

(NS) modificades l’any 2002 per adequar-les a l’LU 2/2002 i, anteriorment, al PDCDE. El 

capítol tercer, Regulació del sòl no urbanitzable, va esdevenir el marc de referència per 

tramitar expedients d’obres a portar a terme. Concretament, l’article que encapçalava 

aquest capítol (l’article 174, Definició, finalitat i tipus) era una veritable declaració 

d’intencions i alhora reflex de la política urbanística del moment, en el sentit que entenia 

l’SNU com aquell que «comprèn els sectors del territori delimitats per aquestes Normes 

subsidiàries com a àrees en què no es permeten els processos d’urbanització compacta i 

de caràcter urbà, amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de les condicions naturals i 

d’ús actuals i la preservació dels valors paisatgístics de la comarca i la continuïtat de 

l’entorn de la població». L’article 178, Condicions per als habitatges, ho complementava i 

establia que «els habitatges que es realitzin en sòl no urbanitzable hauran de complir les 

condicions següents: autorització d’acord amb el procediment previst a l’article 68 de la 

Refosa dels Textos legals; modalitat unifamiliar; s’hauran de complir les determinacions 
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sobre prevenció de la formació de nuclis de població i les condicions d’edificació».79 Així, 

d’acord amb aquesta normativa, el planejament municipal diferenciava quatre tipus de no 

urbanitzable: a) sòl no urbanitzable d’especial protecció valor agrícola (clau 20), b) sòl no 

urbanitzable d’especial protecció valor forestal i paisatgístic (clau 21), c) sòl de protecció 

per servituds (clau 22) i d) sòl lliure permanent (clau 23). 

Pel que fa als usos permesos en l’SNU, d’acord amb la clau urbanística establerta, 

s’establia la següent classificació:  

- Sòl lliure permanent (article 182 de les NS): s’hi admeten els usos definits en l’article 

137 del Decret legislatiu 1/1990 de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 

matèria urbanística. 

- Sòl d’especial protecció valor agrícola (article 184 NS): s’hi admeten els usos definits 

en l’article 137 del Decret legislatiu 1/1990 de refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística. 

- Sòl d’especial protecció valor forestal i paisatgístic (article 185 NS): s’hi prohibeix 

qualsevol construcció, així com altres instal·lacions o activitats. Només s’hi admeten 

els usos compatibles amb les condicions naturals i amb els objectius de protecció 

especial, tals com els esportius, recreatius, etc. 

- Sòl protegit d’especial interès natural-PEIN (article 186 NS): aquest sòl, a més d’estar 

sotmès al règim de protecció fixat a l’article anterior per la clau 23, restarà subjecte al 

compliment de les determinacions del PEIN. 

Es tractava d’una qualificació del sòl amb tota una sèrie de restriccions associades als 

usos que es poden implementar en l’SNU que, en general, tenien com a objecte 

preservar els processos urbanitzadors en el medi rural, principalment tots aquells no 

associats a l’activitat agrària, ramadera o forestal. Tanmateix, l’eficàcia de la 

implementació real de les seves mesures va quedar en entredit darrerament durant la 

tramitació del POUM del Perelló, a partir del moment que es va haver d’excloure el 

document corresponent al Catàleg de masies i cases rurals de la seva aprovació 

definitiva, pel gran nombre de construccions residencials que no s’ajustaven als seus 

paràmetres de regulació. 

                                                
79 D’acord amb l’article 127 de la refosa dels textos legals, s’entenia que els edificis destinats a habitatges unifamiliars no 
originen la possibilitat de formació de nucli de població —entenent com a tal l’assentament humà generador de 
requeriments o necessitats assistencials i de serveis urbanístics— quan reuneixen un seguit de condicionants entre els 
quals: 1) ser edificació aïllada, entenent-se per tal, i segons se situï en sòl de secà o de regadiu, aquella en què la 
separació amb altres edificacions que no tinguin el caràcter i ús agropecuari sigui superior a 100 m per a secà i 60 per a 
regadiu, de tal manera que s’hi pugui traçar un cercle lliure d’edificació de 100 m i 60 m respectivament; 2) tota edificació 
feta en terreny fora del nucli urbà no donarà mai dret a petició a l’Ajuntament del Perelló de serveis que no siguin propis 
d’unitats residencials agrupades, com són l’enllumenat públic, la portada d’aigües, les clavegueres, etc.  
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Àmbit deltaic 

El caràcter agrícola dominant en el conjunt de l’àmbit deltaic, així com el seu passat 

recent, ha tingut incidència directa en el model urbanístic predominant. En efecte, la 

distribució dels assentaments urbans es caracteritza per un model urbà dispers 

diferencial. En el cas de Sant Jaume d’Enveja, la seva població es divideix en tres nuclis: 

el principal, conformat pel casc urbà de Sant Jaume d’Enveja (3.555 habitants); els 

Muntells (499 habitants) i el petit nucli de Balada (13 habitants), situat davant de l’illa de 

Gràcia, a més de les partides de l’illa de Buda i l’illa de Riu, les quals van ser antigues 

entitats de població de caràcter disseminat. Pel que fa al nucli de Deltebre (12.158 

habitants), forma un model urbà lineal ininterromput integrat per l’agregació dels antics 

nuclis de Jesús i Maria, la Cava i un darrer de caràcter turístic, el sector Riumar, ubicat en 

el front litoral, amb edificacions unifamiliars aïllades. En el conjunt de l’àmbit, el sòl urbà 

ocupa una extensió notable, però amb una densitat molt baixa. En el cas de Sant Jaume 

d’Enveja ronda els 58 h./km2 i, en el cas de Deltebre, els 110 h./km2 (arriba a 11 h./ha a 

Jesús i Maria i a 30 h./ha a la Cava). 

La història d’aquest àmbit és relativament moderna: directament vinculada a la 

colonització mateixa del Delta (base econòmica i social) i a la seva pròpia formació 

sedimentària (base física). En conseqüència, la seva població no s’estableix fins als anys 

seixanta del segle XIX, concretament, a partir de la construcció dels canals de rec (el 

1860 a l’hemidelta dret i el 1912 a l’esquerre), al voltant dels primers masos de la zona de 

Balada, la partida d’Enveja i els Muntells (en el cas de Sant Jaume d’Enveja) i de la 

partida de Jesús i Maria i la Cava (en el de Deltebre), els quals estaven estretament 

lligats a les tasques de transformació de les maresmes en arrossars. D’aquí, per tant, que 

ens trobéssim davant dos nuclis d’una vida en termes urbanístics curta, esporàdica i molt 

vinculada a l’espai natural que l’envolta i a l’estructura reticular dels camps de conreu. 

L’establiment esporàdic de la població en el territori —lluny dels processos urbans 

vinculats al sector turístic— ha donat lloc a uns assentaments dispersos sobre les 

antigues parcel·les agrícoles, moltes de les quals encara es troben en ús. El resultat 

d’aquesta tipologia d’expansió és una barreja entre la ciutat jardí i la ciutat 

autoconstruïda, on s’alternen àmbits amb una estructura parcel·lària ben estructura amb 

d’altres amb una edificació més aleatòria, que donen lloc a un paisatge molt fragmentat; 

un model que s’ha mantingut fins avui, malgrat els nous postulats normatius, sorgits 

durant la darrera dècada (plànol 10). 
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Llegenda:   

 
Sòl urbà i urbanitzable

Edificacions SNUTE

Àmbit de referència

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 6. La urbanització del medi rural ebrenc: estat actual 381 

 

 

Quant a la seva localització, tant la població del nucli de Sant Jaume d’Enveja com el de 

Deltebre és l’única que resideix a l’interior del Delta, ja que la resta (Sant Carles de la 

Ràpita, Amposta, l’Aldea, Camarles i l’Ampolla) se situen a tocar del seu límit interior, a 

excepció de les poblacions dependents de les darreres esmentades com són el Poble 

Nou del Delta (Amposta), la urbanització Eucaliptus (Amposta) i la de Riumar (Deltebre). 

Malgrat aquesta proximitat geogràfica (< 1 km) i els trets sociodemogràfics comuns, es 

tracta d’un espai que durant dècades ha estat a més de 25 km entre els dos nuclis urbans 

principals (recorregut per carretera per tal de comunicar-se), sense comptar amb el 

trasllat puntual que s’havia d’efectuar entre dues ribes de riu mitjançant els 

transbordadors. És un territori, per tant, particular alhora que interessant, des del punt de 

vista dels estudis geogràfics, pel seu passat més recent colonitzador i, en efecte, pels 

elements identitaris d’aquesta ocupació. 

Tant el municipi de Sant Jaume d’Enveja com el de Deltebre van formar part del municipi 

de Tortosa fins a la seva segregació els anys 1978 i 1977, respectivament; per tant, com 

en l’àmbit interior litoral, mantenen un passat molt vinculat a regions amb trets urbanístics 

similars pel que fa a la presència d’edificacions en l’SNU. Els canvis administratius 

d’aquest àmbit també han estat en l’àmbit comarcal en el cas del municipi de Sant Jaume 

d’Enveja, que l’any 1990 va deixar de pertànyer a la comarca del Baix Ebre i va passar a 

ser de la del Montsià; una separació física alhora que sociocultural molt important 

respecte al nucli administratiu que en part explica el desgovern que hi va haver en 

aquestes terres durant dècades i que en va afectar directament l’ordenació territorial.  

La tasca del planificador en aquest àmbit no és fàcil, tant pel que fa als trets urbanístics 

explicats fins al moment com per la cultura urbanística del lloc. En el cas de Sant Jaume 

d’Enveja, el planejament municipal aprovat (2013) encara compta amb una extensa 

superfície de sòl urbanitzable sense desenvolupar, un potencial de sòl urbà no consolidat 

apte per urbanitzar força important i un considerable estoc d'habitatges de nova 

construcció vacants (en relació a la superfície del nucli urbà) i d’edificis inacabats. En el 

cas de Deltebre, la revisió del seu planejament, iniciada l’any 2007, va quedar aturada per 

la forta oposició rebuda per tots els grups municipals i la ciutadania. Posar ordre al 

desordre té els seus efectes. En aquest cas, les expropiacions, reparcel·lacions i 

reubicacions associades a cadascun dels polígons d’actuació plantejats van ser la 

primera evidència i el primer símptoma del problema associat a tots els habitatges que 

s’havien implantat, tant en el sòl urbà com en el medi rural, sense respectar el 

planejament municipal. Fins avui (2016) la revisió d’aquest planejament encara no s’ha 

reprès, malgrat la magnitud dels fets. 
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Si ens endinsem en l’anàlisi de la seva estructura «urbana», podem observar les 

particularitats urbanístiques esmentades. Les dues imatges que s’adjunten en són un 

exemple, perfectament extrapolable al conjunt de l’àmbit deltaic (figura 6.74). 

Gràficament, el model urbà seguit representa una estructura compacta; amb un major 

nivell d’anàlisi, però, podem constatar com, a la pràctica, presenta un model caòtic, on 

cadascun dels immobles s'han desenvolupat en funció de l'estructura parcel·lària de la 

propietat sense la consolidació adjacent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.74: Dispersió dels assentaments urbans en l’àmbit deltaic a Sant Jaume d’Enveja. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC.  

L'ocupació del sòl derivada del planejament urbanístic ens mostra un model de 

creixement particular, basat en una tipologia urbana típicament dispersa, on es barregen 

usos urbans amb agrícoles com a conseqüència que gran part de les promocions han 

estat incentivades a nivell particular per la demanda local, mitjançant la construcció 

d'habitatges unifamiliars i que avui dia encara queda una gran proporció de sòl urbà per 

consolidar. Paradoxalment, però, tal com es posa de manifest en la memòria urbanística 

d’ambdós planejaments, aquest creixement no ha anat acompanyat d’una intervenció 

urbanística acurada i degudament gestionada sobre la ciutat construïda. De fet, encara 

avui resta per desenvolupar gran part de les previsions fetes per les Normes de 

planejament, principalment pel que fa als sectors de sòl apte per urbanitzar així com les 

intervencions que s’hagin de portar a terme en les unitats d’actuació.  

L’esclat del sector immobiliari dels darrers anys no ha fet més que agreujar la situació 

exposada. En conseqüència, la nova oferta immobiliària de ràpida implantació ha donat 
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lloc a una gran munió d'habitatges plurifamiliars de diverses plantes, possiblement més 

enllà de la demanda local potencial. El resultat: una barreja d’edificis unifamiliars aïllats 

amb agrupacions entre parets mitgeres, algunes de nova construcció i d’altres de 

naturalesa agrícola, promocions plurifamiliars construïdes darrerament de dues a quatre 

plantes. A tot això cal afegir el sistema anàrquic seguit de col·locació de les cases dins 

dels límits de les antigues parcel·les agrícoles, que en molts casos contradiu els 

paràmetres definits per les Normes urbanístiques i que genera una trama urbana 

característica on el confort d’uns ha esdevingut en molts casos el caos urbanístic dels 

altres. Juntament amb tota aquesta barreja de densitats i a diferència de l’àmbit anterior, 

els assentaments en l’SNU han tingut una funció destacada, tant pel que fa a la seva 

elevada presència en les rodalies del nucli com per la gran sensació d’impunitat i 

normalitat que ha generat la dinàmica de creixement adoptada.  

Des del punt de vista de la planificació territorial, definir els trets bàsics que han regit 

l’ordenació del territori en aquest àmbit no és fàcil, sobretot si tenim en compte l’elevat 

nivell de protecció ambiental existent i les polítiques turístiques sorgides durant aquests 

anys sobre un model de desenvolupament econòmic sostenible, que en un principi havien 

de posar fi a aquestes dinàmiques. En aquest sentit, l’anàlisi de cas portat a terme en la 

fase prèvia d’aquesta investigació en un indret del municipi de Deltebre és un exemple 

gràfic d’aquesta complexitat, en què els assentaments residencials en l’SNU han estat i 

segueixen sent el tret urbanístic principal de l’àmbit deltaic —cal recordar que, de les 652 

edificacions analitzades, el 43,37% estaven manifestadament vinculades al lloc i la resta, 

el 46,61%, eren de nova construcció. 

D’acord amb tot el que hem exposat, l’anàlisi de distribució de les construccions 

residencials en l’SNU en aquest municipi ens posa de manifest tota una sèrie d’elements 

diferencials respecte a l’àmbit interior litoral, entre els quals destaca, per sobre de 

qualsevol altre, la seva ubicació. Tot i algunes particularitats vinculades a l’existència 

d’altres assentaments, majoritàriament, els habitatges de nova construcció en el medi 

rural s’ubiquen al voltant del «nucli urbà» o, més ben dit, sobre el sòl apte per urbanitzar 

—atès el poc grau de compacitat dels assentaments—, resseguint l’estructura de la 

propietat agrària majoritàriament d'escassa entitat —a causa de les segregacions que 

han sofert amb el temps. El resultat de tot plegat és un territori confós quant a límits, 

caòtic en configuració i estructura i amb una extensió desmesurada. D’acord amb això cal 

tenir en compte que la compacitat dels assentaments en el conjunt de la ciutat construïda, 

així com l’ordenació de l’SNU més proper, donaria lloc a un fort increment de sostre i, en 

conseqüència, a un desenvolupament que podria encabir tres cops la població actual. 
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Tots aquests trets urbanístics que hem explicat no han estat fruit únicament del 

creixement experimentat durant la darrera dècada, tot i que sí que és cert que el 

creixement econòmic viscut no ha fet més que accentuar algunes dinàmiques. Com hem 

vist, el problema ve de més lluny, malgrat que el planejament municipal contenia, molt 

abans de l’entrada en vigor de l’LU 2/2002, mecanismes per posar fre a aquesta 

particularitat històrica pròpia dels assentaments esporàdics. Concretament i pel que fa a 

Sant Jaume d’Enveja, el municipi compta amb unes Normes subsidiàries de planejament 

des de 1995, un PDCDE des de 1996 i un dels primers planejaments territorials parcials 

de Catalunya des de 2001. En aquest sentit, malgrat que el planejament municipal del 

moment portava implícites unes previsions de creixement molt a l’alça tant pel que fa a la 

superfície urbanitzable com al creixement de població, la gestió de l’SNU estava regulada 

molt concretament i se’n limitava la urbanització, motiu pel qual tant la desorganització del 

medi rural com de la ciutat construïda no queden justificades per la manca d’una 

planificació urbanística eficaç. 

Quant als factors d’expulsió associats a la dispersió dels assentaments en l’SNU, no 

sembla que la pressió sobre la ciutat construïda de naturalesa econòmica i mediambiental 

hi estiguin al darrere. Malgrat que la seva extensió urbanística manifesta molt símptomes 

de l’amenaça que suposa per a la conservació del patrimoni natural en un futur proper, la 

pressió urbanística en aquest àmbit està lluny de tenir la magnitud d’altres regions 

catalanes o del mateix àmbit d’estudi interior litoral. Tanmateix, no sembla tampoc que el 

preu de l’habitatge expliqui aquesta dinàmica, ja que, en ambdós municipis, en el moment 

de major auge del sector immobiliari, els terrenys edificables estaven entorn els 1.100 i 

els 1.700 euros el metre quadrat, uns preus molt per sota fins i tot que a la resta de costa 

de l’Ebre (2.193 euros en el cas de l’Ametlla de Mar i els 1.887 euros, a l’Ampolla). 

Pel que respecta a la quantificació del sector turístic, les dades sobre els habitatges 

principals i secundaris tampoc ens aporten informació complementària de judici per al fet 

que estudiem en tractar-se d’edificacions residencials no comptabilitzades oficialment per 

la irregularitat mateixa de moltes d’aquestes. D’acord amb el Cens de població i 

habitatges de l’INE, fins l’any 2001, el nombre d’habitatges per al municipi de Sant Jaume 

d’Enveja era de 1.460, dels quals 1.091 (74,7%) eren principals, 188 (12,9%) secundaris i 

181 (12,40%) estaven vacants. L’any 2011, el nombre d’habitatges principals era de 

1.900, dels quals 1.292 es destinaven a habitatge principal (68%), 412 eren secundaris 

(21,68%) i els 196 restants (10,31%) estaven buits. En el cas del municipi de Deltebre, les 

xifres eren més o menys similars, tot i que amb un increment bastant més significatiu del 

parc total d’habitatges. Dels 4.428 habitatges existents l’any 2001, 3.331 es destinaven a 
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habitatge principal (74,84%), 781 eren secundaris (17,63%) i 333 (7,52%) quedaven 

buits; en canvi, l’any 2011, el parc d’habitatges va augmentar fins a 6.259, dels quals 

4.270 eren principals (68,22%), 440 eren secundaris (7,62%) i els 1.549 restants 

(24,74%) estaven buits. Així, aquestes dades ens indicarien, parcialment, un augment 

dels habitatges secundaris, tot i que, alhora, un important increment de l’estoc 

d’habitatges buits malgrat la imprecisió de la informació obtinguda en aquesta darrera 

obtenció de dades. Tot i que en l’estudi de camp realitzat que presentem tot seguit vam 

intentar precisar fins a quin punt els assentaments en l’SNU estaven o no ocupats de 

manera permanent, els resultats que se’n obtinguin en cap cas ens permetran discernir si 

queden representats en les dades oficials del Cens, ja que se’n desconeix, d’entrada, la 

seva situació urbanística (declarat, d’acord amb la normativa, fora d’ordenació, etc.). 

Quant al planejament territorial, el PTPTE reconeix la funció de polaritat complementària 

deltaica a aquest àmbit i li confereix una estratègia de desenvolupament específica, 

ateses les característiques singulars del Delta (inundabilitat, vulnerabilitat, fragilitat, valor 

natural, paisatge, etc.) d’acord amb l’article 3.11, Estratègia específica de 

desenvolupament dels nuclis deltaics. En aplicació d’aquesta estratègia, s’estableix que 

els creixements que proposin els planejaments municipals s’han de justificar a partir de la 

funció territorial que el Pla reconeix a cada nucli i adoptar les mesures adequades per 

minimitzar els efectes sobre les àrees de desenvolupament, en concret, els del canvi 

climàtic i les dinàmiques deltaiques. En conseqüència, el PTPTE fixa una estratègia de 

creixement moderat per al conjunt del subsistema d’Amposta, concretament al sistema 

del Delta, per raó de la singularitat i característiques del Delta. Pel que fa a la protecció 

de l’SNU, el PTPTE protegeix bona part de l’entorn del riu Ebre i del Parc Natural del 

delta de l’Ebre com a sòl de protecció especial inclòs al PEIN i a l’SNU costaner, i la 

resta, en sòl de protecció territorial, com a sòl d’interès agrari i paisatgístic. No obstant 

això, malgrat l’impacte que produeixen les edificacions residencials existents en l’SNU i la 

seva visibilitat donat el camp visual existent, el PTPTE no proposa cap mesura per 

pal·liar-ne els efectes més enllà de les establertes per la normativa urbanística. 

Pel que fa al planejament urbanístic, en ambdós planejaments s’incidia en la necessitat 

de preservar el medi natural i els seus valors, tot marcant com a objectius principals evitar 

la implantació d’usos urbans en el seu interior i donar continuïtat als espais naturals 

existents. Respecte el sistema d’assentaments o ocupacions humanes en el territori, 

entre les determinacions bàsiques de les Normes de planejament de Sant Jaume 

d’Enveja, destaca el manteniment rural dels assentaments disseminats i les unitats 

aïllades; unes Normes que, en ambdós casos —independentment de la bondat de la seva 
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redacció— convé recordar que des de l’any 1996 es van haver d’adaptar a les 

prescripcions del PDCDE (encara avui vigent), del PTPTE (2001) i, de l’LU 2/2002, un 

marc normatiu que, tal com hem posat de manifest en el capítol 3, va ser molt taxatiu 

quant als usos admesos en l’SNU. 

La gran munió d’espais naturals i figures de protecció que regulen l’àmbit deltaic ha estat 

decisiva per entendre l’actual distribució de les edificacions residencials en l’SNU. A 

diferència de l’àmbit interior litoral, la pressió humana s’ha concentrat bàsicament en els 

terrenys agrícoles sense protecció especial —tot i algunes excepcions—, ja sigui per la 

proximitat al nucli o bé per la hipotètica pressió exercida en aquest cas per la mateixa 

Administració local perquè es respectin les compatibilitats dels usos i es garanteixi la 

pervivència i pes del sòl agrícola, amb una clara intencionalitat final de restringir aquelles 

tipologies d’usos que s’allunyin del vocacional, és a dir, l’agropecuari. La següent hipòtesi 

estaria en la línia que molts dels assentaments residencials de nova construcció s’han 

portat a terme en un marc legal molt rigorós pel que fa a delictes en l’SNU i, segons això i 

la quantia de les sancions associades, la població d’aquest territori ha restringit la 

implantació d’habitatges en l’SNU de protecció especial i s’ha desplaçat a espais amb 

més presència de construccions en l’SNU i, en efecte, d’impunitat. 

Finalment, pel que fa a la visibilitat del fet, la memòria del POUM de Sant Jaume d’Enveja 

presentada en la fase d’aprovació inicial (febrer de 2010, p. 5), constitueix una veritable 

declaració d’intencions sobre el que suposen els habitatges aïllats en el medi rural 

ebrenc. En la descripció del model territorial d’ocupació del sòl s’assenyalava que: 

«actualment, com en la resta de sòls no urbanitzables d’arreu del país, hi ha una ferma 

restricció legal en quan a permetre l’establiment d’habitatges més enllà dels vinculats a 

l’activitat agrícola o turística (masos). Tot això, és evident en molts municipis de les 

Terres de l’Ebre que hi ha una gran proliferació d’habitatges i persones que viuen en 

construccions rurals, especialment per persones procedents de països del nord d’Europa, 

però també per ciutadans del propi territori, esdevenint actualment aquest fet un element 

de transformació del sistema rural. El que vist des del punt de vista legal urbanístic és 

una irregularitat, està comportant en certa forma la recuperació de moltes finques 

agrícoles abandonades, i per tant, la recuperació i manteniment del paisatge rural. Per 

contra aquesta situació dóna lloc a l’establiment d’habitatges sense uns mínims exigibles 

en quan a serveis, sobretot el referent a la gestió de les aigües residuals, que pot arribar 

a esdevenir negatiu des del punt de vista mediambiental per la contaminació del subsòl, i 

també en alguns casos, implica unes obres d’arranjament i restauració dels edificis sense 

uns criteris clars que poden desvirtuar els trets arquitectònics identitaris».  
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Sobre el nous assentaments sorgits en el medi rural en els darrers anys ens diu que: «tot 

i que al municipi és apreciable una creixent nova implantació d’habitatges aïllats en sòl 

rústic, aquesta és menor en comparació amb d’altres municipis veïns de l’interior, amb 

predomini dels terrenys de secà». Un dels possibles motius que ho expliquen és el 

vinculat a: «les finques agrícoles del delta solen tenir un important component de valor o 

patrimoni familiar, però sobretot pel manteniment de la productivitat i rendibilitat de les 

finques». El planejament, però, identifica aquests assentaments com a «construccions 

com a simples elements complementaris, per a l’oci o lleure del cap de setmana o 

reconvertides en simples magatzems per dipositar eines o materials» (ib. p. 6). Malgrat 

aquesta visibilitat del fet, el POUM —com tampoc ho fa cap altre document oficial— no 

quantifica el nombre de població que actualment resideix de manera permanent en el 

medi rural. Les úniques dades oficials són les contingudes en el Catàleg de masies i 

cases rurals, en el qual es van incorporar 70 edificacions (de 910). Les dades oficials no 

són millors en el cas de Deltebre, que també deriven del Catàleg de masies i cases 

rurals, pendent encara avui d’aprovació.  

En breu, malgrat la manca de concreció de les dades analitzades, els principals trets 

urbanístics comentats fins ara esdevenen importants per entendre molts dels resultats 

exposats en l’estudi que presentem tot seguit. 

6.4.2. Tipologia edificatòria: categorització del medi rural construït 

6.4.2.1. Metodologia 

En aquest darrer apartat presentem els resultats de l’estudi de camp portat a terme en els 

dos àmbits de referència esmentats, amb l’objecte de poder obtenir la categorització de 

l’espai rural edificat en funció de: l’ús final de l’immoble, el seu estat i la seva vinculació a 

la finca. Així mateix, a partir d’aquesta categorització i de la base de dades geoespacial 

associada resultant de l’anàlisi SIG realitzada, també analitzem la distribució espacial de 

les edificacions en l’SNU segons la seva tipologia, l’evolució de la dimensió de les 

explotacions d’acord amb els darrers censos agraris i el grau de visibilitat del fet.  

Mitjançant aquesta anàlisi tenim previst establir les bases per validar o bé refusar la 

hipòtesis inicialment plantejada, així com les dinàmiques d’ocupació i caracterització dels 

assentaments detectades. Tanmateix, juntament amb l’objecte general que exposem, el 

pes d’aquest estudi se centra en quantificar: 1) les edificacions residencials que 

actualment hi ha en el medi rural dels dos àmbits de referència, 2) la vinculació dels nous 

habitatges als usos agraris existents i 3) l’estat del patrimoni rural tradicional.  
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Atesa la complexitat en l’obtenció de dades i la limitació temporal de tota investigació cal 

recordar, però, que els resultats de l’estudi que presentem es limiten a les edificacions 

residencials ubicades en el sòl classificat pel MUC com a no urbanitzable dels termes 

municipals del Perelló i de Sant Jaume d’Enveja. D’acord amb això, entenem com a 

edificació residencial:  

- Les construccions tradicionals que han tingut al llarg de la seva història el caràcter 

d’edificis destinats a habitatge;  

- Les edificacions tradicionals o de nova construcció destinades a la salvaguarda de 

material agrícola i, en casos excepcionals, el resguard i pernoctació;  

- Totes aquelles edificacions desvinculades de l’explotació que han esdevingut segones 

residències o bé habitatges permanents.  

Queden excloses d’aquesta anàlisi les construccions estrictament agropecuàries, és a dir, 

els coberts, magatzems, granges, casetes d’eines, entre d’altres de tipologia similar, que 

no s’hagin utilitzat o es destinin a habitatge permanent o esporàdic, ja que considerem 

que han estat recollides per la normativa urbanística com a ús propi i vinculat al medi 

rural i, a la pràctica, se n’ha mantingut l’ús en termes generals. 

L’inventari que mostrem parteix de la taula de coordenades XY associada a la base 

vectorial generada i representada en el plànol 6. Edificacions en sòl no urbanitzable, 

(mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC amb les modificacions introduïdes en el seu 

moment, tal com expliquem en la descripció metodològica de l’esmentada cartografia) 

reduïda a l’àmbit d’estudi; és a dir, d’una banda, presenta la capa vectorial d’edificacions 

en el medi rural del terme municipal del Perelló (1.320 punts) i, de l’altra, la capa vectorial 

del terme municipal de Sant Jaume d’Enveja (562 punts). Amb els resultats del treball de 

camp, el nombre total d’edificacions analitzades va anar variant en funció de si realment 

s’adequaven o no a la tipologia d’edificacions analitzables o bé si observàvem que la 

finca contenia nous elements auxiliars independents de l’edificació principal que calia 

identificar dins de la categorització establerta. En conseqüència, la mostra sobre la qual 

hem treballat ha estat de 1.450 edificacions per a l’àmbit interior litoral i 454 edificacions 

per a l’àmbit deltaic; uns valors que, per la metodologia emprada en cadascun dels casos, 

difereixen dels del mapa topogràfic com també del nombre total d’edificacions en el medi 

rural que s’assenyalaven en els documents d’aprovació inicial dels corresponents 

planejaments en la fase d’aprovació inicial: 1.384 edificacions al Perelló i 901 a Sant 

Jaume d’Enveja. 

L’obtenció de dades del treball de camp a partir del llistat inicial no ha estat aleatòria. 

Partint de la base vectorial de referència d’edificacions de l’ICGC, prèviament a 
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l’enregistrament de les dades, vam portar a terme tota una sèrie de treballs de gestió de 

la informació per tal de facilitar les tasques d’identificació. Amb l’ajuda de les eines SIG, el 

primer pas va consistir a subdividir l’SNU per proximitat i accessos. Per a cadascun dels 

àmbits d’anàlisi resultants vam anar completant els camps de totes aquelles edificacions 

ja analitzades durant el transcurs de la investigació o pel coneixement mateix del territori. 

A partir dels valors resultants vam elaborar una fitxa per a cadascuna de les 

construccions identificades, en la qual hi constaven els camps següents (figura 6.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.75. Model de fitxa de l’inventari d’edicacions dels àmbits d’estudi. 
Font: elaboració pròpia. 

Els criteris seguits per incloure cadascuna de les edificacions inventariades en les 

categories establertes vénen determinats per: 

- Tipologia 1. Edificacions tradicionals. 

S’engloben en aquesta categoria les masies, masos o cases rurals tradicionals 

vinculades de manera directa i funcional a la finca on s’emplacen, i amb un apreciable i 

rellevant valor històric, arquitectònic i cultural. Són edificacions que presumiblement 
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quedarien incloses dins del Catàleg de masies i cases rurals municipal corresponent. 

Tanmateix, no totes les edificacions que s’hi engloben podrien arribar a ser 

mereixedores d’inclusió al Catàleg si els criteris adoptats són els establerts per la Llei 

d’urbanisme (entre aquests ésser anteriors a 1950 o disposar d’un volums mínims, 

entre d’altres establerts en l’article 50). No obstant això, s’ha considerat convenient 

incloure en aquesta categoria totes aquelles edificacions que en un passat o 

actualment han pogut esdevenir habitatges, ja sigui de caràcter permanent o 

esporàdic, per la funció que han desenvolupat o desenvolupen en l’equilibri del territori 

i la seva sostenibilitat, la vinculació directa a la seva explotació o intervenció racional i 

el caràcter mediambiental que van anar associats a la seva implantació. Aquests 

criteris són els que, generalment, avui se segueixen al·ludint en el discurs sobre la 

permissibilitat de les construccions residencials en el medi rural. 

Un cop identificades les edificacions de l’estudi, les hem dividit en funció de l’ús 

principal: agropecuari (subclau 1) o residencial (subclau 2) i, dins d’aquest, permanent 

(2.1) o esporàdic (2.2).  

En tots els casos, les edificacions destinades a usos agrícoles, pecuaris o forestals 

que hagin pogut esdevenir edificacions residencials de manera permanent o 

esporàdica amb edificacions i instal·lacions annexes complementàries per al 

desenvolupament de l’explotació (construccions auxiliars destinades a emmagatzemar 

eines, màquines i altres elements relacionats directament amb l’explotació i aquelles 

instal·lacions de caràcter agropecuari destinades a l’elaboració artesanal de productes 

derivats de l’explotació mateixa) les hem comptabilitzat com a un únic volum. 

La principal limitació sorgida en la identificació d’aquesta tipologia és discernir en el 

treball de camp si la construcció en qüestió s’ha pogut destinar a habitatge de manera 

temporal o esporàdica. El criteri general que hem adoptat per resoldre-la ha estat 

seguir els paràmetres arquitectònics tradicionals que s’empraven per a cadascuna de 

les tipologies d’edificacions agrícoles en cadascun dels àmbits estudiats. 

- Tipologia 2. Edificacions de nova construcció d’acord amb l’LU 2/2002. 

S’inclouen dins d’aquesta categoria (clau 2) totes aquelles construccions presents en 

l’SNU amb data de construcció posterior a l’entrada en vigor de l’LU 2/2002 —ja siguin 

d’ús d’habitatge vinculat a l’activitat agrària professional o la guarda d’eines—, amb 

una superfície superior als 10 m2, que s’han portat a terme dins dels paràmetres 

establerts per la normativa urbanística vigent, el PTPTE del 2001, el PDCDE (en el cas 

de l’àmbit deltaic), el PDUSC (en l’àmbit litoral), la normativa sectorial en matèria de 
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medi ambient (xarxa Natura-PEIN) i en les quals s’hagin adoptat tots aquells criteris 

d’integració paisatgística establerts pel planejament municipal i les directrius de 

paisatge del Catàleg corresponent.  

D’acord amb el marc legal, en aquesta tipologia s’inclouen totes aquelles 

construccions pròpies del medi on s’emplacen amb data de construcció inferior als deu 

anys, vinculades a l’explotació existent i amb actuacions posteriors que no hagin 

derivat en habitatges (a excepció dels casos on s’apreciï una activitat associada). En 

cas contrari, passarien a formar part de la categoria següent. En conseqüència, l’ús 

final d’aquestes construccions pot ser agropecuari (subclau 1) o residencial (subclau 2) 

i, dintre d’aquesta, residencial permanent (2.1) o esporàdic (2.2). No obstant això, 

aquesta tipologia parteix d’una important limitació: saber si les construccions disposen 

o no de llicència urbanística, conèixer-ne les condicions i si la justificació associada a 

la necessitat de la seva implantació es correspon amb la realitat. 

- Tipologia 3. Edificacions residencials no vinculades al medi rural. 

Aquesta categoria (clau 3) engloba totes aquelles edificacions existents en el medi 

rural que no estan d’acord amb les determinacions establertes per la Llei d’urbanisme 

com tampoc amb la normativa sectorial en matèria de medi ambient, agricultura, 

prevenció de riscos, etc. S’hi inclouen exclusivament tots aquells assentaments 

residencials en el medi rural de nova construcció —entesos com els construïts en un 

període d’entre deu i vint anys enrere.  

En efecte, totes les noves construccions inventariades d’acord amb aquests 

paràmetres s’han identificat amb l’ús residencial (subclau 2). En funció de la seva 

aparent ocupació, s’han inventariat d’acord amb la categorització general establerta: 

edificacions residencials d’ús permanent (2.1) o d’ús esporàdic (2.2). 

Pel que fa a la metodologia seguida, en aquesta categoria hem inclòs tant les 

edificacions residencials anteriors a l’LU 2/2002 com les posteriors, amb 

independència de la seva adequació a norma. El motiu pel qual hem decidit englobar-

hi edificacions residencials anteriors i posteriors a la Llei ha estat precisament vinculat 

a la legalitat dels fets. D’una banda, urbanísticament, és molt difícil poder aclarir l’inici 

de l’execució de les obres —més encara quan moltes s’han portat a terme sense 

llicència i, en cas que en tinguessin, no disposem d’aquesta informació— i tampoc no 

es pot disposar dels ortofotomapes disponibles per aquest període amb un grau de 

màxima fiabilitat pel que fa a la data del seu enregistrament. D’altra banda, moltes de 

les construccions residencials que s’han pogut portar a terme en el marc del Decret 

legislatiu 1/1990 —el qual cal recordar que ja posava barem a les construccions en el 
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medi rural— o l’LU 2/2002, tot i la seva aparent il·legalitat, han pogut haver estat 

legalitzades pel consistori municipal o bé tramitades com a construcció residencial 

associada a una activitat agrària professional; una informació que és impossible de 

determinar amb la simple observació durant el treball de camp. En aquesta línia, convé 

recordar alguns casos singulars apareguts en els mitjans de comunicació en aquests 

darrers anys, els quals s’exposen en els annexos d’aquesta investigació —figures A.1 

(denúncia) i A.69 (legalització)—, que posen de manifest aquesta dificultat. 

El resultat final d’aquest inventari ha estat una base de dades associada a cadascun dels 

punts identificats del tipus que es mostra en la figura adjunta (figura 6.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.76. Extracte de la base de dades relacional amb els atributs de les edificacions inventariades. 
Font: elaboració pròpia. 

Juntament amb aquesta primera categorització i subdivisió, s’han verificat: l’estat de 

conservació de l’edificació (1. ruïnes, 2. bon estat i 3. deficient/acceptable); l’estat de la 

finca (1. ús, 2. abandonada i 3. parcialment conreada); si la finca en qüestió o l’entorn de 

l’edificació està envoltada per un tancament perimetral (SÍ/NO); si disposa d’elements 

auxiliars com piscina, antena de televisió, zona d’esbarjo o qualsevol altre element 

d’índole similar (SÍ/NO), i si es troba completament aïllada o bé propera a altres 

assentaments residencials o agropecuaris existents (SÍ/NO). 

Per tal de poder complementar molta de la informació obtinguda, juntament amb el treball 

de camp, hem utilitzat eines d’anàlisi complementàries com el visualitzador de l’ICGC i el 

visor Google Street View de Google Maps. Mitjançant aquests instruments hem pogut 
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identificar amb precisió totes aquelles edificacions de més difícil anàlisi, ja sigui perquè es 

trobaven massa properes a una via de comunicació, tenien els accessos restringits, 

disposaven de tancaments perimetrals que en dificultaven la identificació o per la 

suspicàcia dels propietaris envers la presència de persones desconegudes en l’entorn de 

l’edificació. Així mateix, l’anàlisi comparativa realitzada amb els ortofotomapes de l’ICGC 

també ens ha permès poder conèixer aproximadament l’antiguitat de l’edifici i de tots els 

elements auxiliars que l’envolten (piscina; superfície asfaltada, enjardinada, etc.). 

Pel que respecta a l’estat de la finca, en tots aquells casos en què no es podia determinar 

amb el treball de camp, també hem utilitzat els ortofotomapes de l’ICGC així com la 

informació disponible a la Seu electrònica de la Direcció General del Cadastre i el visor 

Sigpac. En aquesta obtenció complementària d’informació convé destacar també els 

contactes mantinguts amb els agents del territori que intervenen en la gestió i ordenació 

territorial, mitjançant els quals vam van poder resoldre alguns dels dubtes plantejats 

envers algunes edificacions de difícil accés o caracterització. 

Tanmateix, cal reiterar que, tot i la quantificació i el grau d’objectivitat de les dades 

obtingudes, no estan exemptes de contenir un cert marge d’error, no gaire significatiu 

però existent, com a conseqüència del mètode utilitzat en l’obtenció de dades. En 

conseqüència, el marge d’error associat a aquest inventari ve determinat per la 

subjectivitat introduïda en l’obtenció de les dades, principalment pel que fa a l’ocupació 

temporal o, en alguns casos, a les actuacions portades a terme —si han modificat o no el 

caràcter original de l’edificació o si l’edificació, aparentment tradicional, és en realitat una 

nova construcció residencial que emula uns materials i un entorn que poc o res tenen a 

veure amb els usos tradicionals preexistents o el volum que s’identificava en 

l’ortofotomapa històric. Aquesta manca de concreció també està present en els límits 

reals de la finca, ja que, si bé mitjançant la capa vectorial del Sigpac amb què hem 

treballat disposem de la informació per polígon i parcel·la, desconeixem quantes de les 

parcel·les formen part d’una mateixa persona propietària, i per tant, en quin grau es troba 

en ús o no la finca estudiada o el nombre de terres associades a la propietat (les quals 

justificarien o no l’habitatge). En conseqüència, l’estat de la finca només s’ha pogut 

determinar mitjançant l’observació dels terrenys més propers, contrastada amb l’anàlisi 

dels ortofotomapes i, en alguns casos, amb la descripció cadastral associada.  

D’acord amb això, considerem que el marge d’error derivat del mètode emprat per 

categoritzar les edificacions és acceptable i que, per tant, no invalida els resultats, 

malgrat que sigui qüestionable la vinculació real de l’edificació a una hipotètica explotació 

agrícola de caràcter professional. En aquest darrer aspecte, els resultats obtinguts 
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incorporen una segona anàlisi estadística derivada de l’escrutini del cens agrari i 

l’estructura parcel·lària per als dos àmbits que estudiem; una anàlisi que, malgrat que 

tampoc no es pugui considerar com a totalment vàlida i complementària, sí que esdevé 

indicativa d’una tendència que pot tenir certa relació amb les dinàmiques de 

despoblament del medi rural en termes productius.  

Finalment, quant a la durada del treball realitzat, ha estat variable en funció del municipi i 

de l’àmbit d’anàlisi. En general, l’inventari s’ha efectuat en el transcurs de dotze mesos, 

de manera esglaonada i en funció del temps disponible D’aquest, convé destacar la 

dificultat associada a la identificació mateixa dels immobles deguda a l’extensió dels 

termes municipals, el nombre de construccions en l’SNU i l’elevada parcel·lació i 

diversitat de dimensions de les finques. Aquests inconvenients han estat més importants 

en l’àmbit del terme municipal del Perelló, per la seva caracterització paisatgística 

(terreny abrupte i bastant heterogeni), que no en l’àmbit deltaic, on el camp visual és més 

ampli precisament per la caracterització pròpia de la plana deltaica i la compacitat dels 

assentaments. Malgrat aquestes qüestions, el resultat que presentem ha estat molt 

fructífer per validar moltes de les qüestions plantejades al llarg d’aquesta investigació. 

6.4.2.2. Dinàmiques d’ocupació residencial del medi rural 

Les dades que presentem ofereixen una aproximació quantitativa sobre la tipologia de les 

edificacions presents en el medi rural i una visió general sobre les dinàmiques d’ocupació 

residencial que s’ha portat a terme en els dos àmbits d’estudi assenyalats A partir 

d’aquests resultats, i prenent com a referència part de la cartografia amb la qual s’havia 

treballat en el capítol 5, aquest apartat es complementa amb una anàlisi geoespacial dels 

processos associats a la localització dels assentaments en l’SNU en cadascun dels dos 

àmbits d’estudi. En resum, és una radiografia dels assentaments residencials que, més 

enllà del seu mètode, ens pot servir de base per validar o bé incorporar nous elements de 

debat en les qüestions plantejades al llarg d’aquesta investigació. 

6.4.2.2.1. Àmbit interior litoral. Resultats obtinguts 

Aquesta anàlisi és el resultat de la combinació de la capa edificacions creada a partir del 

mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC amb el treball de camp realitzat en l’àmbit del terme 

municipal del Perelló. Les taules adjuntes següents representen els valors resultants del 

recompte realitzat, que s’ha representat en una capa vectorial de punts amb una base de 

dades de la informació associada (vegeu plànol 11). 
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TAULA 6.5. Edificacions segons tipologia del Perelló. 

 Absolut Relatiu 

Tradicional 917 63,24 

Nova construcció vinculada 15 1,03 

Residencial no vinculada 518 35,72 

Total 1.450 100% 

Font: elaboració pròpia a partir del recompte de la capa vectorial d’edificacions segons tipologia. 

TAULA 6.6. Edificacions segons ús, tipologia d’elements auxiliars i tancament del Perelló. 

Ús Tradicional  Aux. T.  Vinculada Aux. T. Residencial no vinculada Aux. T. 

Agropecuari 704 58 112 8 1 1 --- --- --- 

Residencial permanent 30 21 21 1 1 1 178 138 146 

Residencial esporàdic 183 73 82 6 4 2 340 222 221 

Aux.= elements auxiliars; T= tancament perimetral.       

Font: elaboració pròpia a partir de la suma dels camps tipologia, ús, elements auxiliars i tancament perimetral. 

TAULA 6.7. Edificacions segons estat de l’immoble i la parcel·la del Perelló. 

   Estat edificació Estat parcel·la 

Tipologia Ús En ruïnes  Bon estat Deficient En ús Parcialment Abandonada 

  Agropecuari 92 336 276 371 170 163 

Tradicional  Residencial permanent 1 27 2 16 13 1 

  Residencial esporàdic 2 163 18 113 56 14 

Vinculada 

Agropecuari --- 8 --- 3 5 --- 

Residencial permanent --- 1 --- 1 --- --- 

Residencial esporàdic --- 4 2 5 1 --- 

  Agropecuari --- --- --- --- --- --- 

No vinculada Residencial permanent 3 167 8 43 128 7 

  Residencial esporàdic 8 320 12 144 169 27 

Font: elaboració pròpia a partir de la suma dels camps tipologia edificació, ús i estat actual de l’edificació i dels camps 
tipologia, ús, i estat de la parcel·la. 
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TAULA 6.8. Relació entre estat de l’immoble i estat de la parcel·la. Valors absoluts. El Perelló. 

   En ruïnes Bon estat Deficient/ acceptable 

Tipologia Ús Ús PC A Ús PC A Ús PC A 

  Agropecuari 20 12 10 252 93 21 128 91 77 

Tradicional  Residencial permanent 2 1 1 14 11 1 --- --- --- 

  Residencial esporàdic 6 1 2 101 50 7 5 5 6 

  Agropecuari --- --- --- 3 5 --- --- --- --- 

Vinculada Residencial permanent --- --- --- 1 --- --- --- --- --- 

  Residencial esporàdic --- --- --- 4 1 1 --- --- --- 

  Agropecuari --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

No vinculada Residencial permanent 3 --- 5 11 135 18 2 4 --- 

  Residencial esporàdic 2 1 4 137 163 21 4 5 3 

1ª fila= estat edificació, 2ª fila= estat parcel·la 
         

PC= parcialment conreada; A= abandonada         

Font: elaboració pròpia a partir de la suma dels camps tipologia edificació, ús final, estat edificació i estat parcel·la. 

TAULA 6.9. Relació entre estat de l’immoble i estat de la parcel·la. Valors relatius. El Perelló. 

   En ruïnes Bon estat Deficient/ acceptable 

Tipologia Ús Ús PC A Ús PC A Ús PC A 

  Agropecuari 2,9 1,7 1,4 35,8 13,2 2,9 18,3 12,9 10,9 

Tradicional  Residencial permanent 6,6 3,3 3,3 46,6 36,9 3,3 --- --- --- 

  Residencial esporàdic 3,3 0,5 1,1 55,1 27,3 3,8 2,8 2,8 3,3 

  Agropecuari --- --- --- 37,5 62,5 --- --- --- --- 

Vinculada Residencial permanent --- --- --- 100 --- --- --- --- --- 

  Residencial esporàdic --- --- --- 66,6 16,7 16,7 --- --- --- 

  Agropecuari --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

No vinculada Residencial permanent 1,67 --- 2,8 6,17 75,9 10,11 1,17 2,26 --- 

  Residencial esporàdic 0,7 0,29 1,18 40,2 47,9 6,17 1,19 1,5 0,9 

 

1ª fila= estat edificació, 2ª fila= estat parcel·la 
 

PC= parcialment conreada; A= abandonada 

Font: elaboració pròpia a partir de la suma dels camps tipologia edificació, ús, estat de l’ edificació i estat de la parcel·la. 
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GRÀFIC 6.3. Distribució de la tipologia edificatòria per ús del Perelló. 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Per sí soles, les dades resultants del treball de camp realitzat (taules 6.5 a 6.9 i gràfic 6.3) 

són un reflex parcial de les dinàmiques urbanístiques portades a terme en els darrers 

anys en el medi rural de les Terres de l’Ebre en general i del terme municipal del Perelló 

en particular. El fet que actualment en l’SNU hi hagi implantades al voltant d’un 36% 

d’edificacions residencials que presumiblement no s’ajusten a la Llei d’urbanisme ens 

apropa al plantejament de la hipòtesi plantejada. D’aquestes, però, com bé s’ha esmentat 

anteriorment, es desconeix exactament el nombre total d’edificacions que es van construir 

abans de l’entrada en vigor de l’LU 2/2002 i que, per tant, estarien classificades 

normativament dins del règim de fora d’ordenació. No obstant això, aquest fet no es 

considera com una limitació sinó tot el contrari: en la valoració de l’estat actual de l’SNU 

s’han de tenir en compte tots els assentaments residencials existents per tal de 

desenvolupar correctament les polítiques d’ordenació que pertoquin, i més encara tenint 

en compte els efectes perniciosos que té la proliferació indiscriminada d’habitatges en el 

medi rural sobre qualsevol estratègia correctament regulada i consensuada en el 

planejament territorial. 

Així, i dins de les limitacions derivades de la subjectivitat en l’enregistrament de les 

dades, hem comptabilitzat un total de 917 construccions agrícoles tradicionals, 15 de 

nova construcció vinculades a l’explotació preexistent i 518 edificacions residencials que 

aparentment no s’ajusten a les determinacions de la Llei d’urbanisme. En aquest sentit 

val a dir que el fet que més del 60% de les edificacions presents en l’SNU del Perelló 

siguin d’índole rural és un símptoma del pes i el passat històric que ha tingut l’agricultura 

en aquest territori, tot i que principalment en el conjunt del medi rural ebrenc; un fet que 

cal no obviar però que alhora cal analitzar amb prudència en el sentit i objecte de la tasca 

realitzada. Precisament, el que preteníem amb aquesta diagnosi era fer-ne un recompte 
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en nombres absoluts, és a dir, establir quantes edificacions residencials hi ha actualment, 

però també en termes qualitatius, és a dir, com són aquestes edificacions, quina 

vinculació tenen al seu entorn i com estan distribuïdes en el territori. En breu, dir el que hi 

ha (habitatges de nova construcció, edificacions tradicionals i vinculació) més que no qui 

hi ha (procedència de la població) i com estan (adequació a norma). 

El que hi ha en el medi rural de l’àmbit estudiat es resumeix bàsicament en la taula 6.5, 

Edificacions segons tipologia; la tramitació seguida, així com qui ho ha portat a terme, és 

el que al cap i a la fi s’ha intentat esbrinar en el conjunt de tots els capítols que conformen 

aquesta investigació. En relació amb aquest darrer aspecte, la taula 6.6 indica els canvis 

esdevinguts en el medi rural i el pas de l’ús exclusivament agropecuari d’aquest al lúdic: 

concretament pel que fa al gran nombre de terrenys amb presència d’edificacions 

residencials que es troben en estat parcial d’abandonament en contraposició amb tot el 

nombre d’elements auxiliars d’índole urbana que alberguen. Aquest fet ens confirma una 

realitat ja constatada en els múltiples articles acadèmics exposats al respecte: la 

presència en si mateixa d’una edificació no es ni de bon tros símptoma d’una millora 

productiva de la parcel·la ni tan sols del seu manteniment. Concretament, de les 704 

edificacions tradicionals existents d’ús exclusivament agropecuari, la gran major part 

(44,72%) es troba en un estat relativament acceptable, sense grans ostentacions ni 

volums annexos; el 39,20%, en estat deficient, i el 13% restant, en ruïnes.  

En aquesta línia, si comparem aquestes darreres dades amb l’estat de la parcel·la, 

podem comprovar que no totes les parcel·les on hi ha una edificació en bon estat es 

troben en producció, ni totes on hi ha una edificació en ruïnes es troben en estat 

d’abandonament. Respecte a l’estat de la parcel·la, la interpretació per si sola de les 

dades no ens proporciona dades estadístiques d’interès envers aquest darrer 

plantejament. No obstant això, ens interessen els resultats obtinguts per veure a grans 

trets que la simple presència d’una edificació no garanteix en cap cas el manteniment 

dels terrenys rústics on s’ubica. Ara bé, en el cas dels assentaments residencials ocupats 

de manera permanent, sí que podem verificar com el nivell d’abandonament total dels 

terrenys propers (4%) és menor que en el cas de les edificacions tradicionals 

agropecuàries (al voltant del 23%), però, en canvi, és molt més elevat el nombre de 

parcel·les amb presència d’habitatges de primera ocupació que s’ubiquen en terrenys 

parcialment conreats (72%) respecte a les parcel·les amb presència d’edificacions 

agropecuàries parcialment conreades (24%). 

Aquestes darreres dades prenen un interès major si les comparem entre si. D’acord amb 

la taula 6.7, en la qual es relaciona l’estat de l’immoble amb l’estat de la parcel·la, podem 
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constatar diverses realitats que complementen l’anàlisi anterior, concretament pel que 

respecta a l’ús actual de l’edificació i total el nombre d’edificacions. A grans trets, podem 

veure majoritàriament que, quant a les edificacions agropecuàries, gran part de les 

edificacions que es troben en bon estat s’ubiquen en una parcel·la que es troba en ús. En 

valors relatius, això suposa que gairebé el 35% d’edificacions agropecuàries tradicionals 

que es troben en bon estat s’ubiquen en terrenys en ús; el 13%, en parcialment conreats, 

i al voltant d’un 3%, abandonats. Pel que fa a les edificacions en estat 

deficient/acceptable, la distribució és de l’odre del 18%, el 13% i l’11% respectivament. 

Quant a les edificacions en ruïnes, el 2,9% es troben en terrenys en ús; l’1,7%, en 

parcialment conreats, i l’1,4%, abandonats. Es dóna una distribució semblant en el cas de 

les edificacions tradicionals destinades a ús residencial permanent o residencial 

esporàdic, que ens porta a concloure que gran part de les finques on s’ubiquen les 

edificacions vinculades al lloc es troben en terrenys conreats i l’edifici relativament en bon 

estat; així, són superiors les edificacions de tipus agropecuari en ruïnes o mal estat de 

conservació respecte a les tradicionals d’ús residencial, fet que ens mostra que a poc que 

sigui el manteniment de la parcel·la va associat a un cert manteniment de l’edificació, i 

més encara quan es destina a un ús residencial i no en aquelles parcel·les on l’edificació, 

per petita que sigui, ja es troba en estat total d’abandonament. En relació amb aquesta 

darrera anàlisi, ha estat molt complicat identificar aquest tipus d’edificacions, per la qual 

cosa n’hem pogut inventariar molt poques en aquesta categoria i també per aquest motiu 

cal ser especialment cautelosos amb la interpretació dels resultats. Com era d’esperar, 

l’estat de conservació d’aquests edificis és bo, atesa la seva recent construcció, i 

majoritàriament s’ubiquen en terrenys rústics en ús. 

Finalment, en les edificacions residencials no vinculades, aquesta tendència és invertida 

respecte a les agropecuàries pel que fa a l’estat de la parcel·la. Tal com podem observar 

en la taula de valors relatius (taula 6.9), gairebé el 76% de les edificacions residencials en 

bon estat de conservació i ocupades de manera permanent es troben en terrenys 

parcialment conreats; l’11%, abandonats en gairebé la seva totalitat, i el 6% en ús en el 

seu conjunt, sempre tenint en compte que l’estat de la parcel·la s’ha valorat en funció del 

seu entorn més proper —ja que aquest sol ser el que es manté abans— i la cartografia 

cadastral associada. Un fet semblant —tot i que de manera no tan desproporcionada— 

es dóna en les edificacions residencials destinades a segon residència, on el 48% es 

troben en terrenys parcialment conreats i el 40%, conreats en la seva totalitat, fet que ens 

demostra la desvinculació total del lloc dels assentaments residencials destinats com a 

habitatge d’ús permanent. 
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Pel que respecta als elements auxiliars i tancaments perimetrals (taula 6.6) s’ha constatat 

la gran compartimentació de l’SNU existent i el gran nombre d’usos impropis que s’hi 

acull (enjardinaments d’índole urbana, piscines, pistes esportives, coberts per a 

pàrquings, etc.). Aquests elements auxiliars es troben majoritàriament presents en 

edificacions residencials de construcció recent (al voltant del 77%), en què el nombre de 

de construccions amb presència de tancaments perimetrals arriba al 82%. Trobem unes 

dades semblants, tot i que lleugerament inferiors, en el cas dels assentaments 

residencials d’ocupació esporàdica (al voltant del 65% en els dos municipis estudiats) o el 

dels assentaments residencials tradicionals ocupats de manera permanent (70%); 

tanmateix, aquest percentatge és molt superior al de les parcel·les amb presència 

d’edificacions residencials tradicionals d’ús esporàdic (al voltant del 40% tant pel que 

respecta a la presència d’elements auxiliars com de tancament perimetral). En el cas 

totalment oposat es troben les parcel·les amb presència de construccions agropecuàries 

tradicionals, on únicament el 16% contenen un tancament perimetral i el 8%, elements 

auxiliars desvinculats dels usos propis del medi rural. 

Anàlisi geoespacial 

Un cop efectuada la interpretació de l’anàlisi quantitativa, els resultats que es presenten 

en aquest apartat fan referència als patrons de distribució espacial per tal de poder 

detectar processos associats a la localització dels assentaments residencials existents en 

l’SNU del terme municipal del Perelló. 

Amb la informació obtinguda fins el moment podem constatar com la major concentració 

d’edificacions residencials coincidents amb la zona de valors més crítics del mapa de 

densitats tot i que condicionat a la seva localització. Si analitzem detingudament la 

ubicació exacta d’aquestes edificacions respecte a la seva visual, podem comprovar com 

gran part dels assentaments residencials es troben molt propers entre ells, tot i que 

distribuïts en el conjunt del medi rural, especialment en aquells indrets amb unes millors 

visuals al litoral. Aquesta concentració d’edificacions residencials també es produeix en 

els extrems del terme municipal, principalment en el seu límit amb el terme municipal de 

l’Ampolla i el de l’Ametlla de Mar, on aquesta pràctica ha adquirit nivells totalment fora de 

control. En conjunt, hi observem uns criteris d’implantació més relacionats amb els valors 

ambientals i qualitat paisatgística que amb la proximitat als principals nuclis urbans, tot i 

la presència d’edificacions residencials als seus voltants immediats. 

En relació amb la seva distància respecte a altres assentaments, en el treball de camp 

també hem pogut constatar que aquests no estan relativament tan allunyats com en molts 
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casos es creu, sinó que, molts cops, la urbanització parcial ha anat acompanyada d’un 

nou assentament residencial en el seu entorn immediat, fet que confirma l’efecte rebot 

que ocasiona la implantació d’un nou assentament residencial en l’SNU sobre els predis 

veïns (impunitat). Aquesta percepció s’ha verificat mitjançant l’establiment de relacions 

espacials, com la creació de zones properes o també conegudes com àrees d’influència 

(buffers). A partir de la capa d’edificacions residencials no vinculades al lloc s’ha analitzat 

la seva influència al voltant dels punts de la capa (figura 6.77). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.77. Reducció de l’inventari a l’àmbit de les edificacions residencials no vinculades al lloc. 
Font: elaboració pròpia. 

Mitjançant l’establiment d’aquestes àrees hem pretès mostrar el comportament geogràfic 

d’aquest fenomen a través de criteris de proximitat i obtenir-ne l’impacte o influència 

sobre el territori en funció de la distància. Per crear les àrees properes hem executat 

l’eina d’ArcMap buffer (ArcToolbox/ Analysis Tools/ Proximity/ Buffer) d’acord amb els 

criteris que detallem tot seguit. L’objectiu és determinar les àrees potencialment més 

crítiques i així complementar l’anàlisi realitzada amb el mapa de densitat, aquest cop, 

però, reduït a les edificacions estrictament residencials de nova implantació, ja que són 

les que s’han implantat segons uns paràmetres de confortabilitat comuns (aïllament, 

tranquil·litat, poca massificació, etc.) actualment en entredit per la mateixa densitat. 

En conseqüència, partint de la capa vectorial de punts d’edificacions residencials (518 

valors), hem delimitat un radi al voltant d’aquestes de 100 m, entès com el límit urbanístic 

comú quant a distància mínima entre assentaments disseminats en sòl urbà i la distància 

cap al límit costaner o forestal, com a dos elements més vulnerables, sense tenir en 

compte la vulnerabilitat associada a l’orografia (cims de turons, superfícies planeres, etc.). 

Una vegada obtingudes les àrees dels elements, hem calculat el solapament entre els 

buffers generats per tal de poder percebre les interferències entre les diferents àrees 

¯
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resultants. Per determinar aquestes dades, hem realitat una intersecció entre elements, 

en aquest cas entre les àrees d’influència, mitjançant l’eina Intersect d’ArcMap. Tal com 

podem observar en la cartografia adjunta, el resultat ha estat una zona de solapament 

situada entre dues àrees d’influència (figura 6.78 i 6.79).  

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’anàlisi resultant podem extreure un fet ja perceptible en el treball camp i plantejat en 

aquesta investigació, com és el factor distància entre edificacions, que proporciona la 

mateixa superfície i extensió de la finca on s’ubica. Aquesta extensió, per poca que sigui, 

és suficient perquè les àrees d’intersecció entre edificacions residencials en l’SNU siguin 

menors que les aparentment esperades. Un exemple és la poca distància existent i la 

interferència de de camps visual que es mostra en la figura adjunta (fig. 6.80). 

 

 

 

 

FIGURA 6.80. Solapament d’àrees amb major densitat d’edificacions en l’àmbit interior litoral. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Tanmateix, hi ha una presència d’àrees amb presència edificatòria crítica, com les zones 

coincidents amb les àrees de major densitat edificatòria del plànol de densitat —tot i que 

¯

FIGURA 6.79. Zones de solapament resultants.  
Font: elaboració pròpia. 

FIGURA 6.78. Buffer al voltant d’edificacions residencials. 
Font: elaboració pròpia. 
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no hem comptabilitzat les edificacions agropecuàries. L’anàlisi en conjunt d’aquests 

resultats posa de manifest el risc existent de massificació de l’espai proper al litoral i amb 

majors visuals no tant des del punt de vista de l’usufructuari de les edificacions 

residencials existents sinó de l’observador. Un exemple és la imatge adjunta (figura 6.81) 

capturada des de l’àmbit oposat (badia del Fangar/ platja del Fangar) en la qual es pot 

observar part la gran dispersió de disseminats existents en els vessants assolellats de la 

serralada prelitoral tal i com així ja es posava de manifest en el PTPTE. 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 6.81. Vista panoràmica dels vessants assolellats de la serralada prelitoral (l'Ampolla). 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

La constatació a camp de la manca relació entre la distribució de les edificacions 

residencials amb el lloc és major a mesura que s'augmenta l'escala de detall i sobretot, 

quan es compara aquesta distribució a la seguida amb els assentaments tradicionals en 

qualsevol altre àmbit tradicional. Mentre que els assentaments residencials segueixen un 

ordre comú (visuals), les masies i cases de camp tradicionals responen a una ordenació 

totalment oposada, condicionada al lloc i, sobretot, a la funcionalitat (figura 6.82).  

 

 

 

 

FIGURA 6.82. Distribució de les edificacions tradicionals en l'àmbit fluvial de la Cubeta de Móra (Garcia). 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

D’altra banda, hi ha un component molt important que no podem obviar i que ja hem 

esmentat en aquesta investigació: l’alta fragmentació parcel·lària que presenta el conjunt 

d’aquest àmbit territorial (plànol 12) i el municipi estudiat en comparació amb la resta de 

Catalunya (plànol 13 i taules 6.10 i 6.11). Aquesta fragmentació parcel·laria també es va 

posar de manifest en el marc de l'elaboració del Pla director de les construccions 

agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre i en el qual es va assenyalar la densitat de 

parcel·les existents menor a l'hectàrea en el conjunt de les Terres de l'Ebre, especialment 

a les zones pròximes dels nuclis urbans (veure mapa annex 2). A tot això, cal afegir 
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l’evolució tendencial negativa de la dimensió i el nombre d’explotacions que s’ha posat de 

manifest en els censos agraris analitzats (1982, 1989, 1999 i 2009); uns problemes 

estructurals de base que afavoreixen la manca de rendibilitat del medi rural i, en efecte, el 

seu potencial (entès com la base del seu manteniment en termes productius). 

TAULA 6.10. Dimensió de les explotacions del Perelló segons superfície. Sèrie temporal. 

 Total amb terres < 1ha 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 

Any explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha 

2009 504 2784 1 1 95 140 216 721 138 940 

1999 584 5224 43 29 89 131 217 717 155 1096 

1989 1327 6611 184 110 254 379 492 1594 264 1912 

1982 1415 10546 179 100 246 357 524 1699 330 2264 

           

 10-20 ha 20-50 ha 50-100 ha 100-200 ha ≥200 ha 

Any explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha 

2009 39 533 11 309 2 141 0 0 3 1884 

1999 56 742 19 509 2 116 0 0 3 1884 

1989 101 1349 29 796 2 108 0 0 1 364 

1982 105 1414 27 762 2 142 0 0 2 3806 

explt.= explotació 

Font: Cens agrari. Idescat. 

TAULA 6.11. Dimensió de les explotacions segons superfície del Perelló, el Baix Ebre i Catalunya (1999). 

 Total amb terres < 1ha 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 

  explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha 

El Perelló 584 5224 43 29 89 131 217 717 155 1096 

Baix Ebre 7166 60477 1365 756 1406 2047 2171 7042 1248 8706 

Catalunya 76580 2303979 8926 4863 9334 13137 15876 51469 12893 91647 

           

 10-20 ha 20-50 ha 50-100 ha 100-200 ha ≥ 200 ha 

  explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha 

El Perelló 56 742 19 509 2 116 0 0 3 1884 

Baix Ebre 650 8789 241 7007 45 3096 18 2319 22 20715 

Catalunya 11554 163054 10376 321476 3896 268012 2065 280851 1660 1109470 

explt.= explotació 
Font: Cens agrari. Idescat. 
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Llegenda:  

    Edificacions SNUTE

Parcel·lari àmbit litoral

Sòl urbà i urbanitzable

Àmbit d'estudi
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Com es posa de manifest en el plànol 13, al municipi del Perelló predominen les 

parcel·les d’escasses dimensions. Aquest aparent minifundisme es confirma a nivell 

d’explotació (taula 6.10 i 6.11). Segons el cens agrari de 1999 —prenent aquesta data 

com a punt de referència previ a l’entrada en vigor de l’LU 2/2002—, el 37% de les 

explotacions (584) eren de grandària inferior a les 5 ha; el 26,5%, de superfície compresa 

entre les 5 i les 10 ha; el 15,23%, entre 1 i 2 ha; el 9,6%, entre les 10 i 20 ha; el 7,36%, 

superfície inferior a 1 ha; el 3,2%, entre les 20 i 50 ha, i la resta (0,34% i 0,51%) són totes 

aquelles explotacions amb una superfície compresa entre les 50 i 100 ha, i 200 ha 

respectivament de naturalesa, majoritàriament, forestal. 

Si ho comparem en els anys, aquestes variables es mantenen pràcticament estables, tot i 

que amb una disminució global respecte als anys 1989 i 1982, en què el nombre total 

d’explotacions era superior (1.327 l’any 1989 i 1.415 l’any 1982) respecte a les de 1999 

(584), tendència que s’ha mantingut fins avui. Aquest fet el posa de manifest el cens 

agrari de 2009, amb 504 explotacions: una tendència a la baixa en el nombre i la 

superfície total d’explotacions, tot i les imprecisions assenyalades en el capítol 5 

d’aquesta darrera estadística. Amb tot això, podem dir que, al marge del SAU, gairebé el 

60% de les explotacions són inferiors a 5 ha, un fet que s’accentua encara més si 

s’analitza en el conjunt del Baix Ebre, on gairebé el 70% de les explotacions tenen una 

superfície inferior a 5 ha i les explotacions d’entre 5 i 20 ha únicament representen el 26% 

front el 36% del Perelló. 

En conjunt, si comparem aquestes dades amb les de Catalunya, podem constatar que, si 

bé el territori català està conformat en més del 61% per explotacions inferiors a les 5 ha i 

per una menor proporció d’explotacions d’entre 5 i 10 ha (vora el 17% tant pel que 

respecta al conjunt de Catalunya com del Baix Ebre) respecte a les explotacions existents 

al Perelló (al voltant del 27%), el nombre entre 10 i 20 ha (el 15%) és lleugerament 

superior, així com la resta de major superfície (13,54% d’entre 10 i 20 ha, el 13,54% 

d’entre 20 i 50 ha, el 5,08% d’entre 50 i 100 ha, el 2,7% d’entre 100 i 200 ha i al voltant 

del 2% per les de més de 2,16 ha), la qual cosa posa de manifest la coexistència d’una 

agricultura de grans dimensions amb una de molt més reduïda, fins al punt que, el total 

d’explotacions amb una superfície inferior a 2 ha en l’àmbit català ronda el 24%.  

Finalment, pel que respecta al règim de tinença de la terra, l’any 2009 el principal seguia 

essent el de la propietat (86%), amb un 96,7% el 1999, un 98% el 1989 i un 99% el 1982. 

Si tenim en compte aquest fet, juntament amb l’alta fragmentació de les explotacions i la 

parcel·lació existent, s’evidencien una manca de productivitat real i greus problemes de 

les finques en cas que es decidís explotar-les comercialment; una situació que obre la 
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porta a destinar aquests terrenys generalment a l’autoconsum i a altres formes 

d’explotació bastant allunyades de la pràctica agrícola o forestal tradicionals, un fet que 

indirectament es manifesta en la gran munió d’edificacions residencials que han sorgit en 

paral·lel a aquesta disminució de les explotacions agràries. 

En efecte, la intensificació de l’SNU cap a usos residencials ha estat encara més possible 

en aquest territori tenint en compte el règim de petites explotacions , moltes d’aquestes 

de baixa rendibilitat econòmica que, juntament amb la permissibilitat, la manca 

d’instruments urbanístics eficients i els elements d’atracció vinculats al paisatge, han 

incrementat encara més la virulència d’aquest fet. Ara bé, com hem assenyalat 

anteriorment, la distància que proporciona l’estructura parcel·lària —per petita que sigui— 

com l’efecte pantalla vinculat a la vegetació mateixa dificulten sobre el terreny veure 

realment aquest impacte amb una primera presa de contacte i —molt menys encara— el 

risc existent relatiu a l’impacte paisatgístic global del medi rural que es podria produir en 

un futur si les tendències segueixen com fins ara. Per tot això, hem considerat adequat 

per a aquesta diagnosi incorporar un estudi de visibilitat dels assentaments existents. 

Anàlisi de visibilitat 

La qualitat paisatgística associada a les construccions humanes esdevé un element de 

referència per valorar l’impacte associat als nous punts urbanitzats en conjunt. En efecte, 

en aquest darrer apartat presentem els resultats de l’anàlisi de visibilitat portada a terme 

per tal de valorar forma objectiva la qualitat i fragilitat visual del paisatge estudiat. 

Pel que fa a l’àmbit interior litoral, partim de la hipòtesi que els vessants de assolellats de 

les serralades prelitorals amb millors visuals, elevades i amb vistes al mar són les que 

han estat més ocupades, a diferència dels resultats que ens pot donar l’estudi de l’àmbit 

d’estudi deltaic —aquest darrer molt més planer i amb unes característiques 

paisatgístiques si més no diferents respecte a aquest altre àmbit que estudiem.  

El plantejament emprat per portar a terme l’estudi de visibilitat se sustenta en considerar 

les edificacions residencials en l’SNU com a elements que incideixen en el deteriorament 

del paisatge. La importància d’aquesta anàlisi, més que en el resultat en si mateix, radica 

en el coneixement de l’impacte paisatgístic global que aquest tipus d’edificacions tenen 

sobre el medi rural, resultats que s’utilitzaran per realitzar una anàlisi de la qualitat visual. 

Es tracta d’unes edificacions que, si bé per intensitat, superfície i extensió no són en cap 

cas equiparables als impactes ocorreguts en l’àmbit urbà, per dispersió, els seus efectes 

van més enllà de la ciutat construïda, malgrat que aparentment no es percebin com a tals, 

precisament per aquest caràcter dispers i manca de percepció visual per l'observador. 
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A partir d’aquest plantejament, l’estudi portat a terme ens permet caracteritzar el paisatge 

resultant mitjançant els factors de visibilitat d’especial importància, en aquest cas la conca 

visual. Així, s’ha obtingut la porció del terreny visible des de cada punt, és a dir, un mapa 

de conques visuals (viewshed) en el qual s’identifiquen els àmbits del territori que són 

visibles des d’almenys una cel·la coberta per una edificació, partint de la capa vectorial 

d’inventari d’edificacions en l’SNU al terme municipal del Perelló.  

Per tal de portar a terme l’estudi que presentem, s’han emprat les eines d’anàlisis 

espacial de l’extensió Spatial Analyst del programari ArcGIS. A partir d’aquesta extensió, 

els passos seguits es resumeixen en: construcció d’un TIN (Triangulated Irregular 

Network) a partir del mapa de corbes de nivell, el qual reflecteixi la topografia de l’àrea 

d’estudi mitjançant la representació d’altituds en 3D; generació d’un mapa digital del 

terreny (MDT) a partir del TIN; creació d’un ràster de pendents a partir del MDT, que ha 

estat reclassificat mitjançant els intervals preestablerts. Finalment, l’últim pas realitzat ha 

estat la generació del mapa de conques visuals a partir de l’eina Viewshed d’ArcMap, a 

partir de la capa d’inventari d’edificacions esmentat, per tal d’identificar les cel·les del 

ràster d’entrada que es poden visualitzar des d’una o més ubicacions d’observació, 

juntament amb els valors de cada cel·la del ràster de sortida, el quals reben un valor que 

indica quants punts d’observador es poden veure des de cada ubicació. El resultat de 

l’anàlisi efectuada se sintetitza en la figura adjunta (fig. 6.83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.83. Conca visual de les edificacions residencials en el sòl no urbanitzable del Perelló.  
Font: elaboració pròpia a partir del MDT. Cartografia de referència de l’ICGC. 
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L’anàlisi de visibilitat resultant ens permet detectar les àrees visibles des de cada punt. 

Tal com es pot constatar, l’impacte associat a aquest camp de visió ocupa pràcticament 

la totalitat del territori. Si bé en la determinació del camp de visió del treball de camp 

s’han de tenir altres condicionants —com l’altura des del punt d’observació, les barreres 

derivades de la vegetació i el límit de visualització quant a angles—, els resultats 

d’aquesta darrera anàlisi mostren a grans trets l’alta exposició que presenta el gran 

nombre d’edificacions residencials en el medi rural. A més del gran nombre d’edificacions 

inventariades sota aquesta categoria, la conca visual obtinguda ha estat més extensa, 

possiblement per les pautes de distribució que s’han assenyalat durant el transcurs 

d’aquesta investigació: les àrees més planeres i els turons amb millors visuals al mar 

Mediterrani, descartades, com ja era de suposar, les zones més abruptes del territori i 

amb major presència de vegetació arbustiva i forestal, com és el sector nord-oest del 

terme municipal, en el qual es concentra el major nombre de terrenys d’utilitat pública de 

la Generalitat de Catalunya i on, en efecte, la presència de construccions és menor. 

El mapa de conques visuals resultant representa d’una manera gràfica i alhora molt 

concisa la visibilitat passiva dels elements arquitectònics en el medi rural. A excepció dels 

àmbits amb una orografia més complicada, podem afirmar que, des de gairebé tots els 

punts del terme municipal, les edificacions residencials en l’SNU compten amb un camp 

de visibilitat molt important; un impacte major si tenim en compte que moltes d'aquestes 

edificacions no respecten les característiques arquitectòniques del lloc ni els elements 

estructuradors del paisatge. En tot cas, és una visibilitat que presenta un elevat grau de 

subjectivitat, en el sentit que es pot entendre com un impacte paisatgístic si s’analitza des 

d’una visió conjunta, o que, en canvi, individualment, es pot veure més com un element 

de desig per part dels qui ho perceben. 

6.4.2.2.2. Àmbit deltaic. Resultats obtinguts 

Al igual que en el cas anterior, aquesta anàlisi és el resultat de la combinació de la capa 

edificacions creada a partir del mapa topogràfic 1:25.000 de l’ICGC amb el treball de 

camp realitzat en l’àmbit deltaic. Les taules adjuntes, representen els valors resultants de 

l’inventari realitzat de totes aquelles edificacions ubicades en terrenys classificats com a 

no urbanitzable del terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. La capa vectorial de punts 

següent (plànol 14) representa els valors resultats enregistrats a base de dades 

associada referent a: tipologia, l’ús, l’estat de conservació de l’edificació, l’estat de la 

finca, el tancament perimetral, l’existència d’elements auxiliars i la presència de veïnat en 

les zones més properes a l’edificació. 
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TAULA 6.12. Edificacions segons tipologia de Sant Jaume d'Enveja. 

  Absolut Relatiu 

Tradicional 282 62,11 

Nova construcció vinculada --- --- 

Residencial no vinculada 172 37,88 

Total 454 100% 

Font: elaboració pròpia a partir del recompte de la capa vectorial d'edificacions segons tipologia. 

TAULA 6.13. Edificacions segons ús, tipologia d’elements auxiliars i tancament de Sant Jaume d’Enveja. 

Ús Tradicional  Aux. T.  Vinculada Aux. T. Residencial- no vinculada Aux. T. 

Agropecuari 223 49 42 --- --- --- --- --- --- 

Residencial permanent 31 27 21 --- --- --- 142 131 125 

Residencial esporàdic 28 19 17  --- ---  --- 30 20 21 

Aux.= elements auxiliars; T= tancament perimetral       

Font: elaboració pròpia a partir de la suma dels camps tipologia, ús, elements auxiliars i tancament perimetral. 

TAULA 6.14. Edificacions segons l’estat de l’immoble i la parcel·la de Sant Jaume d’Enveja. 

   Estat edificació Estat parcel·la 

Tipologia Ús En ruïnes  Bon estat Deficient En ús Parcialment Abandonada 

  Agropecuari 10 177 36 216 3 4 

Tradicional  Residencial permanent --- 28 3 30 1 --- 

  Residencial esporàdic 1 26 1 28 --- --- 

Vinculada 

Agropecuari --- --- --- --- --- --- 

Residencial permanent --- --- --- --- --- --- 

Residencial esporàdic --- --- --- --- --- --- 

  Agropecuari --- --- --- --- --- --- 

No vinculada Residencial permanent --- 140 2 126 16 --- 

  Residencial esporàdic --- 30 --- 29 1 --- 

Font: elaboració pròpia a partir de la suma dels camps tipologia edificació, ús i estat actual de l’edificació i dels camps 
tipologia, ús, i estat de la parcel·la. 
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TAULA 6.15. Relació entre estat de l’immoble i estat de la parcel·la en valors absoluts a Sant Jaume d’Enveja. 

   En ruïnes Bon estat Deficient/ acceptable 

Tipologia Ús Ús PC A Ús PC A Ús PC A 

  Agropecuari 10 --- --- 173 2 1 34 1 2 

Tradicional  Residencial permanent --- --- --- 30 1 --- --- --- --- 

  Residencial esporàdic 1 --- --- 26 --- --- 1 --- --- 

  Agropecuari --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

No vinculada Residencial permanent --- --- --- 124 16 --- 2 --- --- 

  Residencial esporàdic --- --- --- 29 1 --- --- --- --- 

1ª fila= estat edificació, 2ª fila= estat parcel·la  
        

PC= parcialment conreada; A= abandonada 
        

Font: elaboració pròpia a partir de la suma dels camps tipologia edificació, ús final, estat edificació i estat parcel·la. 

TAULA 6.16. Relació entre estat de l’immoble i estat de la parcel·la en valors relatius al Perelló. 

   En ruïnes Bon estat Deficient/ acceptable 

Tipologia Ús Ús PC A Ús PC A Ús PC A 

  Agropecuari 4,59 --- --- 77,57 0,89 0,4 15,26 0,4 0,89 

Tradicional  Residencial permanent --- --- --- 0,99 1 --- --- --- --- 

  Residencial esporàdic 3,6 --- --- 92,84 --- --- 3,6 --- --- 

  Agropecuari --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

No vinculada Residencial permanent --- --- --- 87,32 11,27 --- 1,41 --- --- 

  Residencial esporàdic --- --- --- 96,7 3,31 --- --- --- --- 

Font: elaboració pròpia a partir de la suma dels camps tipologia edificació, ús final, estat edificació i estat parcel·la. 

GRÀFIC 6.4. Distribució de la tipologia d’edificis per ús de Sant Jaume d’Enveja. 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia. 
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A grans trets, si comparem els resultats obtinguts amb els anteriorment exposats, podem 

constatar com aquests no difereixen molt quant a tipologia edificatòria; és a dir, tal com 

hem anat constatant durant el transcurs de la investigació, ambdós àmbits presenten una 

important concentració d’edificacions residencials de nova construcció en el medi rural. 

D’acord amb la taula 6.12, de les 454 edificacions inventariades en l’àmbit deltaic, el 62% 

(282) correspon a edificacions de tipologia tradicional vinculada als usos agraris 

preexistents (clau 1) i el 38% restant (172), a edificacions residencials que no s’ajusten a 

la normativa urbanística (clau 3). En el cas de l’àmbit interior litoral, aquests valors 

rondaven el 63% i 36% respectivament. Pel que fa a les edificacions de nova construcció 

vinculada (clau 2), en l’inventari portat a terme no hi hem pogut incloure cap de les 

construccions, ja sigui perquè són gairebé inexistents o bé perquè algunes de les 

identificades com a tals havien sofert diverses intervencions que en modificaven la 

condició inicial substancialment. Sobre aquest darrer aspecte, però, se’n farà un esment 

especial més endavant. 

El conjunt d’aquests resultats compta amb les mateixes limitacions de base que l’inventari 

de l’àmbit interior litoral: la manca de concreció del nombre d’edificacions residencials de 

nova construcció que es troben o no vinculades als usos agraris preexistents, així com 

del nombre de les que s’adiuen o no la normativa urbanística. No obstant això, la 

magnitud de les dades amb què hem treballat (vora les 400 edificacions en l’àmbit deltaic 

respecte a les 1.400 edificacions en l’àmbit interior litoral), la morfologia més planera de 

l’àmbit i el coneixement del municipi han facilitat les tasques d’identificació d’edificacions 

durant el treball de camp i, de retruc, l’obtenció un estudi més acurat dels elements 

arquitectònics principals, la seva vinculació a la finca, entre d’altres aspectes. Mitjançant 

el resultat d’aquest estudi i l’anàlisi comparativa dels ortofotomapes existents del període 

analitzat, podem concloure que prop del 80% d’edificacions residencials de nova 

construcció presents en el medi rural ebrenc s’han construït amb posterioritat a l’entrada 

en vigor de l’LU 2/2002. Pel que fa al 20% restant, tot i que la seva implantació varia en el 

temps, els ortofotomapes existents limiten l’anàlisi als anys 1983, 1993 i 2000; així, 

podríem assenyalar el període comprès entre els anys 1993 i 2000 com el moment en el 

qual s’han portat a terme la major part de nous assentaments amb anterioritat al 2002. 

Malgrat aquesta virulència dels usos residencials en aquest territori, el fet que el 62% de 

les existents en el medi rural deltaic tingui una naturalesa agrícola ens mostra també la 

importància que el sector primari ha tingut —i segueix tenint— en l’àmbit deltaic, com ja 

posaven de manifest les estadístiques socioeconòmiques anteriorment presentades. 

Molts d’aquests assentaments s’han mantingut en el temps, principalment tots aquells 
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ubicats en els terrenys més propers al casc urbà on encara hi habiten part de les 

generacions que s’hi van establir inicialment. Tanmateix, en alguns dels casos hem 

detectat (vora el 20%) que en les finques on s’ubiquen aquestes edificacions s’han 

aixecat nous volums residencials, sovint, per la mateixa unitat familiar. Quant a les 

edificacions tradicionals més allunyades del nucli, hem observat, però, un augment 

gradual d’abandonament a mesura que la distància del casc urbà és major, que és molt 

notori en les edificacions tradicionals d’una estructura arquitectònica més complexa, 

principalment aquelles que han passat, juntament amb la finca on s’ubiquen, a mans de 

grans societats agrícoles. 

Respecte a la vinculació a la finca, a diferència de l’àmbit interior litoral, la majoria de 

finques en l’àmbit deltaic es troba en ús, independentment de l’ús final de l’edificació. Les 

raons que hi ha al darrere d’aquest fet, però, cal analitzar-les amb prudència respecte al 

cas anterior. Si bé es podria donar el fet de l’existència d’una important base de pagesia 

professional, cal tenir en compte altres factors més vinculats a les ajudes econòmiques a 

la producció abans esmentades juntament amb els cicles productius del conreu de l’arròs; 

unes ajudes notablement superiors a les que poden rebre altres tipologies de conreus 

més presents al Perelló, com són les oliveres o, en segon lloc, els cítrics, les quals es 

troben malauradament encabides dins d’un altre model d’ajudes que incentiva més 

l’extensió de les terres que no la presència d’un petit productor encarregat dia a dia de la 

gestió d’un paisatge. Territorialment, la conseqüència d’això no deixa de traduir-se en una 

pervivència de les explotacions a nivell familiar com a font d’ingressos complementària i, 

en efecte, en una menor oferta de terrenys agrícoles en el mercat immobiliari mitjançant 

la qual hi puguin accedir terceres persones desvinculades totalment del cicle, tipologia, 

dinàmiques i coneixement del conreu de l’arròs. Així mateix, si es concep l’explotació dels 

terrenys agrícoles en l’àmbit deltaic de manera no professional, cal tenir en compte també 

les tasques associades a la seva gestió com a factor limitant, les quals es redueixen a 

moments molt puntuals de l’any, cada cop més mecanitzades i que, per tant, són 

perfectament compatibles en temps i recursos per a totes aquelles persones que no han 

fet del camp la seva activitat professional.  

Pel que respecta a les edificacions de nova construcció no vinculades als usos 

residencials, durant el transcurs del treball de camp —com ja hem assenyalat a l’inici 

d’aquest apartat— no n’hem pogut inventariar cap unitat constructiva. Els motius que hi 

ha al darrere es resumeixen, bàsicament, en dues qüestions. La primera radica en el fet 

que gairebé totes les edificacions de nova construcció que s’han inventariat, per 

superfície i tipologia, són més pròpies d’un habitatge que d’una construcció agrícola; 
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d’altra banda, i d’aquí el principal dilema sorgit, moltes de les noves construccions 

agrícoles —esporàdicament residencials durant els períodes de recol·lecta— que es 

podrien haver inclòs en aquesta categoria s’ubiquen en uns terrenys on, juntament amb 

aquestes, s’han portat a terme noves intervencions, moltes de les quals en forma 

d’annexos i volums auxiliars de dubtós encaix a norma. Respecte a aquesta darrera 

qüestió hem constatat que, si bé es podrien haver acceptat hipotètiques construccions de 

naturalesa rural, un cop localitzades, aquestes s’han descartat perquè la seva construcció 

—tal com hem comprovat amb l’anàlisi comparativa dels ortofotomapes— molts cops ha 

estat posterior a la construcció de l’edificació residencials i utilitzada per a finalitats més 

vinculades a les necessitats residencial (traster, garatge, piscina, etc.) que no a l’activitat 

agropecuària que s’hi està portant a terme. 

La segona qüestió diferencial respecte al cas anterior en el moment d’interpretació dels 

resultats ha estat la vinculació o no de l’edificació als terrenys més propers de naturalesa 

agrícola on s’ubica. En aquest cas, i tenint en compte la gairebé total productivitat de les 

finques deltaiques, els paràmetres emprats per inventariar aquestes edificacions han 

estat diferents, principalment pel que respecta a les edificacions residencials. Per tal de 

distingir-ne la vinculació, hem analitzat minuciosament els paràmetres urbanístics de 

l’edificació, els elements auxiliars, els tancaments i d’altres elements de judici important. 

En aquest sentit, hem considerat com a edificacions residencials no vinculades als usos 

agraris preexistents aquelles d’una superfície total superior als 120-150 m2 (càlcul 

aproximat), enjardinades, amb un tancament perimetral considerable, piscina, sense 

coberts on encabir la maquinària ni obertures de grandària suficient per salvaguardar els 

estris o maquinària agrícola vinculats a l’explotació; unes característiques que, en 

conjunt, són més pròpies d’assentaments residencials d’una societat de naturalesa 

urbana amb uns rendiments econòmics bastant superiors als del sector primari i que 

durant aquests darrers anys han estat més vinculats al sector de la construcció (principal 

font d’ingressos als dos municipis de l’àmbit deltaic). El resultat de tot plegat queda 

sintetitzat en el gràfic 6.4 de distribució de la tipologia edificatòria per ús, en qual podem 

constatar el que hem explicat sobre els usos residencials: la poca vinculació a l’entorn i a 

les edificacions agropecuàries d’origen tradicional. 

Respecte a aquesta darrera anàlisi, els resultats han de ser considerats més aviat de 

forma orientativa que no representativa del total d’edificacions analitzades, per la 

subjectivitat del mètode emprat, basat en el coneixement que tenim d’aquest àmbit 

territorial i en les converses mantingudes al llarg d’aquests darrers anys amb agents 

locals d’aquest territori. Per tal de contrarestar aquestes externalitats, com en el cas 
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anterior, hem utilitzat les dades estadístiques oficials procedents del cens agrari (taula 

6.17) i n’hem analitzat la variació del nombre total d’explotacions (entenent que 

l’increment del nombre d’explotacions —o bé el seu manteniment o intensificació— dóna 

la possibilitat d’un increment de la pagesia professional i, per tant, de la justificació de la 

construcció d’un habitatge en el medi rural). A partir dels resultats obtinguts, hem 

d’acceptar o bé refusar la hipòtesi que totes les edificacions residencials existents en el 

medi rural deltaic realment estan vinculades als usos agraris preexistents. 

TAULA 6.17. Sèrie temporal de la dimensió de les explotacions de Sant Jaume d’Enveja segons superfície total. 

 Total amb terres < 1ha 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 

  explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha 

2009 213 3753 6 4 68 97 63 188 23 158 

1999 398 5898 135 70 87 126 79 256 38 261 

1989 544 3772 213 94 96 131 125 397 56 377 

1982 700 4466 245 106 123 173 185 582 92 610 

           

 10-20 ha 20-50 ha 50-100 ha 100-200 ha ≥ 200 ha 

 explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha 

2009 20 304 13 367 15 1098 2 330 3 1208 

1999 32 447 10 268 5 376 8 1250 4 2846 

1989 33 448 12 314 3 229 3 356 3 1427 

1982 32 442 14 429 2 120 4 484 3 1520 

explt.= explotació 

Font: Cens agrari. Idescat.  

No obstant això, d’acord amb el darrer plantejament que hem exposat, i l’anàlisi temporal 

de la taula adjunta (taula 6.17), no sembla que hi hagi una relació entre els dos elements 

plantejats (explotacions i habitatges). Per la dimensió de les explotacions segons 

superfície total, no podem evidenciar aquesta tendència a l’alça si el criteri de referència 

és el nombre d’explotacions agràries, ja que aquestes han passat de les 700 (4.466 ha) 

de l’any 1982 a les 398 (5.898 ha) de 1999, fet que confirmaria un nombre menor 

d’explotacions però una major concentració parcel·lària en augmentar considerablement 

el nombre d’explotacions d’una superfície total entre 100-200 ha. En canvi, aquesta 

tendència s’inverteix en les dades disponibles del darrer cens, en què el nombre 

d’explotacions passa a ser de 213 (3.753 ha), una tendència que es verifica amb l’anàlisi 

del darrer cens disponible (2009), malgrat les distorsions que hi pugui haver pels motius 

assenyalats anteriorment; així, d’acord amb aquest, el nombre d’explotacions total 
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censades l’any 2009 disminueix fins a 213 (3.753 ha) front les 398 (5.898 ha) de l’any 

1999. En contraposició, en aquest mateix any es posa de manifest una tendència a l’alça 

de la concentració de terres, ja que les explotacions d’entre 50 i 100 passen de les 376 

ha (1999) a 1.098 ha (2009); una concentració, però, que repercuteix en el nombre 

d’explotacions censades d’entre 100 i 200 ha, les quals passen de les 1.250 ha (1999) a 

330 ha (2009). Malgrat aquesta darrera orientació cap a una presumible concentració 

parcel·lària, aquestes estadístiques deixen sense comptabilitzar el gran bloc de finques 

del delta de l’Ebre constituït per explotacions agràries relativament petites amb un fort 

accent familiar, molts cops, treballades per una mateixa persona, tot i que ubicades en 

llos diferents; una estructura que, com bé han posat de manifest reiteradament els 

experts, impossibilita a curt termini portar a terme una explotació adequada de les terres i, 

en conseqüència, poder millorar la competitivitat i, de retruc, el retorn o el manteniment 

de la població que viu del sector primari. 

Un altre aspecte que cal tenir en compte al marge de la seva vinculació o no és l’estat de 

conservació de l’edificació i la presència d’elements auxiliars i tancaments perimetrals. 

D’una banda, pel que respecta als elements auxiliars, la seva presència és clara en tots 

els assentaments residencials, ja siguin de naturalesa tradicional de primera ocupació (al 

voltant del 87%), d’ocupació temporal (68%) o residencials no vinculats de primera 

ocupació (92%) o siguin de segona residència (66,6%) front el 21,9% d’assentaments 

agropecuaris. Un fet semblant succeeix amb els assentaments amb tancament perimetral 

de les edificacions. Mentre que a les edificacions de naturalesa tradicional els tancaments 

perimetrals es redueixen al 18% de les edificacions i són superiors en les construccions 

agropecuàries obertes, en el cas dels assentaments residencials de naturalesa rural 

tradicional representen el 68% en els de primera ocupació i el 61%, en els d’ocupació 

esporàdica; pel que fa als assentaments residencials de nova construcció, el nombre 

d’edificacions amb tancament perimetral ronda el 88% en els de primera ocupació i el 

70%, en els d’ocupació esporàdica. 

Finalment, quant a l’ús final de les edificacions residencials, els resultats obtinguts 

confirmen algunes de les qüestions plantejades inicialment. Si bé les segones residències 

en el medi rural que no s’adequaven a les determinacions de la Llei d’urbanisme en el cas 

de l’àmbit interior litoral representaven el 65,63% (340 edificacions), en el cas del deltaic 

únicament suposen el 17,44% (30 edificacions), fet que confirma el plantejament que 

assumeix que gran part de les edificacions residencials construïdes en aquests darrers 

anys en el medi rural ebrenc s’utilitzen com a habitatge permanent, i són el 82,55% (142 

edificacions) en el cas de l’àmbit deltaic, front el 34,36% en l’àmbit interior litoral. En 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 6. La urbanització del medi rural ebrenc: estat actual 420 

 
conjunt, es tracta de tota una sèrie d’elements que, juntament amb els resultats del cas 

anterior (al voltant del 70% entre elements auxiliars i tancaments perimetrals), tornen a 

posar de manifest l’alta compartimentació de l’SNU i la fragmentació associada als 

assentaments residencials. Veurem en l’anàlisi geoespacial següent fins a quin punt amb 

l’estructura parcel·lària i els assentaments existents hi ha un potencial creixent associat a 

nous assentaments residencials de tipologia urbana. 

Anàlisi geoespacial 

Els patrons de distribució espacials seguits en l’àmbit deltaic, i en concret al municipi 

objecte d’estudi, són bastant diferents als de l’àmbit interior litoral, tal com podem 

constatar en la cartografia resultant de l’anàlisi realitzada (plànol 14). Si analitzem 

detingudament la seva distribució espacial, podem veure un fet que ja es posava de 

manifest en l’observació durant el treball de camp: els assentaments residencials en 

l’SNU en l’àmbit deltaic es localitzen principalment a l’entorn proper del nucli urbà, tant pel 

que fa als assentaments tradicionals com als de nova construcció. 

En les edificacions tradicionals, i a diferència del que va succeir en altres zones rurals de 

les Terres de l’Ebre com els Ports de Beseit o les muntanyes del Perelló, gran part 

d’aquests masos ubicats en l’àmbit deltaic han estat habitats fins gairebé l’actualitat. Es 

tracta d’uns masos que estan ben connectats amb el nucli urbà, atesa la seva proximitat, 

amb vies de comunicació existents tot tenint en compte l’arrelament que hi ha als 

principals municipis deltaics com Camarles, Deltebre o Sant Jaume d’Enveja de l’ús diari 

de la bicicleta per fer activitats diàries o altres gestions quotidianes. No obstant això, els 

masos tradicionals no han estat exempts del procés d’abandonament viscut en el medi 

rural, malgrat la multitud d’iniciatives privades que han sorgit en els darrers anys per 

recuperar-los i reconvertir-los en allotjaments de turisme rural. Paradoxalment, aquest 

abandonament ha anat acompanyat també d’una constant proliferació d’assentaments 

residencials d’estructura arquitectònica i volum resultant més complexos en molts casos 

que aquests habitacles tradicionals. 

Pel que respecta a l’avaluació d’hipòtesis sobre aquests patrons, podem constatar la 

presència d’una pauta molt marcada, com és l’autoconstrucció d’edificacions residencials 

d’una certa entitat arquitectònica en les zones rurals més properes al nucli urbà, tot i que 

la naturalesa disseminada dels assentaments en aquest territori complica diferenciar els 

límits reals del sòl urbà de l’SNU. En resum, constitueix una modalitat constructiva molt 

característica de l’àmbit deltaic, lligada al caràcter dispers dels assentaments, que ha fet 
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desaparèixer els límits reals de la ciutat construïda i, de retruc, de les pautes, els principis 

i totes aquelles limitacions que constitueixen la pràctica de l’ordenació territorial. 

En efecte, el territori que ens trobem és el que bàsicament s’explicava en l’apartat 6.4.1.3 

sobre els trets urbanístics principals: una munió d’importants assentaments residencials 

en les zones més properes al nucli urbà, les quals alternen amb una multitud de petites 

edificacions agropecuàries, la gran majoria en ús, amb proporcions que estan d’acord 

amb l’origen i destinació de l’edificació, i d’una tipologia arquitectònica senzilla i humil, 

que actualment se segueixen destinant a l’objecte de la seva construcció: la salvaguarda 

dels estris i petita maquinària agrícoles així com el refugi temporal dels pagesos. 

Tanmateix, quant a les edificacions tradicionals de naturalesa residencial, val a dir que, si 

bé encara podem considerar important la seva presència (al voltant del 13%), els valors 

resultants no reflecteixen la importància i el pes que encara ara tenen en el medi rural 

deltaic, ja que moltes d’aquestes han estat incloses dins dels límits del sòl urbà i han 

donat com a resultat un paisatge molt característic dels nuclis deltaics que no deixa de 

ser indicatiu del que va ser i, alhora, al qual no volen renunciar. 

Quant a la seva distància respecte a altres assentaments residencials, cal diferenciar les 

edificacions de construcció recent de les agrícoles. El patró seguit per aquestes darreres 

està lligat a la propietat de la terra; un fet que es dóna en els assentaments pròpiament 

agrícoles, com són els grans magatzems agrícoles (de superfície superior a 500 m2), 

coberts o qualsevol altra construcció agrícola de naturalesa professional admesa per la 

normativa urbanística. Aquest component bàsicament funcional desapareix en el cas dels 

assentaments residencials de nova construcció; així, les seves pautes de distribució, si bé 

també es donen en funció de la propietat de la terra, majoritàriament hem constatat —i 

així es posa de manifest en la cartografia adjunta— que s’ubiquen molt propers entre ells, 

principalment en aquelles finques de menor dimensió i properes al nucli urbà. Aquesta 

continuïtat urbanística faria possible en un futur no molt llunyà declarar aquests conjunts 

urbanitzats com a sòl urbà, encara que la pròpia manca de pautes i ordre en la seva 

construcció en dificultarien bastant la gestió i viabilitat econòmica.  

La seva distribució també és un element que cal considerar a l’hora d’establir la 

destinació final (habitatge permanent o secundari). Si bé les mateixes dades 

enregistrades en el treball de camp sobre l’ús i freqüència del seu assentament ens 

mostren una persistència dels assentaments residencials de primera ocupació, l’anàlisi de 

la localització, també esdevé un element de judici important. En aquest sentit, si 

observem al plànol 12 la distribució de les edificacions residencials (clau 3), podem 

apreciar com es concentren —com ja hem esmentat— en les zones més pròximes al 
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medi urbà, totes elles relativament properes a altres habitatges, i són molt poques les que 

s’ubiquen en terrenys més llunyans o paisatgísticament amb més elements d’atracció, 

com serien tots aquells terrenys propers a la zona de llevant, la qual confronta amb el 

mar, tot resseguint la llarga costa sorrenca existent del sector extrem i meridional del 

delta amb les platges gairebé desèrtiques de Migjorn i del Serrallo, o els voltants dels 

estanys i aiguamolls com serien el de la Platjola (90 ha) o el de l’Alfacada (150 ha), que 

constitueixen un element propi de la fisonomia deltaica. Aquesta pauta ens indica que, 

majoritàriament, les persones propietàries de finques properes al nucli urbà han estat les 

més beneficiades per aquesta singular modalitat urbanística, més que no les persones 

nouvingudes, les quals tendeixen a seguir unes pautes de distribució diferencials entre 

les quals la tranquil·litat i l’aïllament són els principals elements que les distingeix. 

Com en el cas anterior, l’anàlisi SIG ens pot aportar elements de judici per a l’estudi 

locacional. El procediment que hem seguit ha estat el mateix que en l’anterior estudi de 

localització. Primerament, hem generat els buffers de distància sobre els assentaments 

residencials no vinculats a l’entorn agropecuari per determinar les àrees potencialment 

més crítiques. Tot seguit, a partir de la capa de punts d’edificacions residencials (172 

valors), hem delimitat un radi al seu voltant de 100 m i a partir d’aquest hem calculat el 

solapament entre els buffers generats per poder percebre les interferències entre les 

diferents àrees resultants (figures 6.84 a 6.86). 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.84. Reducció de l’inventari a l’àmbit de les edificacions residencials no vinculades al lloc. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

 

 

 

 

 FIGURA 6.86. Zones de solapament resultants entre àrees. 
Font: elaboració pròpia. 

FIGURA 6.85. Buffer al voltant d’edificacions residencials. 
Font: elaboració pròpia. 

¯
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El mapa de zones de solapament (figura 6.87) posa de manifest el que ja hem constatat 

en la delimitació de les zones buffer i el treball de camp: l’elevada presència 

d’edificacions residencials no vinculades als usos agraris preexistents en l’entorn més 

proper al nucli urbà de Sant Jaume d’Enveja i els Muntells. Aquesta densificació, 

juntament amb l’extensió dels elements auxiliars i l’estructura parcel·lària, ha donat lloc a 

un veritable camp urbanitzat en el qual els límits urbans esdevenen difusos alhora que 

crítics amb les activitats agràries existents quant a incompatibilitats d’usos i tasques, 

sobretot tenint en compte l’alt grau d’aïllament i la poca integració amb l’entorn 

d’aquestes (figura 6.90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.87. Solapament d’àrees amb major densitat d’edificacions. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Al marge del compliment o no de la normativa urbanística, aquesta densificació d’usos 

residencials en l’SNU ha estat en part conseqüència de l’estructura parcel·lària existent 

en tot el conjunt del delta de l’Ebre, basada principalment en una gran munió de petites 

parcel·les, moltes d’aquestes en els entorns més immediats dels principals nuclis urbans 

(vegeu els plànols 15 i 16), com a conseqüència del mètode de divisió de les terres i 

posterior assignació als colons que es van ocupar de la seva transformació en terrenys 

productius a principis del segle XX.  

Tenint en compte l’anàlisi de l’estructura de les parcel·les realitzada en l’apartat anterior 

(taula 6.17) així com l’anàlisi dels valors representats en la taula adjunta (taula 6.18), 

podem apreciar les diferències assenyalades respecte el conjunt de Catalunya i la 

comarca del Montsià, sintetitzats cartogràficament en els plànols següents (plànol 15-16). 
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TAULA 6.18. Comparació de la dimensió de les explotacions segons superfície total (1999). 

 Total amb terres < 1ha 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 

  explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha 

Sant Jaume 398 5898 135 70 87 126 79 256 38 261 

Montsià 5182 54438 1107 625 940 1366 1294 4169 887 6243 

Catalunya 76580 2303979 8926 4863 9334 13137 15876 51469 12893 91647 

           

 10-20 ha 20-50 ha 50-100 ha 100-200 ha ≥ 200 ha 

  explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha explt. ha 

Sant Jaume 32 447 10 268 5 376 8 1250 4 2846 

Montsià 568 7777 304 9021 41 2791 21 3036 20 19409 

Catalunya 11554 163054 10376 321476 3896 268012 2065 280851 1660 1109470 

explt.= explotació 

Font: Cens agrari. Idescat.  

Comparativament, mentre que en el cas del Perelló el nombre d’explotacions d’una 

superfície inferior a 1 ha era del 7,36%, —i de l’11,65% per al conjunt de Catalunya—, en 

l’àmbit deltaic, i en concret en el municipi estudiat, és de l’ordre del 33,91% de les 

explotacions, un valor més de deu punts per sobre del conjunt de la comarca del Montsià 

(21,36%). El problema segueix a l’alça si s’analitzen les dues següents franges: és del 

21,85% per a les explotacions d’entre 1 i 2 ha (12,18% en l'àmbit català i 18,13% per a la 

comarca del Montsià) i del 19,84% per a les explotacions d’entre 2 i 5 ha (24,97% per al 

conjunt del Montsià i 16,83% per al conjunt de Catalunya). En canvi, les explotacions 

d’entre 5 i 10 ha únicament suposen el 9,54% (17,11% al Montsià), tendència que es 

repeteix en el sentit inversament proporcional a mesura que augmenta la superfície de les 

explotacions; així, les explotacions d’entre 10-20 ha representen únicament el 8% i les 

compreses entre les franges d’entre 20 i 200 ha, menys de l’1%. 

Aquest minifundisme porta associat la poca rendibilitat productiva a la qual fèiem 

referència al capítol 2; uns costos de producció inviables per a totes aquelles petites 

explotacions que havien de fer front a les inversions que demanen la mateixa 

modernització i la constant adaptació que comporten les polítiques agràries, i que ha 

propiciat el sorgiment de nous usos, en aquests cas els urbans, que en comparació amb 

l’àmbit on s’haurien d’emplaçar (sòl urbà) esdevenen més econòmics d’ubicar en el medi 

rural, tot i que això suposi una pèrdua de terreny cultivable, en la major part dels casos 

d’arrosar. Per tant, tenint en compte aquests paràmetres, juntament amb la incertesa del 

manteniment de les subvencions de la UE cap al cultiu de l’arròs, podem afirmar que el 
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medi rural deltaic conté elements de base prou importants per considerar-los com un dels 

àmbits més propicis en els darrers anys a ésser urbanitzat fins a límits imprevisibles, si 

les pautes d’urbanització com de control segueixen com fins ara, i més encara en produir-

se una recuperació d’un dels sectors més importants quant a riquesa generada com és el 

de la construcció. D’altra banda, però, aquest darrer raonament és només una suposició, 

ja que caldria tenir en compte els efectes indirectes que podria provocar aquest fet sobre 

el nombre de famílies que, d’una forma més o menys directa, viuen de l’arròs i que 

n’obtenen unes rendes agràries cada any, que en molts casos complementen les 

obtingudes en altres sectors, però en d’altres esdevenen l’única font d’ingressos. 

Finalment pel que fa a la seva ubicació en funció de la conca visual, és gairebé irrellevant 

atès el caràcter pràcticament planer del delta de l’Ebre, en què la seva màxima elevació 

és de 4 m i està majoritàriament concentrada en els marges del riu, amb una topografia 

inversa respecte a les valls fluvials, ja que les zones més altes disminueixen en direcció 

al mar i són moltes les zones que es troben per sota dels 50 cm d’elevació (concretament 

el 45% de la plana deltaica). Malgrat que aquesta disposició del terreny facilita 

l’establiment d’un sistema d’irrigació que permet distribuir l’aigua del riu per gravetat a tot 

el Delta des dels dos canals principals, no suposa cap element d’atracció ni d’expulsió 

dels nous colonitzadors del medi rural, que limiten la seva elecció per residir en aquest 

espai al fet de disposar o no d’una propietat en el medi rural. Com ja s’ha esmentat 

anteriorment, per les seves característiques geomorfològiques, el territori del Delta 

presenta una gran vulnerabilitat paisatgística, i la conca visual és pràcticament el límit de 

la capacitat de percepció visual de qui l’observa, motiu pel qual per a aquest àmbit no 

incloem una anàlisi de les conques visuals. En el cas concret de Sant Jaume d'Enveja és 

un paisatge pràcticament pla, que deixa a l'abast de qui l’observa la totalitat dels elements 

situats dins del seu límit de percepció visual; un paisatge en què no existeixen límits 

aparents per a la visió i en què predominen els elements horitzontals en un primer pla, fet 

que, al marge de la seva singularitat, fa que l'àmbit sigui un indret amb una certa fragilitat 

visual, molt vulnerable o susceptible a qualsevol canvi o actuació que s’hi desenvolupi. 

Arribats a aquest punt, entenem que la línia principal d’aquesta investigació —centrada 

en l’estudi dels canvis espacials en el medi rural associats a la urbanització i la seva 

adequació a la norma mitjançant la seva caracterització— finalitza en aquest capítol. El 

següent capítol, —amb què tanquem aquesta investigació— és el revers de la qüestió 

que acabem de tractar: l’aproximació qualitativa de les dimensions ideològiques del 

fenomen residencial en el medi rural. 
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La colonització del medi rural ebrenc: elements de debat 
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7.1. Introducció  

Els resultats de l’estudi realitzat en el capítol anterior són indicatius de les dinàmiques 

urbanístiques dominants que han afectat els espais oberts durant les dues darreres 

dècades. En el cas de l`àmbit interior litoral, al voltant del 36% de les edificacions en el 

medi rural no estan aparentment vinculades al lloc. En l’àmbit deltaic, aquests valors són 

similars (38%). Al darrere d’aquests resultats hi ha tota una complexitat de base social 

molt superior al recompte efectuat, que extrapolada al conjunt del territori ens porta a una 

conclusió general de partida preocupant: més d’una tercera part dels assentaments en el 

medi rural no estan vinculats a l’explotació agrícola, ramadera, forestal o rústica; no 

respecten els condicionants de l’emplaçament; no aporten qualitat al medi ni suposen el 

manteniment de les seves funcions productives. 

D’aquesta quantificació, sorgeixen un seguit de qüestions que se’ns escapen de l’anàlisi 

portada a terme, en el sentit que més enllà dels resultats obtinguts desconeixem fins a 

quin punt aquest 40% d’edificacions en el medi rural desvinculades del lloc poden anar en 

augment en els darrers anys i, el que és més important, què ens ha pogut portar a 

aquesta desacreditació de les nostres eines de treball. 

Les noves edificacions residencials en el medi rural, a diferència de l’anterior centúria, 

han estat ocupades per una població d’origen urbà, amb uns criteris d’assentament i 

relació amb l’entorn completament aliens als preexistents i de les quals l’ordenament 

jurídic no en preveu la regulació ja que han estat deixades al marge des de l’entrada en 

vigor de l’LU 2/2002. En aquest context, podem determinar que el cicle expansiu de la 

construcció residencial en l’SNU des dels anys vuitanta fins l’actualitat s’ha traduït en una 

veritable colonització residencial de l’espai rural —i d’aquí el concepte emprat en aquest 

capítol—, en el sentit que població de naturalesa urbana s’ha establert en un territori on 

originàriament no hi era present —per tant, no podem parlar d’un retorn al camp— i n’ha 

modificat els límits (rural-urbà), el patrimoni (arquitectònic, etnològic i mediambiental), la 

història (organització social), la funcionalitat (vinculació amb la terra) i l’autenticitat que el 

caracteritzava. 

La planificació territorial esdevé una resposta reflexionada, consensuada i eficient als 

reptes de cada lloc; la resposta a tot un seguit de reptes plantejats en clau de futur. Pel 

que fa al medi rural, però, existeixen indicis que aquesta no ha estat capaç de fer front a 

un dels seus principals reptes acordats: evitar-ne la urbanització. En general, els resultats 

de la investigació exposada fins ara són un exemple d’aquesta disfunció entre l’objecte i 

la realitat. Tot plegat ens porta a qüestionar si tot ha estat una qüestió teòrica (manca de 

concreció) o pràctica (manca d’implementació).  
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En paral·lel a les eines de regulació urbanística i territorial, és manifestadament evident 

que s’han donat un seguit de conductes polítiques i modificacions legislatives 

circumstancials que han incidit en el territori resultant; uns fets paral·lels i vinculats, però 

imprevisibles a priori, ja que la regularització cadastral, per exemple, s’emmarca en un 

àmbit molt més ampli que les Terres de l’Ebre. Aquestes qüestions ja es van plantejar de 

manera genèrica en el treball que precedeix aquesta investigació i que en aquest capítol 

presentem amb el nivell d’anàlisi que correspon partint de la concepció teòrica que l’èxit o 

fracàs de les nostres eines de treball depèn de molts dels fets que exposem tot seguit.  

En conseqüència, el present capítol té per objecte indagar en totes aquelles forces 

inductores del procés que considerem que poden estar al darrere d’algunes de les 

dinàmiques urbanístiques exposades en el capítol anterior. Farem una aproximació 

qualitativa a la naturalesa dels fets a partir de l’ús d’una metodologia d’anàlisi basada en 

el tractament de dades de naturalesa social, econòmica, jurídica i política que ens permeti 

validar o bé refusar una de les hipòtesis generals de partida d’aquesta investigació: en el 

nostre país es conjuminen tota una sèrie de factors de tipus socioculturals i econòmics 

que impedeixen l’execució d’una bona part dels acords de base científica i acadèmica, 

tècnica i professional, adoptats en matèria d’ordenació del territori per evitar la 

urbanització del medi rural, malgrat la transposició legislativa que aquests han tingut. 

L’estructura d’aquesta anàlisi es divideix en tres parts. La primera part presenta els 

resultats de les entrevistes realitzades a dos dels grups d’actors principals d’aquests 

espais per tal d’obtenir una aproximació a les raons d’elecció i el grau d’efectivitat en la 

implantació de mecanismes de gestió en aquest territori. Seguit d’aquest apartat, el segon 

bloc indaga en la naturalesa econòmica del fenomen a partir de l’anàlisi dels incentius 

fiscals associats a algunes de les modificacions legislatives adoptades en els darrers 

anys: l’impost sobre béns immobles, la cèdula d’habitabilitat i el mercat immobiliari. El 

darrer punt d’aquest capítol conclou amb una aproximació a un dels àmbits més 

complexos de la societat actual com és la funció que han tingut les polítiques públiques 

en l’àmbit local a partir d’un mecanisme bàsic de gestió quan tot el que s’havia vist fins 

aleshores semblava que hagués fracassat: el control de la legalitat urbanística. Tot 

aquest apartat es tanca amb una de les darreres eines disponibles de gestió de l’SNU 

ebrenc: el Pla director de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre. 

7.2. Aproximació sociològica als assentaments residencials en el medi rural 

La normativa urbanística és molt contundent i explícita amb els usos permesos en l’SNU. 

No obstant això, tal com hem vist en el capítol anterior, no sembla que l’acompliment real 
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d’aquesta normativa hagi estat del tot satisfactori, sobretot tenint en compte la relació de 

reciprocitat inversa entre la crisi del sector primari i la difusió de l’hàbitat urbà en el medi 

rural. Sobre aquest fet, entenem que —al marge de les dimensions territorials del 

fenomen que estudiem— els assentaments residencials en l’SNU representen una 

particularitat social molt arrelada en el conjunt de la societat contemporània, no prevista 

per les eines de treball que tenim al nostre abast, tot i els efectes i les greus distorsions 

que genera sobre el sistema. 

Les funcions dels espais agraris és evident que han canviat; entre aquests canvis, la 

urbanització és un símptoma d’un mal que va més enllà dels límits disciplinaris. Però la 

qüestió principal —al marge dels factors econòmics ja exposats— és: com percep la 

societat aquests canvis?, quina pervivència poden tenir les nostres eines de treball a les 

noves funcions de l’espai? i quina funció té la preservació paisatgística i ambiental en 

aquest escenari? Tota aquesta reiteració de plantejaments —presents des de l’inici 

d’aquesta investigació— no ha quedat resolta en els apartats anteriors, més basats en la 

diagnosi espacial i històric del fenomen que estudiem que de les causes que han pogut 

incidir en la seva proliferació. 

D’acord amb el que hem exposat, en aquest apartat presentem els resultats de 

l’aproximació sociològica efectuada sobre les motivacions que poden explicar els 

assentaments en el medi rural, un estudi efectuat d’acord amb la metodologia d’anàlisi 

exposada en l’apartat 4.3.9. Entrevistes. Es tracta d’una anàlisi de les relacions entre els 

agents implicats amb l’espai i els elements que el conformen que ens ha de permetre 

contextualitzar i establir els processos de caràcter general i els fenòmens socials 

contemporanis vistos en el capítol 2 que es manifesten en els espais oberts, amb 

l’objectiu final de millorar la comprensió dels canvis esdevinguts i generar tots aquells 

elements de debat possibles sobre quin ha estat la funció de la societat en la 

implementació de les polítiques territorials i els reptes al quals s’haurà de fer front en els 

propers anys per tal d’encaminar-nos al territori prèviament consensuat.  

L’enfocament sociocultural que presentem parteix de la concepció de considerar el medi 

rural com a un tot, on les diferents dinàmiques econòmiques i socials experimentades 

internacionalment en les darreres dècades han superat les barreres clàssiques dels 

estudis rurals centrats en la contraposició del concepte camp-ciutat. L’apropament a 

aquestes noves relacions amb el medi s’ha centrat, però, en un sector molt determinat i 

som plenament conscients que els agents implicats en aquest afer són el conjunt de la 

ciutadania, és a dir, les persones que hi resideixen, els polítics que ho han permès, la 

pagesia expulsada i la qui actualment ho pateix, entre altres. No obstant això, considerem 
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que una anàlisi sociològica minuciosa superaria els límits factibles de recerca, motiu pel 

qual l’estudi s’ha limitat a dos grups d’actors: els qui resideixen de manera permanent o 

esporàdica en el medi rural però no n’obtenen unes rendes agràries i les persones 

pageses, enteses com les titulars de les explotacions que tenen —o en tot cas han 

obtingut— rendes procedents de l’activitat agrària, ramadera o forestal o uns ingressos 

que la complementin; és a dir, les persones que entenen el medi rural des del punt 

merament físic i les que l’entenen com un mitjà de subsistència. 

7.2.1. La difusió de l’hàbitat urbà: visions de l’espai rural urbanitzat 

La premissa de partida parteix del fet que, a partir del moment que es construeix de 

manera irregular una edificació residencial en el medi rural o es produeix qualsevol altra 

disfunció amb el marc legal vigent (ampliacions, demolicions, etc.), es posa de manifest 

que alguna part del sistema ha estat fallant de manera molt notòria, motiu pel qual, més 

que cercar nous mecanismes de gestió perquè la infracció no es produeixi o perquè es 

restauri el dany causat, cal indagar en els motius de per què s’ha produït. 

La informació qualitativa resultant s’ha dividit en diferents categories o blocs temàtics per 

facilitar-ne l’anàlisi i posterior explotació dels resultats. Aquest treball d’anàlisi paral·lel 

ens ha permès aprofundir en l’obtenció d’informació a mesura que anàvem realitzant les 

entrevistes concretant aquells aspectes que no havien quedat resolts. Segons les 

qüestions plantejades al llarg de les entrevistes i el grau d’aprofundiment obtingut, hem 

classificat els resultats en: tipologia de la població entrevistada, vinculació amb el medi 

rural i procedència, factors d’atracció o expulsió, sociabilitat i relació amb la resta 

d’agents, tracte amb l’Administració i visió de futur del medi rural. 

No obstant això, els resultats obtinguts no es ponderen estadísticament més enllà 

d’alguns casos en concret. Si bé els valors quantitatius són, en general, més fàcilment 

interpretables, la metodologia estrictament qualitativa emprada en aquest darrer estudi 

ens permet complementar els resultats obtinguts i corroborar les visions i elements de 

debat predominants relatius a la gestió del medi rural. En conseqüència, hem defugit 

quantificar els resultats, bàsicament perquè desconeixem quin és el límit acceptable, és a 

dir, a partir de quin moment hem de considerar que hi ha un problema. 

D’acord amb aquest plantejament i la resta que hem exposat en els capítols anteriors, tot 

seguit presentem una mostra de les línies de pensament predominants, alhora que dels 

conflictes territorials latents que conviuen en un àmbit que va més enllà dels límits 

pròpiament rurals. 
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Tipologia de la població entrevistada 

La tipologia de la població entrevistada s’ha determinat a partir de l’edat, nacionalitat 

(població local i nord-europea) i vinculació amb la finca (dedicació professional, a temps 

parcial o merament residencial). 

Pel que respecta a l’edat i nacionalitat, en el moment d’iniciar el treball no vam establir-hi 

barems, raó per la qual hi ha una gran diversitat de població entrevistada. D’altra banda, 

un plantejament diferent d’aquest hagués estat molt complicat de seguir per la pròpia 

caracterització del mostreig i la manca de dades existents. En aquest sentit, i per tal de 

facilitar l’explotació de dades, la població entrevistada s’ha emmarcat dins les tres 

denominacions pròpies previstes inicialment: població de naturalesa urbana d’origen 

local, població de naturalesa urbana de procedència nord-europea i població vinculada al 

medi rural en termes productius, és a dir, la pagesa. Així mateix, per raó de la seva 

estada i vinculació al seu entorn, hem establert una segona subcategoria per a la 

població de naturalesa urbana, en funció de la vinculació al medi rural que manté: 

estrictament residencial, tant en termes productius (que no n’obté cap tipus de renda 

agrària en termes productius) com de delimitació (l’assentament s’ubica en l’entorn més 

proper a l’edificació i es deixen abandonats la resta de terrenys) o, en segon lloc, si 

juntament amb les funcions residencials es dedica a temps parcial a l’activitat agrícola o 

forestal present o bé els terrenys són mantinguts per terceres persones. Seguint aquest 

criteri, el sector de la pagesia entrevistat també s’ha dividit en funció de si aquest resideix 

o no en el medi rural. 

El resultats obtinguts inicialment amb la població de naturalesa urbana (cal recordar que 

de les 30 persones entrevistades 18 són d’origen local i 12, nord-europeu) és d’un total 

d’11 agents entrevistats (2 de naturalesa urbana d’origen nord-europeu i 9 d’origen local) 

que obtenen algun benefici de la finca on s’ubiquen en termes estrictament productius. En 

la resta (19 agents), o bé no es detecta cap tipus d’activitat productiva al voltant de la 

finca o bé els fruits obtinguts es destinen bàsicament a l’autoconsum. Aquestes 

diferències són més notables si es compara les persones residents entrevistades en 

l’àmbit deltaic respecte a les de l’interior, en què aquesta vinculació és gairebé del 100% 

en l’àmbit deltaic i ronda el 50% en el d’interior; a més, aquesta vinculació és 

pràcticament imperceptible en les finques analitzades de l’àmbit costaner, on la superfície 

de la finca és de dimensions molt menors i està ocupada pràcticament només per 

elements auxiliars desvinculats del lloc (piscina, zona esportiva, enjardinaments, etc.). 

Pel que fa a la població de naturalesa urbana de nacionalitat nord-europea, la seva 

vinculació a la finca presenta valors substancials diferencials respecte a la població local. 
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En aquest sentit, si bé hem detectat una major presència de superfície productiva al 

voltant de l’edificació en ús respecte a la de la població local, la dicotomia entre l’espai 

urbanitzat i el rural és molt major en aquelles finques amb manca de vinculació que en el 

cas de la població local. En aquest darrer cas, la superfície total urbanitzada (contrastada 

amb les imatges de l’ICGC) és molt major respecte a la de la població local, amb 

elements arquitectònics i auxiliars de magnituds i tipologia constructiva més desvinculats 

del lloc i més propis d’altres zones, és a dir, una major artificialització del sòl, 

principalment en aquells espais propers a l’àmbit litoral.  

Pel que respecta a la pagesia, únicament hem pogut conversar amb tres persones que 

tenen establert el seu lloc de residència en el medi rural, ja que la majoria —

contràriament al que preconcebíem— el té en el nucli urbà. Les raons que hi ha al darrere 

d’aquesta qüestió contrasten directament amb molts dels raonaments que durant aquests 

darrers anys s’han donat per la població de naturalesa urbana que ha decidit assentar la 

seva residència a temps parcial o de manera permanent en el medi rural. Així, part de 

l’extracte de l’entrevistat#2.3.deltaic n’és un manifest: 

«No, per ara no m’he plantejat viure aquí. La caseta no està condicionada per viure-hi 

tret d’alguns moments puntuals, però tampoc és que ho vulgui. Ja ens passem prou 

hores sols aquí. Quan acabo, si es pot dir que acabo la feina, vull tornar amb els meus 

[...] i aquests segur que aquí no vindran [...]. El tornar a casa esdevé també una 

qüestió d’horaris; sé que quan marxo almenys descansaré una mica. Si em quedés 

aquí la jornada mai finalitzaria, perquè, de feina, n’hi ha sempre». 

Aquesta sensació d’esgotament per les tasques diàries en cap moment ha estat 

apreciada per la població que no manté cap tipus de relació en termes productius amb la 

finca on s’ubica més enllà de la petita porció d’horta o conreus arboris que posseeix. Per 

a aquesta, viure en el medi rural no simbolitza cap càrrega, tot al contrari, tots ho 

perceben, en major o menor mesura, com un plaer: «una altra manera de vida». Aquest 

fet es posa de manifest en l’elevada proporció de persones entrevistades que viuen de 

manera permanent en el medi rural al marge de la funcionalitat productiva. La proporció 

entre les que s’hi han establert de manera temporal o permanent varia en funció de la 

distància de la finca on s’ubica l’edificació respecte al nucli, i de la procedència i l’edat 

dels agents entrevistats. Concretament, entre la població entrevistada, totes les persones 

de nacionalitat nord-europea viuen en el medi rural de manera permanent i, pel que fa a 

la població local, aquest valor ronda el 70%. La diferència entre unes i altres ve 

determinada bàsicament per dues raons: les càrregues familiars i la ubicació de la 

primera residència. Mentre que el grup de població nord-europea està conformat 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 7. La colonització del medi rural ebrenc: elements de debat 437 

 
bàsicament per població d’entre els 55 i 75 anys (aproximadament) sense càrregues 

familiars i laborals associades, la població local manifesta moltes més relacions amb el 

nucli urbà tant de tipus laboral com familiar, la qual cosa els impossibilita en algun cas 

residir de manera permanent en el medi rural més enllà dels caps de setmana o període 

vacacional. Aquest fet s’accentua en el cas d’aquelles persones que disposen d’un 

habitatge en el nucli urbà, ja que consideren que aquest presenta més avantatges per a 

les seves gestions i tasques diàries que no l’existent en el medi rural. Tanmateix, aquesta 

diferenciació ha estat bàsicament imperceptible per part de la població entrevistada 

d’origen local que resideix a les zones més properes als nuclis urbans. 

Concretament, pel que fa als grups de població dominants per edat, majoritàriament la 

població entrevistada es troba compresa entre els 30 i 80 anys, però manté diferències 

notables en funció de la procedència i la unitat territorial objecte d’anàlisi. En la nord-

europea —com bé hem esmentat anteriorment— està composta per població d’entre els 

55 i 75 anys; la local, d’entre els 30 i 70 anys, i la pagesa, a excepció d’un cas, la major 

part es tracta de col·lectius d’entre els 50 i 80 anys i és molt poca la població de franges 

d’edat més jove trobada. Les majors diferències apreciables han estat en la població de 

naturalesa urbana que resideix en el medi rural. Mentre en l’àmbit interior litoral aquesta 

es troba al voltant dels 50 i 75 anys i la majoria prové del nucli urbà (on disposa d’un 

habitatge), en l’àmbit deltaic, la població entrevistada es troba al voltant dels 30 i 50 anys, 

i en els darrers anys ha estat la que ha establert directament el seu primer habitatge en el 

medi rural un cop constituïda la unitat familiar aprofitant els terrenys disponibles.  

En totes les entrevistes realitzades a la població nord-europea la unitat familiar està 

constituïda pel matrimoni, i són constants les visites puntuals realitzades pels familiars 

residents del seu lloc d’origen. En el cas de la població local, si bé aquest és un tret 

predominant, s’ha detectat una major presència d’unitats constituïdes pel matrimoni i els 

fills que resideixen junts en l’àmbit deltaic i en les vessants de muntanya interior, en què 

la seva ubicació es troba en les proximitats dels principals nuclis urbans on, a excepció 

d’alguns casos puntuals, no disposen d’un habitatge, per la qual cosa entenem que el seu 

assentament va ser directe. Es tracta d’una situació generalitzada, però en cap cas 

completament representativa en termes estadístics, ja que caldria veure si existeixen o no 

diferències entre els assentaments relativament aïllats de la resta amb els que s’ubiquen 

en àmbits altament densificats i, en efecte, amb major diversificació de preus, com és la 

zona més massificada dels municipis de Roquetes, Jesús Tortosa, entre d’altres.  

Pel que respecta a la caracterització de la població entrevistada en termes laborals, l’hem 

dividit en funció de diversos elements, entre els quals l’econòmic i social són els factors 
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de diferenciació principal entre els dos grups analitzats. En relació amb la població de 

naturalesa urbana desvinculada del lloc en termes funcionals, no destaca cap diferència 

apreciable entre la població d’origen local respecte a la nord-europea. En general, ens 

trobem al davant de persones amb recursos econòmics suficients —o almenys amb una 

solvència evident—, segons manifesten tant la tipologia constructiva de les edificacions i 

els elements auxiliars presents (piscina, zona de jocs, jardí, vehicles, entre d’altres) com 

el fet que en la major part dels casos es tracta de persones que en el nucli urbà o en el 

seu país d’origen mantenen el que fins fa poc va ser el seu habitatge principal o el que 

utilitzen durant la jornada laboral (en el cas dels entrevistats que únicament passen el cap 

de setmana o períodes vacacionals en el medi rural). Aquesta primera caracterització 

realitzada a partir de l’observació del seu entorn ens porta a descartar, d’entrada, que es 

tracti de persones amb dificultats econòmiques que hagin arriscat part del seu patrimoni 

per construir-se un habitatge en el medi rural vista la impossibilitat de disposar-ne d’un en 

el nucli urbà. Tanmateix, si bé es cert que no totes les edificacions preexistents en el 

medi rural són d’una tipologia constructiva de grans dimensions, majoritàriament són 

poques les construccions residencials que hem detectat amb volumetries simples i sense 

elements auxiliars o bé mantenint els paràmetres arquitectònics inicials, en el cas dels 

masos rehabilitats. Si bé un dels entrevistats de naturalesa nord-europea residia en una 

situació més precària (edificació d’escasses dimensions i una autocaravana com a volum 

complementari per a quan té invitats), ni pel vehicle que utilitzava ni pels constants 

viatges que manifestava que havia de fer al seu país d’origen es pot dir que es tracti d’un 

col·lectiu social vulnerable. Aquest fet, dins de les limitacions pròpies de la mostra 

analitzada, ens segueix corroborant que la seva implantació en el medi rural no obeeix a 

raons d’expulsió de la ciutat sinó més aviat d’atracció. 

En el cas del col·lectiu de persones pageses, la seva solvència econòmica en cap cas 

s’ha pogut determinar per la magnitud de les instal·lacions existents, atès que aquestes, 

com bé ens assenyalaven, formen part del desenvolupament, necessitats productives i 

exigències pròpies del sector del qual formen part. Dels 11 pagesos entrevistats, el 70% 

(8 persones) es dediquen a la pagesia de manera professional i la resta, (3 persones) a 

temps parcial. En efecte, les eines i equipaments d’unes i altres en cap cas són 

equitatives, fet pel qual és impossible generalitzar sobre la pervivència o no de 

l’explotació, tot i que, per les manifestacions expressades, si bé no ens trobem davant 

d’un col·lectiu empobrit — en el cas dels qui es dediquen professionalment ja que els que 

es dediquen a temps parcial ja van manifestar que es poden fer càrrec de les finques 

gràcies als ingressos que obtenen de l’exercici professional—, els beneficis que 

n’obtenen actualment ni de bon grat els permeten disposar d’unes construccions de les 
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característiques i magnitud dels nous colons, com tampoc vam detectar que aquest fos el 

seu interès a curt i llarg termini. En consonància amb els principis dominants d’aquest 

col·lectiu, algunes de les expressions manifestades evidencien aquesta «altra realitat» 

(entrevista#2.11.interior): 

«Aquí el que és important és que l’activitat funcioni. Principalment que poguéssim 

vendre els nostres productes i que els canvis legislatius a poder ser no vagin en la 

nostra contra. Si tot això va bé hi seguirem invertint [...] però viure aquí no tinc previst 

fer-ho, ni a curt ni a llarg termini. Jo ja tinc una casa al poble; fer-te’n una aquí és molt 

complicat i car. Tot serien més problemes [...] gràcies que encara puc mantenir el que 

tinc, perquè la veritat és cada que cop és més difícil. Fa poc vaig haver de comprar 

nova maquinària per a les oliveres i encara n’estic ressentit, perquè l’any passat hi va 

haver molt mala collita [...] ho veig complicat que pugui fer més del que faig. Fa uns 

anys vaig diversificar l’activitat dels animals i gràcies a les vendes que n’he fet he 

pogut anar invertint en la resta, però sols és qüestió que aquestes baixen perquè no 

pugui fer molta cosa més...». 

D’altra banda, però, els pocs pagesos entrevistats que viuen en el medi rural manifesten 

que la motivació principal que els va portar a establir la seva residència al camp va estar 

més condicionada a motius de seguretat i control de l’activitat que no a altres més 

derivats del gaudi i el contacte amb la natura. Com bé van posar de manifest la majoria, 

el fet de viure al nucli els permet estar més en contacte amb els seus amics i familiars 

que no la vida més solitària que porten actualment. Tots conviuen amb el nucli familiar i 

posen de manifest les dificultats que tenen per compaginar la seva feina amb les 

obligacions familiars diàries, més encara quan aquestes s’han de conjuminar amb el 

període escolar. Pel que fa a la tipologia de les edificacions, en cap cas són ostentoses. 

Si bé és cert que dues de les analitzades mantenen elements auxiliars desvinculats del 

lloc, la gran major part de volums auxiliars que presenten estan justificats per la 

funcionalitat i capacitat productiva de l’activitat. 

Quant a la caracterització professional de les persones entrevistades de naturalesa 

urbana, és bastant heterogènia, tot i que no totes van expressar a què es dedicaven 

actualment o abans de jubilar-se, especialment les d’origen nord-europeu. En general, 

però, de l’observació del seu entorn, les seves conductes i els vincles amb el medi rural 

podem determinar ja d’entrada que, tret d’un cas en particular, no es tracta de població 

neorural ni tampoc que sigui propera a la seva filosofia de vida. No obstant això, entre els 

dos col·lectius de població de naturalesa urbana, aquest lligam amb la naturalesa propi 

dels neorurals és més evident entre el col·lectiu de població nord-europea que no entre el 
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de la població local. En concret, del total de residents nord-europeus entrevistats, més de 

la meitat mantenen un vincle amb el medi rural, tot i que adaptat a les seves pròpies 

necessitats materials, fet que disminueix significativament en el cas de la població local 

que resideix en el medi rural on poc més de cinc persones manté un contacte directe amb 

el seu entorn rural més proper, ja que, tal com van manifestar, tenen relegades a tercers 

les tasques d’explotació de la finca (principalment conreus d’oliveres i arròs). 

Els motius que expliquen aquest darrer fet estan relacionats amb la vinculació agrària del 

seu entorn més proper. Mentre que en el cas de la població nord-europea es degut més 

directament a un mode de vida que havien desitjat un cop arribats a l’edat propera a la 

jubilació—un mode de vida que paradoxalment molts pocs havien experimentat 

directament en el si del seu entorn familiar més proper—, entre la població local, qui poc 

qui menys té algun familiar proper que encara es dedica a l’activitat agrícola, alguns cops 

en un petit àmbit de la finca i del qual n’obté en major o menor mesura uns fruits en 

determinades èpoques de l’any. En aquest sentit, s’ha evidenciat que, si existeix un 

terreny conreat en l’àmbit més proper de la finca, en el cas de la població local aquest es 

redueix majoritàriament al conreu d’arbres de secà, seguit d’alguns arbres fruiters i, en 

alguns casos, d’un petit hort per a l’autoconsum; d’altra banda, en el cas de la població 

nord-europea, l’extensió de superfície conreada és major, tot i que moltes de les 

persones entrevistades assumeixen que han hagut de contractar una persona perquè 

s’encarregui de les tasques de manteniment agrícola, atès el seu total desconeixement 

de la matèria i d’unes espècies que en pocs casos són pròpies del seu país d’origen.  

Com era d’esperar, entre el col·lectiu de pagesos entrevistats les apreciacions són 

substancials. Pel que fa als pagesos que es dediquen a temps parcial a la pràctica 

agrícola, dos d’aquests van fer del camp el seu mitjà de vida i de tota la seva família, en 

haver viscut anys en dues de les masies existents en el medi rural ebrenc. Conèixer la 

percepció dels canvis de la veu d’aquelles persones que han mantingut una estreta 

relació amb el medi al llarg de la seva vida, ja sigui perquè hi van viure com a masoveres 

o perquè en algun moment o altre s’han dedicat a l’activitat agrícola, s’ha considerat 

important per confrontar dues visions socials ben diferents per als qui durant dècades van 

percebre el territori com un mitjà de subsistència (pagesos) amb els qui el perceben i 

valoren pels seus valors estètics (els nous colons). Pel que fa a la resta de pagesos 

entrevistats, val a dir que, si bé no hi van viure directament, tots mantenen arrels familiars 

en el medi rural, ja sigui perquè els seus pares hi van viure o bé perquè han heretat 

d’aquests l’explotació, i ens va ser impossible trobar cap persona per entrevistar que 

s’hagi incorporat recentment a la pràctica agrícola sense tenir-hi cap vincle previ. En 
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aquest sentit, dos dels pagesos entrevistats i els quals s’hi dediquen professionalment, 

encara que prèviament havien treballat al sector serveis i posteriorment al de la 

construcció, la seva incorporació al sector primari ha vingut més donada per la conjuntura 

econòmica actual i per la recent jubilació d’un dels seus familiars que no per tots els 

aspectes positius i beneficis que aquesta els pugui generar, malgrat reconèixer l’estalvi 

de recursos que els suposava disposar d’una part de la feina feta quant a inversions en 

maquinària agrícola i infraestructures associades a l’activitat. Com va exposar un dels 

entrevistes (entrevista#2.4.deltaic): 

«Juntament amb els meus amics, jo, durant anys, m’havia dedicat al sector de la 

restauració. Les coses em van anar molt bé, però quan va petar tot, jo vaig anar al 

darrere. En aquesta situació, es va donar el cas que el meu pare es jubilava i a la resta 

de tiets poc els hi faltava. L’explotació anava bé, així que vaig aprofitar la falta de 

treball i el moment en què em trobava per dedicar-me a l’activitat [...] si no m’hagués 

passat el que em va passar no ho hagués fet. Aquí ni hi ha dissabtes ni diumenges ni 

ponts; això cansa molt [...] a casa ja m’havien allunyat, al meu germà i a mi, del camp i 

ara mira on estic...». 

En conjunt, un seguit d’aportacions que fa difícil concretar les respostes rebudes dins dels 

nous corrents neorurals manifestats en molts àmbits territorials més tenint en compte la 

situació de debilitat i empobriment en el qual es troba el sector de la pagesia. El que ens 

trobem és al davant de dues realitats i corrents socioculturals i econòmics que han 

d’ésser abordats de manera diferent en els posteriors estudis que se’n derivin, defugint 

dels discursos que erròniament associen la major freqüentació del medi rural (en termes 

lúdics i residencials) amb un augment de la seva gestió i preservació. 

Vinculació amb el medi natural i procedència 

Aquest apartat engloba tots aquells aspectes referents a la vinculació prèvia que tenien 

amb el medi rural els entrevistats de naturalesa urbana, amb l’objecte determinar fins a 

quin punt podem parlar d’una nova població resident en el medi rural que retorna a uns 

orígens històrics propers en el temps o, en canvi, d’una població que no podem dir que ha 

retornat —perquè bàsicament mai ha mantingut un contacte físic amb aquest mode de 

vida— motivada per uns desitjos més vinculats a les «noves» corrents contemporànies 

dominants plasmades en forma de construccions disseminades, incentivades aquest cop 

pel mercat immobiliari. 

Els resultats obtinguts estan directament vinculats amb el grau de relació funcional que 

manté la població amb l’àmbit on s’ubica. En primer lloc, pel que fa al col·lectiu de 
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pagesos entrevistats, convé destacar el gran nombre de població que prové d’un entorn 

familiar amb arrels al camp, un fet que d’alguna manera els ha portat a dedicar-s’hi 

professionalment —ja sigui a temps parcial o jornada completa. Quant a la propietat de la 

terra, gairebé tots en són propietaris, a excepció de tres dels entrevistats que, juntament 

amb les seves terres, també porten arrendats altres terrenys en l’àmbit deltaic i en la zona 

dels Ports de Beseit, on desenvolupen tasques agrícoles i ramaderes respectivament. 

Pel que respecta a la propietat dels terrenys de la població de naturalesa urbana que 

resideix en el medi rural desvinculada de la pràctica agrícola, totes les persones 

entrevistades afirmen ser propietàries de les terres en les quals s’ubiquen. No hi ha cap 

contracte d’arrendament dels terrenys i menys encara dels habitatges, excepte en un cas 

puntual en què esporàdicament destinten el seu habitatge a l’activitat de turisme rural —

sense que aquesta activitat hagi donat els resultats esperats. Respecte a aquesta 

vinculació en temes de propietat, molts són els que van manifestar la seva relació entre la 

disposició familiar de la finca i la construcció de l’habitatge; un fet que, en una situació 

d’arrendament, no és factible. La vinculació generacional que mantenen els nous 

residents amb els terrenys on s’ubiquen, però, no és tan directa com en el cas del 

col·lectiu de pagesos. Si bé la majoria dels entrevistats apuntaven entre els factors que 

els havien portat a implantar la seva residència en el medi rural a factors sensorials com 

la tranquil·litat, la llibertat i el cost econòmic menor, molts van assenyalar també la 

necessitat de «retornar» al passat vivencial dels seus familiars. Malgrat això, cap dels 

entrevistats ha viscut prèviament en un masia, com tampoc ho han fet cap dels seus 

pares en un temps important. 

Així mateix, malgrat aquest passat en què es basen, les edificacions objecte d’anàlisi de 

les entrevistes realitzades mantenen pocs elements arquitectònics, per no dir cap, 

d’aquest passat més recent, més enllà, sorprenentment, de la teulada a dues aigües i els 

porxos a l’entrada de l’edificació per resguardar-se de les aigües i del sol. Ni per elements 

constructius o arquitectònics ni per relació amb l’entorn ni el pel manteniment mateix de la 

terra es pot parlar en molts casos d’un retorn o respecte als orígens. L’únic cas que així 

es va poder verificar va ser el de dues de les cases dels pagesos entrevistats on s’han 

respectat els elements arquitectònics tradicionals i les noves intervencions efectuades 

han estat en consonància amb el conjunt arquitectònic preexistent i l’entorn. 

Pel que fa la seva vinculació, excepte la població estrangera, la gran major dels 

entrevistats coincideix en afirmar que els seus familiars propers disposaven d’un «tros» 

de terra la qual aprofitaren per fer-se la casa inicialment preconcebuda únicament per als 

caps de setmana —una al·lusió continua al passat rural de les Terres de l’Ebre que, tal 
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com s’ha esmentat en el capítol anterior, reconeix el sentiment d’arrelament al camp que 

de manera directa o indirecta té la població d’aquest territori, la qual qui més qui menys té 

un familiar o amic que té una caseta en la qual han passat tots plegats molts bons 

moments en determinats períodes de la seva vida. Com gairebé tots van reconèixer, els 

caps de setmana el camp està ple de gent, gràcies a la vida social que hi ha al voltant 

d’aquestes edificacions; un sentiment que des del punt de vista lúdic que contrasta 

directament amb els paràmetres de productivitat de l’explotació en els quals es basa la 

normativa urbanística per aprovar o rebutjar un projecte de nova construcció en l’SNU. 

En el cas de la població estrangera, aquest sentiment, si bé es diferent en termes 

territorials, esdevé pràcticament semblant en termes vivencials (oci, vacances, llibertat, 

contacte amb la natura, etc.). L’única diferència entre uns (població local) i els altres 

(població nord-europea) és que pràcticament totes les persones entrevistades de 

nacionalitat nord-europea prèviament a la construcció o rehabilitació de l’edificació van 

haver de comprar els terrenys, ja que aquí no disposaven de cap propietat. La manera 

com ho van fer va ser diversa: el 20% va comprar el seu habitatge mitjançant la 

recomanació d’algun dels seus amics; el 70%, mitjançant agents immobiliaris i per 

internet, i només el 10% per compte propi (i al·ludien principalment a la dificultat que els 

suposa aquesta pràctica tant per la barrera idiomàtica com pel desconeixement de la 

normativa vigent. Així mateix, un dels entrevistats va explicar tot el gran entramat existent 

al voltant de la venda de segones residències que hi ha a internet així com els diferents 

estants que s’exposen en les fires immobiliàries que anualment s’organitzen en el seu 

país d’origen. No obstant això, van decidir escollir un indret menys massificat i, per tant, 

els va costar una mica més aconseguir-ho, tot i que amb l’ajut d’amics i altres 

compatriotes que ja s’hi havien assentat tampoc no els va resultar tan difícil. 

Quant a l’elecció del lloc, gairebé la tota la població entrevistada (excepte els pagesos) 

manifesta que el fet d’ubicar-se en aquests terrenys no és aleatori sinó que respon a la 

proximitat que tenen amb altres familiars o coneguts en els terrenys propers, fet que 

valoren molt positivament ja que els permet disposar de la seva ajuda en cas de 

necessitat. En aquest sentit, la divisió parcel·lària de la finca matriu dels seus 

avantpassats els ha permès mantenir el contacte amb la família, la qual encara ara 

conserva els terrenys en els àmbits propers. En la major part dels casos, hem comprovat 

que totes les persones entrevistades mantenen relacions de funcionalitat amb les finques 

veïnes, en el sentit que hi hem detectat la presència d’edificacions residencials properes; 

un fet que, tot i les limitacions de la mostra amb què hem treballat, verifica els arguments 

de distribució territorial de les edificacions en l’SNU esmentats en el capítol anterior.  
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Pel que fa a les prestacions, serveis o altres vincles propis dels nuclis urbans i a la 

sociabilitat que duen associada i als quals han hagut de renunciar per residir en el medi 

rural, pocs són els qui fan referència a un factor en concret. El tipus de població així com 

de zones en què s’han realitzat les entrevistes condiciona aquest aspecte. Respecte a la 

població nord-europea val a dir que moltes de les persones entrevistades són d’edat 

adulta, bàsicament jubilades (predominants en el cas de la població nord-europea), que 

s’han desplaçat al medi rural sense cap projecte laboral associat, amb la qual cosa la 

seva estada pràcticament és de desconnexió, tranquil·litat i aïllament, amb poques 

obligacions de tipus familiars i moltes menys encara vinculades amb la feina. En el cas de 

la població local, reconeixen que el que més els va costar al principi va ser estar separats 

dels seus familiars i entorn proper, tot i que admeten que, per la proximitat amb el nucli i 

el fet de disposar en pràcticament tots els casos d’una edificació en el nucli urbà, els ha 

permès superar aquest inconvenient. 

Pel que respecta a la seva relació amb l’entorn natural més proper, molts són els qui 

reconeixen que prèviament no havien portat mai una tasca agrícola i pocs són els qui 

sabien realment com s’havia de portar conrear la seva finca, més tenint en compte que al 

seu país no disposen ni d’oliveres ni molt menys d’una horta mediterrània tan variada 

com la que hi ha en aquestes terres, com va manifestar molt sincerament un dels 

entrevistats d’origen nord-europeu (entrevista#1.2.9.interior): 

«Ara sóc pagès; anteriorment, mai m’havia dedicat a l’agricultura [...] ho veia com una 

cosa llunyana, per a quan em jubilés a la costa. Posar en funcionament tot això no és 

fàcil. Al meu país no tenim aquesta tipologia d’arbres; gràcies als amics i alguns veïns 

la cosa sembla que estigui funcionant [...] no és fàcil, ja que no hi estic familiaritzat...». 

Quant a la gestió de l’entorn més proper, aquest aparent major manteniment de 

l’explotació de la població nord-europea respecte a la local no ha anat acompanyat en 

cap dels casos analitzats d’una millora productiva ni cura de l’entorn. Entre les espècies 

autòctones es va constatar la presència d’un gran nombre de vegetació més ornamental 

que funcional (moltes de les quals al·lòctones) alhora que una total deixadesa de les 

masses forestals presents. És curiós, però, que tant en el cas dels residents nord-

europeus com en el dels locals, el discurs predominat —carregat molts cops d’un gran 

sentiment bucòlic envers la natura— no concordava amb l’entorn més proper on vivien: la 

tranquil·litat i llibertat buscada es redueix al tancament perimetral de la finca i el contacte 

amb els orígens, a la piscina i el jardí, alguns cops amb un petit hort i vegetació arbrada 

ubicat en un entorn natural i paisatge associat excepcional. 
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Factors d’atracció i expulsió 

Des de l’àmbit sociològic i la disciplina geogràfica mateixa, aquest apartat esdevé un dels 

que ens poden fer entendre més la naturalesa social del procés. A partir de les qüestions 

plantejades en les converses mantingudes amb els agents implicats, hem pogut conèixer 

de primera mà què ha portat a la població d’origen urbà a assentar-se en el medi rural i, 

de retruc, veure fins a quin punt aquests motius són tan importants per haver de 

transgredir tota normativa urbanística.  

Preguntada per la raó per la qual va prendre la decisió d’anar a viure al camp, tant la 

població local com la d’origen nord-europeu va contestar amb respostes semblants, 

centrades en les expressions següents: la tranquil·litat, el contacte amb la natura, la 

llibertat, l’aïllament, l’amplitud de la casa, els espais exteriors, l’hort i la vegetació en 

general, el canvi de vida que ha comportat, la qualitat de vida, les reunions familiars, etc. 

En el cas dels residents nord-europeus, a tot aquest conjunt d’al·lusions més que 

conegudes cal afegir tot l’espectre d’opinions estereotipades d’aquest país com el sol, el 

menjar i el baix cost de la vida i dels serveis assistencials.  

Pel que fa als motius d’elecció, les respostes han anat en dues direccions unànimes. La 

primera, preferida per la població local, ha estat pel fet de disposar d’una finca familiar o 

bé l’adquisició d’una propera a terrenys de familiars o coneguts. En el cas de la població 

nord-europea, la seva elecció tampoc ha estat ocasional; el fet d’haver escollit el municipi 

en si ha estat més vinculat a la proximitat d’uns coneguts en aquest territori que els han 

facilitat la feina que no al territori en si, tot i que, com assenyalen alguns dels residents, 

prèviament a la seva compra ja es van encarregar de venir i verificar que realment els 

terrenys disposessin de la qualitat paisatgística que desitjaven. En aquest darrer cas una 

segona pregunta va acompanyar el diàleg: què té aquest municipi que no tenen els 

altres? La resposta en aquest cas també va ser unànime. Juntament amb la preexistència 

d’amics en la zona també estava el fet de disposar d’alguns dels elements que havien 

vingut a buscar, entre els quals hi ha el mar, el bon temps, la poca densitat dels 

assentaments, un cost de vida menor, la proximitat a les principals vies de comunicació 

així com a l’aeroport de Reus. En relació amb aquest darrer aspecte cal posar de 

manifest moltes de les crítiques sorgides sobre la cada cop més baixa freqüència de vols 

d’aquest aeroport, un fet que no veien amb bons ulls ni ells ni tampoc la seva família quan 

els venia a veure. A causa d’això, quan els visiten s’han de desplaçar fins a Barcelona, 

cosa que no han de fer altres compatriotes seus que estan en altres regions espanyoles 

del sud peninsular o de la costa Brava, amb aeroports més propers que segueixen 

disposant d’aquests vols. Finalment, sobre la qüestió de si coneixien o no aquestes 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 7. La colonització del medi rural ebrenc: elements de debat 446 

 
terres, no tots n’havien sentit a parlar abans. No obstant això, l’opinió dels seus amics va 

ser l’element clau per assentar-se definitivament en aquest indret, alguns dels quals ja hi 

havien vingut de visita prèviament en un càmping o hotel de la zona.  

La vida en una Arcàdia rural idealitzada. Si haguéssim de resumir les al·lusions a les 

quals constantment va fer referència aquest col·lectiu, bàsicament, podria ser tot el que 

porta associada aquesta expressió. En aquest sentit, cap de les persones entrevistades 

va manifestar cap expressió negativa sobre el seu entorn més proper, menys encara 

sobre l’elecció de l’emplaçament. Per a la gran majoria, viure en el medi rural és:  

«Un somni fet realitat» (entrevista#1.1.4. deltaic). «El premi a una llarga vida de 

treball» (entrevista#1.2.11. interior). «El descans més que merescut» 

(entrevista#1.1.16. litoral). «El que sempre havíem volgut fer i segurament el que a 

molts els agradaria fer, tal com així ens ho diuen cada cop que han vingut a alguna 

celebració [...] aquí hi ha espai per a tot; en canvi, al poble és impossible tenir tot això» 

(entrevista#1.1.6.deltaic). «Veure tot el que podem fer aquí no té preu» 

(entrevista#1.1.13.litoral). 

Per a tots aquests residents, siguin locals o de nacionalitat nord-europea, i, per tant, de 

cultures molt diferents, el medi rural esdevé un veritable espai lligat a uns desitjos més 

que a un passat vivencial, malgrat que constantment tots hagin fet referència a la 

necessitat que tenien de trobar una altra manera de viure més tranquil·la, lluny de la 

civilització, on poder viure en un espai més ampli i produir els seus propis aliments; uns 

raonaments propers als nous corrents socioculturals exposats en el capítol 2, alguns 

d’aquests materialitzats en el que en el seu moment va esdevenir «la caseta i l’hortet». 

En general, tots són uns factors d’atracció convertits en elements positius que 

paradoxalment són els que van portar a moltes generacions, juntament amb la crisi del 

món rural, a abandonar el camp per retrobar-se amb la civilització. Sobta, però, de 

l’observació resultant, que per als qui molts és vist com un mitjà de subsidència on 

produir els seus propis aliments, en molts dels casos, el treball al camp es redueixi a un 

mer enjardinament amb espècies arbòries que requereixen poc manteniment. 

En el marc del plantejament de les possibilitats lúdiques associades a l’edificació, pocs 

dels entrevistats van reconèixer haver-se pogut construir un immoble de característiques 

similars en algunes de les urbanitzacions properes (implantades legalment). 

Pràcticament, tots els entrevistats —amb independència o no de la seva nacionalitat— 

van admetre que els hagués estat impossible disposar d’un immoble d’aquestes 

característiques, al·ludint a factors econòmics juntament amb d’altres més de tipus 

sensorial i també paisatgístic. Per a la majoria, viure en una urbanització aïllada comporta 
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haver de renunciar a moltes coses: la superfície de l’edificació, els elements auxiliars, així 

com part de la naturalesa i components del paisatge (vistes al mar, la plana, la badia, els 

cims, etc.), com bé s’assenyala en l’entrevista#1.1.7. deltaic: 

«Construir-me aquesta casa al poble hagués estat impossible: primer, pel preu del 

solar; després, per l’extensió. Pensa que aquí hi ha prop d’una hectàrea; quant pot 

valdre això al poble? Els terrenys, ens els va deixar el meu pare, i una petita porció és 

del meu germà [...] aquí quan vull conrear algunes coses ho faig i ningú em diu res, 

igual que el dia que vulgui tenir animals [...]; l’únic inconvenient és l’aïllament, el perill 

que ens entrin a robar, però, per a tota la resta, tot són avantatges, la veritat». 

Les opinions exposades relatives a aquest aspecte presenten diferències substancials en 

funció de la proximitat al nucli urbà principal i el grau d’artificialització del sòl. En aquest 

sentit, si bé les entrevistes que es van realitzar als residents en espais menys massificats 

s’al·ludia constantment als avantatges que tenen de viure en contacte amb la natura 

respecte als que viuen en sectors urbanitzats, en les entrevistes realitzades en àmbits 

amb una major presència d’edificacions i, per tant, amb una major artificialització del sòl, 

les respostes estaven més encaminades al cost econòmic que no als avantatges de viure 

més aïllats que en una urbanització implantada en sòl urbà. En conseqüència, l’espectre 

de respostes obtingudes davant d’aquest plantejament va ser divers, tal com 

s’exemplifica en dos dels extractes de les converses mantingudes: 

«Sempre havíem volgut viure en una casa més gran, envoltada de jardí i a poder ser 

amb pocs veïns. Els preus dels solars en l’àmbit urbà eren inaccessibles [...]. Poder 

tenir aquesta finca ens ha facilitat les coses [...]. Abans de venir a viure aquí ens 

havíem estat mirant una mica els preus d’algunes urbanitzacions, però el que volíem 

ens van dir que no podia ser per qüestions de la clau urbanística; havia de seguir tot 

uns determinats paràmetres: jardí, tipologia; els preus s’encareixen molt. Allí és 

impensable poder pagar tot el que ens demanaven i després poder-ho mantenir, i 

clarament ho vam descartar»(entrevista#1.1.12.interior). 

«El poble, de solars buits, en té, però no s’hi pot fer el que es vulgui. Tampoc no ho 

vam preguntar, la veritat, perquè ja disposàvem d’aquesta finca. No tenia la necessitat 

de gastar-me diners comprant un solar si aquí tots els meus veïns abans ho havien fet 

i no passa res. Si ho demanes bé, no tens cap problema i, a més, tampoc no veig que 

sigui per a tant. La finca no la tallo ni tampoc l’he abandonat [...]. Tot i tenir veïns, la 

distància entre uns i els altres és respectable; ens veiem, però no ens molestem. Al 

poble, en canvi, tot és diferent i sols fa falta que davant teu et facin un bloc de pisos i 

t’ho tapin tot [...]. Aquí no hi ha ni punt de comparació» (entrevista#1.1.4.deltaic). 
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En el cas dels residents ubicats en zones altament densificades, consideraven que ells ja 

estaven pagant com si visquessin en una urbanització; de fet, al·ludien constantment al 

fet que cada any així els ho reconeixen al tribut de l’IBI. El problema, però, és que el 

consistori no els facilitava els serveis generals bàsics i els tractava de manera molt 

discriminatòria envers la resta de ciutadans que també pagaven els mateixos tributs que 

ells. Això possiblement expliqui que aquest col·lectiu específic d’entrevistats manifestin 

unes idees i concepcions bastant diferents de les de la resta d’entrevistats. Entre les 

persones entrevistades en l’àmbit interior procedents de sectors dispersos consolidats, 

poques són les qui es referien a la construcció mitjançant el terme «maset», «caseta» o 

«torre»; per a elles la construcció és simplement la «casa» o el «xalet», una denominació 

del tot comprensible, ja que, en tres dels casos concrets, la major part de les finques del 

voltant també es troben construïdes. Aquesta mateixa situació es va repetir en l’àmbit 

deltaic, on els habitatges en l’SNU es destinen com a domicili habitual. 

Pel que respecta a la població d’origen nord-europeu, ja feia anys que aquestes persones 

s’havien plantejat venir a aquest país com a lloc de retir, ateses les més que 

manifestades facilitats per viure en el camp respecte al seu país. A la qüestió de si és 

possible viure en el medi rural en aquestes condicions en el seu país, totes aquestes 

persones van respondre el mateix: «no». Segons aquestes, construir una nova edificació 

en el medi rural està taxativament prohibit i, per tant, o s’han de conformar amb les 

poques edificacions existents que queden lliures —les quals són gairebé inaccessibles 

pels elevats preus— o bé han de viure en les urbanitzacions més exclusives de la ciutat 

—les quals encara ho són més. El que vindria ser el que va assenyalar un dels 

entrevistats: «viure aquí és, en general, una bona inversió» (entrevista#1.2.8. interior), 

al·ludint als aspectes urbanístics, alhora que un antídot per a una pensió més profitosa 

(entrevista#1.2.3.litoral). En aquest sentit, molts són els que van esmentar que amb la 

pensió del seu país poden viure molt millor que si no haguessin marxat, gràcies, en part, 

al menor cost de vida malgrat els canvis que s’han donat en els darrers anys 

(entrevista#1.2.6.litoral). Tanmateix, la gran majoria van posar de manifest que aquí 

poden viure tranquil·lament sense haver de recórrer als estalvis, i si a tot això es pot 

afegir unes millors condicions de vida, molt millor: 

«Molts dels nostres amics i familiars, des del moment que comencem a treballar, ja 

pensem a estalviar per a la nostra jubilació. És dura aquesta espera, però val la pena; 

després tot és qüestió de saber invertir correctament, i el resultat ja el pots veure [...], 

genial, tot i els inconvenients que té evidentment viure lluny dels fills» 

(entrevista#1.2.1.litoral). 
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Per tant, en general, podríem dir que, com a principals elements d’atracció per a la 

totalitat dels agents implicats, hi ha el paisatge, l’espai disponible i el menor cost (ja sigui 

de vida per a la població nord-europea) com d’ubicació (per a ambdós col·lectius), això sí, 

sense renunciar en cap cas al menor cost respecte a la ciutat. És la consecució de la tan 

anhelada millora de la qualitat de vida, si aquesta es redueix als termes més purament 

materials o a les experiències sensorials construïdes en el si de la societat urbana. 

Respecte als factors d’expulsió, aquests van ser més complicats de determinar, ja que 

pocs són els qui parlen d’una vida angoixant a la ciutat construïda, entre altres coses, 

perquè, com alguns reconeixerien:  

«Tampoc és que visquéssim malament al poble. La casa és gran, ens portàvem molt 

bé amb els veïns, tot ho tens més proper i no depens tant del cotxe. Però allí tot es 

redueix a les quatre parets; en canvi, aquí s’agraeix molt poder estar molt més temps a 

l’aire lliure, i el dia que volem organitzar algun festeig o àpat amb els amics no hi ha 

cap problema [...]. Aquí ni pateixes pel pàrquing ni pel soroll dels veïns...» 

(entrevista#1.1.15. litoral). 

Són unes motivacions més relacionades amb factors sensorials que no amb altres 

estrictament econòmics o mediambientals, a excepció d’alguns casos de població nord-

europea, com relatava un dels matrimonis entrevistats: 

«Més que fugir el que volíem era viure de manera diferent. La casa ens cansava, 

l’entorn, els veïns, sempre el mateix. És una idea que teníem en ment i quan vam 

poder ho vam fer. Molts dels nostres amics han estat tota la vida sabent que es volien 

venir a retirar aquí, a Espanya, però nosaltres tampoc no és una qüestió que ens 

haguem plantejat gaire. A mi em van oferir prejubilar-me, ens trobàvem bé i molts ens 

n’havien parlat i ens vam acabar per decidir. Ara, en canvi, no sé si ho faríem, perquè 

tot s’ha posat molt difícil: als nostres familiars la feina no els va tan bé i els 

impediments cada cop són majors per estar-nos aquí sense haver de renunciar a 

algunes de les nostres prestacions que com a residents europeus ens pertocaria [...]. 

Ja ho veurem, perquè marxar tampoc és tan fàcil: la inversió és molta i potser als 

nostres fills els agradaria algun dia venir» (entrevista#1.2.8.interior). 

A la qüestió plantejada sobre si consideren que viure en el medi rural ha complert les 

esperances dipositades, la resposta ha estat contundent en tots els casos: «sí». Totes les 

persones entrevistades reconeixien que aquí estan molt bé i es mostraven bastant 

reticents a la possibilitat de retornar al poble o la ciutat. A totes aquestes qüestions, però, 

s’hi afegia una darrera referent al fet de si s’havien plantejat tornar al lloc d’origen (en el 
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cas de la població d’origen nord europeu) o al poble (població local). La resposta 

corresponent no va ser unànime en cap dels grups entrevistats. Mentre que la persona 

més jove entrevistada manifestava que no s’ho havia plantejat, ja que, per ara, es 

compaginava perfectament les tasques i obligacions diàries amb la parella, sí que es va 

fer evident una certa sensació d’incertesa entre els grups de població de major edat, més 

encara entre les persones entrevistades amb limitacions físiques. La resposta «ja ho 

veurem» va ser l’argument més recurrent. En aquest sentit, sobta que pocs siguin els qui 

s’han venut la casa que tenen al nucli urbà, ja que, com assenyalaven aquests darrers: 

«Mai se sap quan la podem necessitar [...]. Aquí, nosaltres hi estem molt bé, però no 

sé si això serà així per sempre» (entrevista#1.1.13.litoral). 

Aquesta situació ni es planteja per part de la població que actualment utilitza aquests 

habitatges com a segones residències. Així, a la pregunta de si preveien en un futur que 

esdevinguin habitatges principals, gairebé tots no ho descarten. Ara bé, actualment no 

s’ho plantegen per les obligacions familiars i laborals.En resum, sembla ser que els 

factors d’atracció s’han tornat molt més importants que els d’expulsió per acabar residint 

en el medi rural i estar en contacte amb aquest ja sigui per recordar la terra llunyana, 

l’esperança del retorn o acomplir el somni de poder algun dia viure al seu poble o al 

camp. En tots dos casos, però, aquest somni va acompanyat d’un més que manifestat 

sentiment i interrelació d’índole social entre la urbanització i la prosperitat. La consecució 

d’un somni després d’una vida d’esforç i sacrifici en l’àmbit laboral, precisament per 

aconseguir aquesta més que desitjada llibertat del que representa la vida al camp; una 

consecució, però, que no en tots els casos és en una edat tan adulta com sembla, ni tan 

humil ni austera com manifesten. Es tracta d’un pensament liberal amb uns costums molt 

conservadors: la parcel·la, el jardí, la casa gran, la propietat, la intimitat i l’autosatisfacció 

personal per sobre de qualsevol altre aspecte; una mena d’antídot material a les tensions 

de la vida urbana o almenys a les associades a aquesta; una nova vida, però, que 

realment no té molt de nova ni tampoc de diferent, encara que sí que és molt més 

ostentosa i material. 

Sociabilitat i relació amb la resta d’agents 

Un altre aspecte interessant des del punt de vista sociològic —i de retruc de cohesió 

territorial— que volíem recollir amb les entrevistes realitzades era tot allò referent a com 

els individus interactuen entre ells. Partint de la idea que viure en un habitatge enmig del 

medi rural no deixa de ser en part un acte d’individualitat i una manifestació de la 

necessitat d’aïllament parcial de la societat contemporània, s’entén la relació que 
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mantenen aquestes comunitats de nous residents respecte a la resta d’actors presents 

(pagesia) com una especificitat cultural que cal tenir en compte, des del punt de vista de 

l’empatia i saber estar amb els qui han fent del medi rural el seu mitjà de subsistència.  

Per tal de facilitar aquesta anàlisi, hem dividit els resultats obtinguts en dos paràmetres. 

El primer gira al voltant del significat del punt de vista cultural de disposar d’una segona 

residència, en general, i, en especial, en el medi rural —independentment que s’hagi 

convertit o no en residència habitual. El segon paràmetre avalua com interactuen aquests 

individus amb la resta d’agents presents, concretament, quines són les relacions socials 

existents entre la pagesia i els nous residents. 

Primerament, pel que fa al significat intrínsec que suposa disposar d’un habitatge 

unifamiliar en la societat de consum actual, en gairebé totes les entrevistes realitzades es 

va posar de manifest el pes que aquest factor té en el seu entorn social més immediat. 

Com assenyalava un dels entrevistats: 

«Per a molts dels meus amics el lloc on visc és l’enveja [...]. Són molts els que voldrien 

estar aquí, és increïble [...]. Tots els esforços que hem hagut de fer valen la pena [...]. 

Aquí visc molt tranquil i, el millor de tot, a tocar del poble, fet que no ens suposa cap 

inconvenient quan he d’anar a buscar alguna cosa [...]. Quan estic al poble, les 

obligacions que tinc i el ritme que porto res tenen a veure amb el que faig quan estic 

aquí. Allí treballo, aquí descanso; són com unes vacances, però sense hotel i a cinc 

minuts de casa» (entrevista#1.1.6.deltaic). 

Aquest sentiment també es va posar de manifest en les entrevistes realitzades a 

residents de nacionalitat nord-europea. En tots dos casos, disposar d’un habitatge 

d’aquestes característiques en el medi rural porta intrínsec un sentiment de prestigi social 

i d’admiració. Així —tal com van expressar alguns dels entrevistats—, si bé en termes 

quantitatius el fet de residir en el medi rural els ha fet disminuir el contacte amb familiars i 

amics propers, els ha permès realitzar més trobades que anteriorment, unes relacions 

que, si bé s’identifiquen com a molt importants entre el seu cercle social més proper, no 

esdevenen significatives —per no dir gairebé inexistents— entre el seu entorn proper (en 

termes de localització i veïnatge), ja que, entre tota la població entrevistada, únicament 

en dos casos s’han posat de manifest aquestes relacions.  

En aquest sentit, podem assenyalar que, en la majoria dels casos, les relacions existents 

amb la resta d’agents són extremadament sectorials, ja que es redueixen al seu cercle 

més proper i fins i tot són gairebé inexistents amb la resta. Aquesta percepció del seu 

entorn i dels beneficis o dels perjudicis que la seva presència comporta varia 
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substancialment en funció de l’origen (pagès o resident de naturalesa urbana) i, en 

conseqüència, del receptor: uns són vistos com els nous colons; els altres, com els mers 

agricultors que en molts dels casos entorpeixen la tranquil·litat buscada. Així, entre la 

pagesia, no es veu amb bon ulls els nous colonitzadors, sobretot els de nacionalitat nord-

europea, per «l’apropiació indeguda» que han fet del medi natural. Indagant en la 

naturalesa del conflicte, els consideren la principal causa que de l’increment desorbitat 

del preu dels terrenys experimentat en els darrers anys. Alhora aquest sector tampoc no 

s’estalvia retrets per a l’Administració en la funció que hi ha tingut, ja que consideren que, 

lluny de solucionar el problema, no ha fet altra cosa que aplicar any rere any una gran 

munió de normatives ambientals que no fan més que posar impediments a la seva tasca. 

Aquesta inquietud i malestar envers els nous residents es va posar molt de manifest entre 

els qui actualment compaginen les tasques agrícoles amb les ramaderes (sector avícola i 

porcí concretament). Són molts els que en aquest sentit van explicar alguns dels 

conflictes i discussions que havien mantingut amb els urbanites per culpa de la seva 

activitat: reiterades denúncies per part dels veïns per les olors que emetien les seves 

granges, la gestió dels purins, el soroll dels tractors, els pesticides utilitzats; denúncies pel 

risc de la crema de matolls i restes de poda de les oliveres, i d’altres pels enfrontaments i 

litigis que han tingut amb el veïnat perquè, d’un dia per l’altre, es van trobar amb el camí 

d’accés a la finca tallat o perquè havien delimitat malament el perímetre de la finca i amb 

el seu tancament en van envair una part. Es tracta d’un enfrontament constant, que, 

juntament amb la passivitat i alhora pressió de l’Administració —segons apunten— no ha 

fet més que afectar cada dia més el tracte de cordialitat o almenys respecte que sempre 

s’havia tingut amb la resta d’agents que conformaven el medi rural. Com assenyalava un 

dels entrevistats (entrevista#2.9.litoral/deltaic): 

«Com vols que entenguin que el que estem fent s’ha de fer si no saben pràcticament 

res del camp? Quan hem de treure els animals de la granja és un suplici. Normalment, 

aquestes tasques s’han de fer de nit, però cada vegada estem amb les reticències 

d’alguns veïns dient que fem massa soroll. Quan jo em vaig construir aquí la granja no 

hi havia ningú, sols el veí del costat que tenia una petita caseta. Al principi, la granja 

no era tan gran, però gràcies a que tot ha anat bé, amb els anys l’he ampliat dues 

vegades. Això ja sabem què comporta: més animals, més olors i més moviment de 

transport, però no estic fent res que no em pertoqui. No treballo per luxe, el que hi ha 

és el que necessito i ja voldríem poder fer més [...], però no és fàcil. Nosaltres ja tenim 

prou problemes amb què tot funcioni; jo no puc estar constantment preocupant-me pel 

soroll i olors o d’evitar de tenir animals quan fa més calor. Pago les taxes, compleixo 

amb la normativa, em fan les inspeccions, ara què volen?». 
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La resolució d’aquest problema ni uns ni els altres la veuen propera. L’expressió «els fem 

nosa» va sobtar que fos la més repetida entre els col·lectius dels pagesos i la «que vagin 

a un altre lloc que no molestin als veïns» entre els qui han fet del medi rural el seu lloc de 

residència. Així, en l’entrevistat#2.4.deltaic: 

«És impossible que ens poséssim mai d’acord. Els fem nosa; jo personalment ho he 

viscut. La meva família fa cinc anys que em va traspassar el negoci porcí i, vist com 

estava el sector, vaig decidir fer una reconversió, que a la pràctica significa menys 

caps però més intensitat, és a dir, més olor. Això m’ha portat posar-me a tots els veïns 

i part del poble en contra. Crec que han anat a queixar-se a totes les administracions, 

perquè quan vénen els caps de setmana és impossible estar a prop. A veure, la granja 

porta aquí més de vint anys, en cap moment s’ha abandonat. El poble no ha crescut. 

El que passa és que ara al costat tinc sis casetes que tenen més pinta de xalet que de 

magatzem. Em diuen que per culpa meva no la poden llogar, però si tampoc poden, 

no? Per què no els diu res l’Ajuntament? Perquè a mi sí que m’ha tocat fer-ho tot tal 

com em va dir, ja que, si no, al segon dia em tanquen les portes de les instal·lacions. 

Ara què volen?, que marxi?, a on?, m’ho paguen ells? Si féssim com ells, segur que no 

ens molestaríem mai [...]: em tanco la finca, planto gespa, la piscina al costat per quan 

fa calor i l’estufa encesa quan fa fred, i tot solucionat». 

Pel que respecta a la comunitat de residents nord-europeus, la manca o no de relació 

amb la resta de població no sembla que sigui una qüestió que els preocupi gaire. D’acord 

amb un dels entrevistats (entrevista#1.2.1. litoral):  

«Amb els veïns ens portem normal. Som cordials, però tampoc no és una qüestió que 

ens preocupi. Vivim una mica aïllats, en part és normal. D’una casa a l’altra hi ha molta 

distància; de fet, ja ens va bé aquesta tranquil·litat. Si realment haguéssim volgut estar 

entre gent, primer haguéssim escollit altres destinacions properes abans que aquesta 

muntanya, com han fet alguns dels nostres amics, alguns dels quals estan vivint allí». 

No obstant això, aquest darrer col·lectiu considera que difícilment la tranquil·litat que 

troba aquí la l’hagués trobat en un altre indret. En relació amb això, val a dir que el cercle 

d’amistats i modalitat d’interrelacionar-se reduïda al seu cercle d’amistats més proper 

tampoc els ha fet necessari haver d’apropar-se a la comunitat local. La gran majoria de 

persones entrevistades al·ludeix com a causa d’aquesta manca de relació problemes de 

comunicació arran del desconeixement mutu de la llengua pròpia. D’altres, en canvi, 

consideren que mantenen una bona relació o almenys una relació cordial amb el veïnat, 

en el sentit que quan els veuen els saluden o els pregunten sobre el que estan collint o 
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fent als arbres, però ben poca cosa més. Com assumia un dels entrevistats 

(entrevista#1.2.4.litoral): 

«Els nostres veïns si vénen és per treballar i no per parlar amb nosaltres. De vegades, 

quan hem intentat parlar amb ells sembla com si els molestéssim [...]. Van a un altre 

ritme; tots estan molt pendents dels horaris, la família [...]; les obligacions entre uns i 

altres són molt diferents...». 

L’opinió de molts és que aquí han viscut a gaudir, descansar i viure els darrers anys de la 

seva vida de forma totalment tranquil·la, ja sigui cuidant el seu jardí, pintant o escrivint, 

entre moltes altres coses. I és que com assenyalava l’entrevistat#1.2.3.litoral: 

«Tot el que volia fer aquí ho puc fer. On hi ha, per tant, el problema?, a tots ens va bé, 

no? Uns venen els seus productes, nosaltres els comprem. Cada dissabte solem anar 

al mercat i hi comprem el que ens fa falta. De vegades ho conreem nosaltres, però no 

sempre. Ells n’entenen més. A mi, personalment, em cansa (fer de pagès)». 

En relació amb això —i vista la dificultat que molts presentaven amb l’idioma—, el fet de 

comunicar-se fluidament amb la població local per a ells és un suplici. Així, van ser molts 

els que assumien que la barrera de l’idioma per a ells no suposava cap problema, ja que 

entre els seus amics ja s’ajudaven en cas que tinguessin alguna dificultat en alguna 

tramitació administrativa o a l’hora de comprar un determinat producte; una ajuda entre 

amics que funciona alhora com a servei d’intèrpret en cas de necessitat. En aquest sentit, 

no és d’estranyar que més del 90% dels entrevistats hagin reconegut que no tenen cap 

amic espanyol entre el seu cercle d’amistats. De coneguts sí que en tenen, però es 

tornen a reduir a les relacions de cordialitat en el moment d’efectuar les compres en els 

comerços locals i ben poca cosa més. Les relacions socials principals segueixen sent les 

mantingudes amb els seus familiars en el país d’origen, amb els quals se solen retrobar 

sempre que poden quan els vénen a visitar, principalment durant les vacances. Davant 

d’aquest fet també sorgeix la qüestió de realment en quin moment aquesta població 

nouvinguda pot trobar espais en comú amb la població local més enllà de les compres 

quotidianes si ni treballa, ni realitza accions quotidianes o d’oci conjuntament. Com 

alguns van reconèixer, el fet de realitzar una entrevista amb algú del territori els resultava 

sorprenent, ja que fins ara ningú no s’havia interessat per ells.  

En general, podem afirmar que la major part dels enquestats tenia dificultats per parlar en 

castellà i moltes més encara en català, tot i que mostraven un gran interès per comunicar-

se amb aquesta llengua i així poder aprendre’n. No obstant això, gairebé tots van 

reconèixer que no són capaços ni de llegir ni d’escriure en aquest idioma, ja que el que 
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llegeixen ho fan en anglès i quan miren la televisió ho fan pel canal internacional. Pel que 

fa a les activitats d’oci, la gran majoria reconeix que no sol anar al cinema o a cap tipus 

de festes populars locals més enllà de la visita que fan els dissabtes a determinats bars i 

restaurants de la zona. El que sí que van reconèixer és les llargues hores que molts 

d’aquests passen amb altres dels seus compatriotes, fet pel qual no podem afirmar que 

es tracti de gent que viu de manera aïllada, ja que mantenen el contacte amb la resta, 

encara que bàsicament sigui amb individus de la seva pròpia comunitat. Una expressió 

que ho resumeix és la plantejada per un dels entrevistats quan se li va preguntar per 

l’interès que tenia en la política local (entrevista#1.2.3.litoral): 

«Si vols t’explico el que passa al meu país. Ara bé, no em preguntis pel que passa 

aquí, perquè ho desconec [...]. La premsa anglesa tampoc no és que parli molt bé del 

que us està passant. Preferim saber què passa al nostre país per si ens pot afectar a 

nosaltres o als nostres familiars». 

Són persones que existeixen, però que pocs són els qui hi contacten, i que poden viure 

aquí sense parlar o entendre l’espanyol i, sense tenir —ni uns ni els altres— la necessitat 

d’establir lligams d’unió. Tanmateix, la sociabilitat i el contacte amb la resta no és tan 

diferent al de la població local. Si bé, comparativament, els nord-europeus entrevistats 

consideren que viuen molt millor que els seus amics que s’han quedat en el seu país o 

fins i tot molt millor que els mateixos jubilats del municipi —els quals majoritàriament 

tenen una capacitat adquisitiva molt inferior a la seva—, van ser molts els que van 

reconèixer que sense aquest tipus d’habitatge i entorn difícilment tindrien tant de contacte 

amb els seus familiars o amics —en el cas que haguessin decidit viure en un pis al nucli 

urbà. Al marge de la propietat en si, aquests immobles han esdevingut un lloc de trobada, 

de celebracions i de relació amb els seus; d’aquí que la grandària de les llars es valora 

molt positivament pels propietaris, ja que els permet establir moltes més relacions amb la 

família i les amistats, retrobar els lligams i la comunicació perduda amb aquests; són un 

espai de recreació, on, al cap i a la fi, el que menys importa és l’entorn en termes de 

productivitat. Aquest més que mai es manifesta com el que ja anteriorment assenyalàvem 

en aquesta investigació: com un escenari. 

Per a uns o per als altres, aquestes edificacions esdevenen llocs de distensió, d’aïllament 

alhora que, per què no, «d’arrossades» i celebracions diverses amb la família i els amics. 

Són un espai d’interrelacions pràcticament impossibles de portar a terme al nucli urbà. 

Així, tothom està d’acord en reconèixer les possibilitats d’organitzar àpats i celebracions 

que porta associada la casa al camp, indistintament que siguis català, anglès o de 

qualsevol altra nacionalitat.  
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La qualitat de les relacions que mantenen amb els seus va ser un tema recurrent en la 

major part de les converses mantingudes, tant per a la població local com per a la nord-

europea. Per a alguns dels entrevistats, tot i la llunyania, quan ve la família els moments 

que passen amb ells són molt millors que els que tenien quan vivien al nucli urbà o al seu 

país d’origen. En el cas de la població nord-europea, els motius encara són més clars: 

«Allí estaven per treballar; aquí, per descansar» (entrevista#1.2.5.litoral). Expressions 

com «aquí quan hi ha una celebració ens reunim molta gent» va esdevenir un argument 

reiterat en moltes de les entrevistes, fins i tot per la pagesia. Tot i els problemes que 

aquests darrers poden tenir, en molts casos, l’edificació en si és un element que els 

encoratjava a seguir venint al camp. 

En general es tracta d’uns comportaments al voltant d’uns valors, unes conductes i unes 

actituds molt definits, i més vinculats a les expectatives urbanístiques que tenen 

dipositades en els seus terrenys que a la seva productivitat, fet que fa gairebé impossible 

desenvolupar-hi qualsevol tipus d’activitat agrícola, ni que sigui per als caps de setmana. 

La confrontació d’aquestes visions per manca de nexes en comú detectada durant el 

treball de camp mostra gran isolament psicològic i social existent entre les comunitats 

entrevistades, la qual cosa no ha fet més que augmentar el nivell d’apatia i confrontació 

dels uns amb els altres en alguns casos i de total indiferència en d’altres; uns aspectes si 

més no negatius que en cap cas es perceben com a tals entre ells, ja que com molts van 

concloure: «no m’importa». A uns no els importa perquè consideren que realment els 

seus amics i família els tenen al nucli urbà i als altres (la població nord-europea) tampoc, 

perquè se’ls fa difícil conversar amb els nadius per la diferència d’idioma i pels pocs punts 

en comú que tenen des del punt de vista cultural; i, finalment hi ha els pagesos, que 

veuen el futur del sector complicat precisament per aquesta confrontació 

(entrevista#1.1.4. deltaic): 

«Per aquí hi ha tanta gent que no sé fins a quin punt ens aporta res a la nostra tasca i, 

el pitjor de tot, com ens poden acabar ajudant en un futur si després jo sóc el primer 

que els molesto». 

En general, aquest nivell d’apatia d’una comunitat vers l’altra es va posar de manifest —

com era evident— en aquelles zones amb una major presència d’habitatges, però va ser 

molt reduïda en l’àmbit deltaic, on el procés es viu amb gairebé normalitat per la pròpia 

dispersió originària dels assentaments, els cicles productius del conreu de l’arròs (molt 

espaiats en el temps i molt més agraïts en termes paisatgístics) i pel fet possiblement que 

els familiars propers o els mateixos propietaris s’hi troben directament vinculats en major 

o menor mesura en termes productius. 
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Finalment, quant a la relació que mantenen amb l’entorn més físic —com ja hem dit 

anteriorment—, esdevé totalment adaptada a les seves necessitats, en el sentit que en la 

majoria dels casos es redueix a l’entorn més immediat i destinen la resta d’espai al 

conreu d’espècies arbòries que requereixen una menor dedicació i temps de treball. 

Alguns dels entrevistats amb una extensió de conreus majors van reconèixer que no 

treballaven tota la finca ells mateixos, sinó que els ajudaven altres membres de la família 

o, en alguns casos, tenien un acord amb la cooperativa local per tal que els gestionés la 

seva recol·lecta a canvi de l’obtenció a final d’any d’una part proporcional de la producció. 

Aquest fet, però, no esdevenia cap problema en el cas dels entrevistats en l’àmbit deltaic, 

els qui els gestiona la collita altres membres de la família i la resta de tasques, empreses 

locals especialitzades. En general, però, la producció era bastant reduïda, entre altres 

coses, per la poca extensió de la finca, que era gairebé inexistent en el cas dels terrenys 

amb elevada presència d’espècies arbòries forestals. Davant la pregunta de si 

consideraven que la seva presència podria comportar algun impacte negatiu sobre el 

medi, la resposta era més que esperada i tots gairebé repetien els mateixos arguments: 

«No; per què?». «Jo no faig mal a ningú. Estic dins del meu.» «Gràcies a nosaltres aquí 

encara queda algú.» «Gràcies al meu treball aquests finca s’ha pogut mantenir.» «Jo 

vigilo el que passa aquí.»; així com també la frase que tant ens agrada en aquest territori: 

«això sempre s’ha fet, ningú de fora ha de venir a dir-me el que es pot o no es pot fer» o 

«si tan dolent fos ho haguessin prohibit, no ho creus?». 

I, finalment, preguntats sobre la relació que mantenen amb els pagesos del voltant, la 

primera resposta que van donar va ser semblant: «bona». Tot seguit, a la qüestió «us 

molesten?», la resposta en aquest cas va ser en el 80% dels casos «de vegades sí». I és 

que, en general, totes les persones entrevistades que disposaven d’una menor extensió 

de terra eren les qui s’havien adaptat menys a les tasques agrícoles i les percebien com a 

molestes, quant a sorolls i olors, i com a un impediment per gaudir del descans buscat; el 

discurs encara es radicalitzava més entre totes les que hi havien establert el seu 

habitatge permanent. D’altra banda, però, cal destacar que aquesta opinió en cap cas era 

la majoritària, ja que d’altres, si bé reconeixien que no portaven a terme gairebé cap 

pràctica agrícola, admiraven la tasca dels pagesos i del territori resultant, com alguns van 

assenyalar (entrevista#1.1.8. interior): 

«És molt trist com poc a poc tot això s’està abandonant [...]. Aquí, sols, no hi estem; 

per aquest camí, hi passa molta gent: uns que van a veure els familiars, els altres a 

menjar, a passejar, amb bici; però no ens enganyem, a l’època de les olives i garrofes, 

d’ajudes no n’hi ha i la finca sola no es cuidarà...». 
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En resum, podem concloure que no s’aprecien relacions sòlides de lligam entre l’home i 

la natura, com tampoc cap voluntat de sosteniment de la biodiversitat i, el pitjor de tot, 

entre els diferents actors que intervenen en el medi rural. Tots plegat són uns impactes 

culturals d’una magnitud molt més elevada a la que aquí haguem pogut plasmar, que 

requereixen possiblement d’un estudi sociològic molt més concís, però que, a grans trets, 

ens han permès percebre la dificultat dels canvis i, si més no, apreciar que el que aquí 

està passant no és tan excepcional ni molt menys singular. 

Tracte amb l’Administració 

No totes les actuacions urbanístiques portades a terme en el medi rural durant el període 

estudiat s’adeqüen a la Llei d’urbanisme. Malgrat que en molts dels casos les possibles 

irregularitats urbanístiques s’han portat a terme en espais altament transitats, aquestes o 

bé han estat obviades per l’Administració o s’han acabat legalitzant mitjançant tràmits 

administratius que no s’adeqüen al fet; és a dir, s’ha actuat de manera discrecional. Ara 

bé, la societat és conscient d’aquesta situació? En efecte, algunes de les qüestions que 

s’han plantejat durant el transcurs de les entrevistes realitzades han mirat de conèixer 

quina és l’opinió que tenen els nous colons del medi rural sobre l’Administració i la funció 

adoptada per aquesta i com ha pogut perjudicar en major o menor mesura el sector 

primari, contraposant una mateixa realitat des de dues visions de per si enfrontades per la 

visió i gestió d’un mateix espai. Com era d’esperar, les conclusions obtingudes han variat 

en funció de l’ús i gaudi que es fa del medi rural; la població local, però, ha mantingut en 

tot moment un discurs bastant crític relatiu a la marginalitat històrica d’aquestes 

comarques i el consegüent nivell d’empobriment i retard que ha produït en el territori. 

D’acord amb les preguntes plantejades sobre la funció que té l’Administració, no sembla 

que molts dels fonaments teòrics i dels canvis legals sorgits en l’àmbit de la planificació 

territorial hagin tingut lloc en determinats sectors de la societat ebrenca. La cultura 

urbanística gairebé és inexistent en qualsevol de les qüestions que es van plantejar i van 

ser constants les al·lusions de les persones entrevistades indicant que cada cosa que 

havien fet ho havien fet dins de la seva propietat sense afectar en cap moment a tercers, 

ni malmetre el medi ambient. Gairebé totes les persones entrevistades critiquen 

l’Administració pel fet que el que veritablement li hauria de preocupar és treure aquestes 

terres del retard socioeconòmic en el qual estan immerses més que estar constantment 

vigilant què es fa o es deixa de fer a nivell particular. En aquest sentit, les polítiques 

ambientals i tots els instruments que han sorgit en els darrers anys per protegir el medi 

rural són percebuts en molt poques ocasions per la població entrevistada com una 

garantia de benestar col·lectiu, sinó més aviat com una intromissió a la propietat privada.  
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Aquesta animadversió general contra l’Administració impossibilita que cadascun dels 

entrevistats amb els quals s’ha conversat pugui desenvolupar a curt termini un discurs 

crític alhora que proactiu sobre la manera en què s’ha actuat i, el que és més important, 

sobre el futur de la política territorial de les Terres de l’Ebre. En general, tots lamenten la 

falta d’implicació de la Generalitat per promoure el desenvolupament d’aquestes 

comarques. És un tema recurrent i que al·ludeix a tot un seguit d’opinions preconcebudes 

que hi ha al territori sobre la deixadesa de l’Administració d’aquestes comarques en 

termes de desenvolupament econòmic, que fa difícil que es puguin assolir en 

determinants sectors de la població els canvis i compromisos institucionals adoptats en el 

si d’una normativa urbanística; una crítica que des d’un sector (nous residents) serveix 

per justificar el que s’ha fet i des de l’altre (pagesia), el que s’ha deixat perdre.  

Des de la visió dels qui han fet del medi rural el seu nou lloc de residència, el fet d’haver 

actuat en molts casos vulnerant tota legislació vigent no ha derivat en un discurs serè (per 

tot el que s’ha aconseguit), reticent a preguntes (per tot el pes de la llei que podria caure) 

ni menys encara d’agraïment (del que se’ls ha permès respecte als qui han respectat el 

marc legal). Realment, pocs són els qui reconeixen que no han actuat correctament. És 

més, alguns fins i tot van assumir que el que s’ha fet, «si és que està mal fet», tots ho 

sabien —referint-se directament als consistori. Fins i tot n’hi ha que asseguren que la 

seva casa està completament legalitzada —tot i que la legalització a la qual fan referència 

es redueix a la cèdula d’habitabilitat i al tribut de l’IBI que actualment paguen i en el qual 

se’ls especifica que l’ús és residencial— i que, per tant, els haurien d’oferir uns serveis 

mínims que fins ara no han tingut. Les opinions en aquesta línia de debat sobre la dotació 

o no de serveis s’assemblen a les de les inquietuds i queixes manifestades per la 

població nord-europea entrevistada. 

La destrucció del territori i de la seva identitat no existeix per a qui viu de manera irregular 

en l’SNU. Des d'un punt de vista més psicològic, aquest fet va molt lligat amb la identitat, 

amb la construcció mental de l'espai, amb una necessitat en auge que no entén de moral 

ni molt menys de límits. En aquest sentit, l’Administració és una molèstia per a les seves 

aspiracions: «pura burocràcia» com va assegurar molt efusivament un dels entrevistats 

(entrevista#1.1.4.deltaic) alhora que «una intromissió a la propietat privada» 

(entrevista#1.1.3.deltaic). 

Aquest sentiment és generalitzat entre tots els col·lectius de naturalesa urbana amb 

independència de la seva nacionalitat, malgrat que per motius diferents. Les opinions 

respecte al tracte amb l’Administració han diferit en funció de les experiències viscudes i 

no tant per la pròpia cultura urbanística que hi pugui haver, ja que, en aquest sentit, no 
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serien d’esperar aparentment conductes pernicioses per al medi ambient entre tots 

aquells ciutadans procedents de cultures anglosaxones amb sistemes democràtics i 

polítiques territorials més consolidades que els espanyols, com ja havíem assenyalat en 

el capítol 2. Com manifestava un dels entrevistats (entrevista#1.2.11.interior): 

«És increïble tot el que ens permeten fer aquí; els estem molt agraïts, però no tots els 

nostres amics ho han tingut tan fàcil com nosaltres. Potser el fet que la casa en part ja 

estigués construïda ens va evitar problemes. Alguns dels nostres amics encara estan 

encallats en papers per culpa de tècnics que els han posat molts problemes [...]. Si 

una cosa he après aquests anys és que quan vull fer una cosa la faig i ja està, perquè 

sinó tot són problemes i abans no esperes que et responguin et pots acabar de 

desesperar. Sembla com si els molestem que estiguéssim aquí quan, en canvi, ens 

n’haurien d’estar agraïts ...» 

A la qüestió plantejada sobre quin era el tracte amb l’Administració, tant la població nord-

europea com la local resident en el medi rural van posar de manifest un fet recurrent: la 

manca d’organització. En aquest sentit, molts eren els qui esmentaven la informació 

errònia i contradictòria que els havien proporcionat a la seva arribada, ja que, mentre que 

l’agent immobiliari els havia assegurat que no hi havia cap problema —i molts cops també 

ho havia fet l’Ajuntament mateix—, alguns dels seus compatriotes o ells mateixos 

s’havien trobat amb el fet que, un cop finalitzades les obres, els agents rurals els havien 

sancionat. En conseqüència, consideraven que no els estaven tractant com pertocava. 

Les opinions en aquest aspecte contenen molts matisos remarcables: 

«Ens ignoren, ja que saben perfectament que nosaltres no som vots. Ens ignoren ells, 

però també els nostres propis veïns. Cada vegada que ens hem intentat queixar 

d’algun assumpte que ens afecta ens tracten com si fóssim incultes. Aquí els tràmits 

per fer una cosa són molts, quan no és un departament és un altre [...]: primer uns et 

diuen una cosa; els altres, una altra [...]. Arriba un moment que no sabem ni on anar ni 

què fer; primer ens van dir que cap problema, després tot són problemes per als 

rurals» (entrevista#1.2.12. interior). 

«Al principi, tot bé: tenia molt clar el que em volia fer i no m’hi van posar cap problema. 

Ara, en canvi, quan els veïns ens hem començat a queixar de les barbaritats que fa un 

pagès amb els fems, tot és diferent. Sempre és el mateix: no tenim competència; 

parleu amb ell...» (entrevista#1.1.11. interior). 

Aquest malestar amb l’Administració és molt més accentuat entre les persones nord–

europees, tot i que en un principi la sensació que s’havia plasmat era d’indiferència. Així, 
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van manifestar el seu desengany per alguns fets succeïts durant el procés de 

compravenda. Elles mateixes són conscients que en aquest cas l’idioma va jugar en 

contra seva, ja que, d’altra forma, haguessin estat elles mateixes les que haguessin anat 

a contactar amb l’Administració que pertoqués o s’haguessin informat de si el que volien 

fer era possible o de si existia algun problema previ amb la propietat o la seva delimitació.  

Aquesta confiança o tracte amb l’Administració de la població estrangera es va valorar 

preguntant directament si s’havien empadronat al municipi on s’havien establert, entenent 

que el fet de realitzar o no aquest pas ens pot aportar dades de fins a quin punt és 

possible la seva integració en l’organització municipal. Del total de les persones 

entrevistades, únicament un parell estan empadronades; la resta van manifestar 

directament que no és una qüestió que els preocupi gaire, ja que no creuen que serveixi 

per a molt. Per consegüent totes les que no estan empadronades no van a votar ni poden 

disposar d’una sèrie de serveis bàsics, tot i que segueixen tenint garantida l’assistència 

sanitària. L’únic tema pel qual es van manifestar preocupats era per la situació en què es 

trobava l’economia espanyola i, en concret, el sector immobiliari, ja que en l’hipotètic cas 

que s’haguessin de vendre l’habitatge no saben fins a quin punt podrien recuperar la 

inversió realitzada i les obres de millora portades a terme.  

Cal recordar que residir a Espanya durant més de sis mesos implica l’obligació formal 

d’inscriure’s com a resident, però ara bé, com poden saber les autoritats si aquesta 

estada serà superior a aquest període determinat legalment si no s’està obligant a 

formalitzar la seva estada?, interessa saber-ho? Aquest registre té un seguit de 

repercussions de tipus legal i econòmic entre les quals hi ha els impostos que han de 

pagar i les prestacions socials de les quals es poden beneficiar. Malgrat això, són molts 

els qui ho eviten per por a perdre els seus drets respecte a les prestacions socials 

(pensions i ajuts a la tercera edat en general) del seu país, ja que, com assenyalaven, 

«no sabem realment quant de temps estarem aquí [...] si per mi fos, per sempre, però no 

ho sé» (entrevista#1.2.15). Els factors a què es referien per marxar són diversos: des de 

la salut, la família o que un dels dos membres del matrimoni faci falta. En tots els casos la 

majoria va manifestar el seu desconeixement sobre si tenia o no l’obligació 

d’empadronar-se, però tampoc ho considerava necessari. 

Si el concepte indignació és el que millor definiria les relacions entre els qui resideixen en 

el medi rural, en el cas dels pagesos, aquest seria el de resignació. Per a ells el problema 

de tot plegat podríem dir que es troba en la línia del que assenyalava un dels entrevistats 

(entrevista#2.4.deltaic): 
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«l’Administració ens ha deixat abandonats. D’ajudes no en tenim cap, en canvi, això sí, 

cada any més i més paperassa, que al cap i a la fi no servei per a res. Jo resulta que 

ho he de fer tot bé, des de la gestió dels fems, que en l’ampliació de la granja no em 

passi d’un metre quadrat, que si un curs per poder fumigar els arbres, que si distàncies 

mínimes [...]; en canvi, ells d’una caseta que es queia s’han fet un xalet i ningú no els 

diu res [...]. Com vols que cregui en l’Administració!». 

En general, podríem dir que s’ho miren amb resignació. En les darreres dècades han vist 

com, poc a poc, ho han anat perdent tot. El sentiment que han desenvolupat cap als 

nouvinguts més que indignació és indiferència, ja que, al capdavall, com apuntava un dels 

pagesos professionals entrevistats (entrevista#2.3.deltaic) tot això que han fet aquí els ho 

han permès (entrevista#2.9.interior): 

«Jo, si faig el que vull, vénen i em sancionen. Quan m’estava fent la granja van venir i 

la van aturar, perquè m’havia passat d’un mes de la llicència d’obres i ells, mira tot el 

que han fet. Després, en canvi, són els primers que protesten perquè els molesto. Algú 

els va aturar les obres? [...] Qui fins ara tenia un tros amb caseta i se l’ha venut ha tret 

més diners que jo en molts d’anys, i sense cap tipus d’esforç. Si no tens caseta, la 

cosa és una altra, i si les vistes no són bones encara ho tens pitjor. Els veïns d’aquí al 

costat, per què estan molestos amb mi? Perquè tenen un palau i vistes a la badia, 

però, en canvi, estic jo amb una granja i una altra que m’estic fent i el preu, és clar, ja 

no és el mateix...». 

Aquestes situacions extremes en altres casos han portat al pagès a plantejar-se una nova 

ubicació de l’activitat. Aleshores, però, sorgeix el problema, tal com ens va posar de 

manifest un dels agents (entrevista #2.1.litoral/deltaic): 

«Quin pagès ara es pot permetre comprar-se una finca? Els preus dels terrenys que 

he vist estan pels núvols per culpa d’aquests. A banda, jo necessito una finca de 

dimensions considerables i en bon estat dels camins perquè els camions puguin venir 

a recollir l’aviram, i aquí on estic ara estic molt bé». 

Aquesta finca a la qual feia referència aquest darrer entrevistat ha rebut durant els darrers 

anys fortes pressions pels seus veïns, els quals es van construir a les finques properes a 

l’activitat un habitatge unifamiliar en l’SNU. Com bé assenyalava: 

«Són més de vint contra un, que sóc jo. Vint vots per un vot que pot obtenir l’alcalde de 

mi, dos comptant amb la dona. Està clar que ganes de defensar-me a mi, encara que 

tingui raó, no n’hi ha ...». 
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En aquest cas el consistori s’ha posat de la banda de la resta de propietaris i li ha 

demanant reiteradament que traslladi l’activitat. En canvi, el pagès, d’una edat 

relativament propera a la jubilació, com era d’esperar, no vol. Els casos explicats sobre 

aquest conflicte són tan diversos com gran és el territori. La solució, fins ara, com ells 

reconeixen, ningú no l’ha trobat i són conscients que l’Administració tampoc és que hagi 

fet molt per trobar-la. 

Resignació, preocupació i tristesa per tot plegat són els sentiments de la pagesia, no tant 

pels assentaments —que també els preocupen— sinó per tal com ha anat tot en aquests 

darrers anys. Per a un dels entrevistats (entrevistat#2.10. interior): 

«No som prioritat. Potser sí que hi ha massa ajudes, però potser estan mal 

distribuïdes, perquè, el que és a mi, ni amb les oliveres ni amb els tarongers em 

serveixen per a molt. Fa uns anys encara, però ara no [...]. Sort que ho compagino 

amb una altra feina».  

A tot això cal tenir afegir els escàndols econòmics viscuts en aquests darrers anys a les 

Terres de l’Ebre en algunes de les principals cooperatives agrícoles. Aquests mateixos 

fets han portat els pagesos a una situació de litigis constants amb aquestes entitats i en 

pocs casos han comptat amb el suport necessari de l’Administració. Com assenyalava un 

dels altres pagesos (entrevista#2.6.interior/deltaic): 

«Si vas a reclamar alguna cosa pels danys i les pèrdues causats per la mosca negra 

sempre et diuen el mateix: que ens donen suport, que demanaran ajudes, però que 

ells no ens poden ajudar perquè no hi ha diners. Però, quan n’hi havia, tampoc no es 

que pensessin molt en nosaltres [...]. Aquí els qui encara es guanyen una mica la vida 

són els que tenen granges o moltes finques d’arròs, però mantenir tot allò tampoc no 

et creguis que sigui barat, i llavors entrem amb el problema dels bancs, crèdits...». 

En conseqüència, per un motiu o per un altre el sentiment generalitzat és que les 

institucions són les qui han pres les decisions sense comptar amb la seva participació, ja 

siguis pagès o resident, i és molt recurrent l’opinió que en aquest territori no fan més que 

protegir-lo sense tenir en compte que ha de créixer. No han sorgit moviments socials que 

hagin qüestionat aquest model i, per tant, que hagin comportat la paralització o bé la 

modificació d’un determinat projecte d’obres. No es tracta d’una activitat enutjosa com sí 

que ho és una granja per als residents que viuen en el medi rural desvinculats del seu 

entorn. En contraposició, els pagesos tampoc no han adoptat una funció extremadament 

crítica amb aquests nous agents, com sí que ho fan aquests contra la seva activitat. Així, 
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com qüestionava un dels darrers entrevistats (entrevista#2.9. interior): «Algú ha fet alguna 

cosa per evitar-ho?». 

Amb tot això podem concloure que, malgrat els reptes aconseguits en l’àmbit de la 

legislació urbanística, no sembla que aquests hagin estat suficients per apropar posicions 

ni menys encara per conformar un projecte polític ferm, que protegeixi els veritables 

gestors del medi rural de les noves dinàmiques de la societat contemporània vinculades a 

l’oci i el gaudi personal. 

Visió de futur del medi rural 

En aquest apartat incorporem totes aquelles qüestions referents a les previsions que té la 

població que treballa o viu en el medi rural per quedar-s’hi en un futur. En el cas de la 

població de naturalesa urbana, les qüestions plantejades es van centrar en: la percepció 

dels nous assentaments que es poden implantar en el medi; les perspectives de futur de 

dedicar-se a la pràctica agrícola professional a curt, mitjà o llarg termini, i el moment fins 

al qual tenen previst quedar-se a viure en el medi rural o si en canvi preveuen que aquest 

canvi sigui permanent. Pel que fa a la pagesia, exposem tots aquells arguments referents 

a les perspectives de millora del sector agrícola, el relleu generacional i els nous 

assentaments en l’SNU. 

El resultat de totes les qüestions sorgides ha posat de manifest la gran escletxa existent 

entre els riscos i les oportunitats que uns i altres vaticinen per als propers anys en el medi 

rural, fruit, en part, de la diferència conceptual tan abismal que existeix entre els qui 

perceben el medi rural en termes productius i els qui ho fan en termes sensorials o 

especulatius. En aquest sentit, mentre que el sector de la pagesia ha desenvolupat un 

discurs molt més complex directament relacionat amb tots els aspectes vinculats a la crisi 

del món rural que assenyalàvem al capítol 2, els seus plans o qüestions de futur 

vinculades al medi rural de la població de naturalesa urbana es redueixen al temps o no 

que s’hi passaran en funció de la seva salut i qualitat de vida. 

Malgrat tot, dins de cada comunitat hi ha diferències importants quant al futur. Així, una 

de les que ha posat més de manifest la població de naturalesa urbana d’origen local front 

la nord-europea és el factor temporal. Per a la població nord-europea entrevistada, el 

temps que s’hi puguin quedar és una qüestió que els genera preocupació, sobretot a les 

persones entrevistades majors de seixanta anys. Tot i que com a primera resposta a la 

qüestió plantejada totes aquestes persones van afirmar que no tenen previst tornar al seu 

país d’origen en un futur immediat, van ser moltes les que reconeixien un fet que ja s’ha 

manifestat en anteriors estudis portats a terme, com és la més que previsible possibilitat 
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de retorn al seu país d’origen en cas de malaltia greu o mort d’un dels membres de la 

parella. No totes ho tenen clar, però coneixen alguns casos a la zona de gent que sí ho 

ha fet, com assenyalava un dels entrevistats (entrevista#1.2.5. litoral): «quan sigui el 

moment ja ho veurem», reconeixent, però, que aquesta tornada prevista en els seus 

plans de futur dependrà, en tot cas, de si troben o no un comprador de la finca, i que el 

preu final de la transacció realitzada compensi les inversions que hi hagin realitzat. Per a 

aquestes persones, la conjuntura econòmica actual està directament vinculada a la 

devaluació de la lira esterlina, un factor amb què inicialment no comptaven, però que ara 

mateix esdevé el més important per no plantejar-se marxar a curt termini, sobretot tenint 

en compte la pèrdua de poder adquisitiu que això els podria comportar. Aquest fet, en cas 

de voler marxar, no faria més que empitjorar la seva situació econòmica inicial, ja que, 

com alguns van admetre, per venir aquí van haver de renunciar a moltes coses del seu 

país d’origen, entre elles, la casa, que molts s’han venut o han transferit als fills. En 

relació amb això, cal entendre, però, el que molt sincerament va exposar un dels 

entrevistats, que explicava que marxar amb menys del que havien invertit els comportaria 

haver de donar moltes explicacions entre el seu cercle d’amics i reconèixer que les coses 

no els havien anat bé, demostrar al seu entorn que «han fracassat» 

(entrevista#1.2.6.litoral) en el sentit que: 

«La meva dona i jo hem estat treballant tota la vida per poder viure ara amb 

tranquil·litat. Tota la vida treballant per a això; tant d’esforç no es pot llençar i tornar. 

Les coses tampoc ens van tan malament per fer-ho. Tornar seria d’alguna manera 

tornar al que no volíem [...], un fracàs de la nova vida [...]. Ara mateix no crec que hi 

tornem. Allí hi ha la família, però tenen les seves obligacions; aquí, en canvi, tenim 

molts compatriotes, hi estem molt bé...». 

No obstant això, molts dels entrevistats admeten que coneixen compatriotes que han 

marxat com a conseqüència de la mort del cònjuge o pel sorgiment d’una malaltia greu. 

Consideren que, tot i tenir amics, no tenen el suficient suport familiar que tindrien al seu 

país per fer-se càrrec d’una situació d’aquest tipus. Alhora, creuen que viure aïllats enmig 

de la naturalesa tampoc no és el millor lloc per afrontar aquest problema. Pel que fa a les 

residències de la tercera edat, encara que en coneixen l’existència, pensen que les de la 

zona on resideixen estan molt enfocades a la població local, tant pel que fa a l’idioma 

com als costums, la qual cosa tampoc no els ajuda a decantar-se per aquesta opció. 

Aquests darrers aspectes assenyalats per la població nord-europea són imperceptibles 

per la població d’origen local. Cal apuntar també que la seva situació és diferent. A 

excepció dels municipis deltaics —on els darrers anys va haver una important irrupció de 
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nous assentaments residencials en el medi rural per la població jove—, el conjunt dels 

assentaments en el medi rural està ocupat majoritàriament per matrimonis amb una edat 

superior als quaranta anys, els quals ja disposen d’un habitatge en el nucli urbà, per la 

qual cosa el seu aïllament és puntual i, en cas que un dels dos membres de la parella fes 

falta o empitjorés la seva salut, tots tenen clar que marxarien a la casa del poble per la 

proximitat dels serveis bàsics i les ajudes familiars. No obstant això, aquesta possibilitat 

gairebé és inexistent per a les famílies entrevistades amb un assentament aïllat en un 

àmbit amb una densitat residencial més elevada i una proximitat al nucli urbà menor, com 

vindrien a ser les proximitats de la ciutat de Tortosa i la zona de Jesús i Roquetes, indrets 

que esdevenen veritables àmbits urbans amb la diferència que el sòl en què s’insereixen 

segueix essent classificat com no urbanitzable. 

Pel que fa a la població que destina aquests assentaments residencials com a segona 

residència, la gran majoria ha manifestat la voluntat de fer d’aquest habitatge la seva 

residència permanent en el moment que les obligacions familiars, la feina i la disponibilitat 

d’un segon automòbil els ho permetin. Aquestes afirmacions, més que a la distància 

respecte del nucli urbà, podríem considerar que estan més condicionades a les càrregues 

familiars associades a cadascun dels entrevistats, ja que molts reconeixien que, en 

principi, desplaçar-se o no al nucli urbà no els suposaria cap problema, però sí que ho 

seria haver-ho de fer diverses vegades al dia. 

Quant al futur del medi rural, existeix una opinió majoritària tot el col·lectiu de població 

que únicament entén el medi rural des del punt de vista urbanístic. Davant les qüestions 

plantejades, moltes d’aquestes persones són conscients de les dificultats dels pagesos i 

del fet que cada cop s’abandonin més finques, però ho enfoquen com un fet inevitable, 

fruit del desenvolupament mateix. Davant d’això, tots els entrevistats van manifestar la 

importància de l’activitat agrícola més enllà de les qüestions productives, un treball que 

ha permès revitalitzar i mantenir l’espai agrari, tot i la crítica costant a la qual estan 

exposats per malmetre el medi ambient (ús de pesticides, contaminació del sòl, crisis 

agroalimentàries, etc.). No obstant això, creuen que no és rendible conrear el conjunt de 

la finca, ja que tenen altres obligacions que els impossibiliten estar pendents dels cicles 

productius i de les obligacions que porten associades, alhora que tampoc no preveuen en 

un futur dedicar més hores al manteniment de la finca en termes agraris. 

Pel que fa al futur associat als assentaments residencials, vam plantejar la qüestió que, 

des de fa diversos anys, s’està treballant en la possibilitat de facilitar la construcció de 

nous masets i casetes rurals a les Terres de l’Ebre. En relació amb això, pràcticament 

tots els entrevistats, excepte el col·lectiu de pagesos, veuen amb bons ulls aquesta 
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proposta, ja que consideren que «tothom té dret a fer el que vulgui dins de la seva 

propietat»; alguns hi van afegir les dificultats que van tenir en el seu moment per fer-se la 

seva construcció, fins al punt de reconèixer algunes de les «vies alternatives» que van 

haver d’utilitzar per poder disposar d’una llicència d’obres, «encara que fos de 

magatzem». Aquesta visió solidària, però, va quedar en dubte a partir del moment que 

se’ls va preguntar què opinarien si al seu entorn més proper s’autoritzés la construcció de 

nous habitatges, com es va «permetre» a la zona de Roquetes, Jesús o altres exemples 

d’àmbits amb una major densitat d’edificacions. Respecte a aquesta qüestió, d’una banda 

van apuntar que, per raons de seguretat, estaria bé tenir més veïns; d’altra banda, però, 

els arguments sorgits sobre aquesta qüestió fan desconfiar des del punt de vista científic, 

d’aquesta «llibertat i drets individuals» assenyalats en un principi. I és que, com a societat 

erròniament individualista que som, una cosa és fer el que nosaltres volem i l’altra és 

deixar fer el que els altres vulguin.  

En relació amb això, tant la població nord-europea com l’autòctona es va mostrar 

enormement reticent al fet que altres conciutadans vinguin a fer allò que ells van fer en el 

seu moment. Com bé van posar de manifest, una important multitud de nous 

assentaments podria malmetre el seu camp de visió i, alhora, la tranquil·litat que van 

venir a buscar, com afirma un dels entrevistats (entrevista#1.1.5.deltaic): 

«Aquí, tal com vivim, estem molt tranquils; com més gent vingui, pitjor [...]. Nosaltres 

cuidem la finca, tenim un hort [...]. Hem intentat tenir molta cura del camp, però dubto 

que els que vinguin en tinguin tanta com nosaltres».  

Un fragment d’una de les entrevistes realitzades a un ciutadà nord-europeu resumeix 

aquesta qüestió. A la pregunta de si recomanaria als seus familiars viure aquí, la resposta 

va ser clara (entrevista#1.2.12. interior): «Sí, però, en aquesta finca del davant, no». 

Aquest fet ja s’ha posat de manifest en altres estudis portats a terme sobre la 

(no)preservació del medi rural, com el que va realitzar Ignasi Aldomà (2009a, p. 17), que 

vinculava la poca rendibilitat de les terres i la possibilitat de venda dels terrenys pels 

pagesos en l’àmbit periurbà de l’Horta de Lleida en un futur. En aquest estudi es va 

evidenciar com es començava a donar la paradoxa que els nous residents dels 

assentaments dispersos, que precisament són els qui gairebé no conreen les seves 

terres, són els més interessats perquè es mantingui l’activitat agrària de l’entorn, com una 

forma de preservació del medi en el qual viuen; una visió que no difereix tant de 

l’expressió «Aquí no» de l’Oriol Nel·lo (2003), en el sentit que, si bé el discurs social és 

que tothom és lliure per fer el que vulgui, aquesta llibertat es dissipa a partir del moment 

que els actes d’un tercer envaeixen l’espai vital i gaudi personal construït individualment.  
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Aquesta concepció individualista de l’ús i gaudi d’un sòl que la legislació havia declarat al 

marge de la propietat individual d’interès general del medi rural trontolla vista la realitat i 

els reptes a què s’ha d’enfrontar el medi rural en els propers anys. Aquest anhel social de 

viure en un entorn natural privilegiat ha abocat la societat a construir una realitat 

adaptada a les seves necessitats; un autoengany basat en conductes com les que s’han 

posat de manifest en les converses mantingudes amb els agents implicats que ha 

desvirtuat les necessitats reals i els reptes als quals s’ha d’afrontar en aquest cas el medi 

rural. Aquí la qüestió no és si es podran vendre o no els immobles, si es podrà seguir 

construint o si algú pot posar en perill alguns dels elements que constitueixen la nostra 

realitat. El problema de tot plegat i que ningú no ha plantejat en el transcurs de les 

entrevistes és que quedarà del medi rural d’aquí un temps si les dinàmiques 

urbanístiques segueixen com fins ara; una qüestió que només trobem en veu dels 

pagesos, els quals veuen un futur del tot incert. Per a ells, el panorama el podríem 

resumir amb una de les frases dels entrevistats (entrevista#2.3.deltaic): 

«Ser pagès, fins fa poc, es podia considerar una professió, sense horaris marcats i 

menys encara dies festius; però, ara, ni això, som els titelles de les cooperatives i de 

les grans cadenes comercials. Els primers, perquè diuen que sense una baixada de 

preus, les grans superfícies es veuran obligades a importar; els segons, perquè els 

clients no poden assumir uns preus tan elevats. I tot això sense oblidar els polítics, que 

des de fa temps sempre ens diuen el mateix: que els preus vénen marcats per 

Europa».  

La conseqüència de tot plegat és que actualment, tal com les dades oficials i el dia a dia 

dels pagesos posen de manifest, els preus agraris estan per sota del cost de producció, 

amb els consegüents efectes que això té per al productor, que constantment ha de fer 

front a importants costos d’innovació i de tractaments de plagues. Aquest clima de crisi en 

la qual estan immersos des de fa unes dècades ha condicionat totalment el discurs en la 

majoria de les opinions exposades. Des de fa un temps, el sector primari acull amb 

escepticisme qualsevol reforma o pla que es presenti en l’àmbit polític per potenciar el 

desenvolupament del món rural. Però la seva visió és clara (entrevista#2.6. interior/deltaic 

i entrevista#2.9 interior deltaic): 

«Si els números no surten, que no es pensin que vindran molt de joves a substituir-

nos» (entrevista#2.6). «Les reformes que han portat fins ara són moltes i de què han 

servit? [...] Jo no dic que abans vivíem millor, que no és cert, ni jo ni els meus pares, 

però almenys anàvem fent i teníem l’esperança d’un futur millor. I ara?...» 

(entrevista#2.9) 
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Doncs ara la situació en aquest territori no és molt diferent de la que plantejàvem en el 

capítol 2 d’aquesta investigació. Com han deixat clar molts dels entrevistats, sempre han 

d’estar pendents dels preus, de les plagues, de les subvencions, de la nova normativa 

ambiental; una inestabilitat pròpia del medi rural, però incrementada pels forts desajustos 

que asseguren que existeixen tant en el mètode d’assignar les subvencions com en els 

preus que apliquen les cooperatives. Tot això ha portat que es reflecteixi en el seu discurs 

una més que manifesta preocupació per les vagues perspectives de futur i, el que és més 

important, de la manca d’un projecte comú per al món rural per part de totes les 

administracions. Com assenyalava l’anterior entrevistat (entrevista#2.6.interior/deltaic): 

«Cada legislatura ens presenten la panacea del que serà la política agrària de la 

Generalitat en els darrers anys. Cada legislatura, ningú se n’ha oblidat, de nosaltres, 

almenys sobre el paper, però tu veus alguna diferència en positiu?». 

En aquest sentit, a la pregunta de si tingués l’oportunitat es vendria aquests terrenys, la 

resposta era contundent. En gairebé totes les entrevistes realitzades als pagesos es va 

respondre amb un: «no [...], però entenc que la meva família algun dia sí que ho faci». La 

resposta afirmativa per si mateixa no ens hauria de sorprendre tant com la seva reflexió. 

Per a molts, aquestes finques tenen una càrrega sentimental molt important, ja que les 

van heretar dels seus avis o dels seus pares, els quals es van encarregar de treballar-les 

amb molt d’esforç i no menys il·lusió; un vincle del qual són conscients, però que els seus 

fills en pocs casos tenen —o almenys no el manifesten— més enllà del període de 

recol·lecta dels fruits, en el millor dels casos. Tal com molts van assenyalar, «la seva vida 

està molt lluny d’aquestes terres» (entrevista#2.1.interior). En part també ells eren 

conscients que així s’havien encarregat de facilitar-los un futur millor i encoratjar-los a 

formar-se en altres camps professionals. Tot plegat, els genera molta incertesa saber què 

faran els seus fills en un futur proper.  

Finalment, arran d’aquesta darrera qüestió, se’ls va demanar com veien el fet que altres 

pagesos haguessin optat per vendre les seves finques en els darrers anys aprofitant 

l’auge econòmic. La resposta va ser unànime: «normal», i gairebé tots van esmentar 

algun conegut que ho havia fet. Creuen que és comprensible que algú d’edat propera a la 

jubilació o tots es que tenien l’agricultura com a activitat complementària i de caràcter 

familiar s’hagin venut les finques davant d’una oferta de compra. Ara bé, creuen que és 

molt diferent el cas dels pagesos professionals per als quals aquest és l’únic mitjà de 

subsistència. No obstant això, són molts els qui van manifestar que els provocava certa 

enveja el preu de venda final que van obtenir aquells que «se’n van desprendre». Com 

reconeixia un dels entrevistats: «el que ells han cobrat per les terres jo mai ho arribaré a 
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veure treballant al camp» (entrevista#2.9.interior). Davant d’aquesta conjuntura, no és 

d’estranyar que s’hagi trobat a faltar un discurs proactiu, constructiu cap al món rural. 

Reivindicar aquest espai rural com a estructura és complicat per a uns gestors que veuen 

com, poc a poc, entre tots, els han anat expulsant de les seves terres; una situació que 

no és particular d’aquest territori i que aniria de la mà del que narra Antoni Pladevall a 

Terres de lloguer (2006, p. 27) quan van desnonar els masovers de la Teuleria (el nom 

del mas): «perquè la terra no donava prou i ells volien la finca per a uns altres interessos 

tan legítims com inesperats que han passat al davant de tota la vida de treball i sacrifici 

de tres generacions, la dels avis, la dels pares i finalment la seva, que és a la qual ha 

tocat rebre de valent». 

El sector agrícola no és prou important per frenar tots els assentaments urbans que s’han 

establert en el medi rural. És un fet que s’ha plasmat en el territori i que any rere any les 

dades ens ho confirmen. Ni tenen força moral, ni recursos per plantar-hi cara. A tot això 

se li ha d’afegir una Administració altament burocratitzada que no els ha donat tot el 

suport necessari per eradicar totes aquelles conductes impròpies, com sí que ho ha fet a 

la ciutat, on tot està altament regularitzat. Un dels entrevistats així ho va posar de 

manifest entrevista#2.3.deltaic/litoral): 

«Ja fa temps un familiar volia recuperar el taller que havia tingut baix de casa el seu 

pare. En començar tots els tràmits, l’Ajuntament i els veïns li van posar tot tipus 

d’impediments i van acabar acordant que si el volia recuperar havia d’adquirir un local 

al polígon. Aquí el problema és el mateix: les dues vegades que he hagut d’ampliar la 

granja, l’autorització està condicionada al fet que els meus veïns que viuen aquí de 

manera il·legal estiguin d’acord amb les obres; si no és així, problemes [...]. Realment 

tinc pànic al tràmit d’informació veïnal, la veritat, perquè desconeixen què és el que 

necessito o no. Només miren per ells». 

Tot plegat és una conseqüència directa de conjuminar dos segments de la població tan 

dispars, amb uns valors i manera de fer que sovint entren en contradicció amb la pròpia 

idiosincràsia de moltes activitats de naturalesa rural: dues realitats contraposades amb 

dues polítiques de gestió associades de dubtosa eficàcia. D’una banda, hi ha uns 

assentaments que en la major part dels casos no s’adeqüen a norma, altament defensats 

pels seus propietaris, amb unes perspectives de futur de quedar-se i preferiblement 

d’incrementar les seves prestacions d’índole urbana, malgrat l’existència d’una normativa 

urbanística que precisament el que volia era evitar-ho de manera taxativa. D’altra banda, 

existeix una pagesia cada cop més mancada de recursos, altament burocratitzada i amb 

vagues perspectives de futur —exceptuant alguns casos— que compta amb una de les 
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polítiques de la UE més importants en termes econòmics, però que, malgrat el temps 

transcorregut des de la seva entrada en vigor, no ha pogut fer front a la pèrdua d’actius 

laborals, l’envelliment de la població activa agrària, la disminució de la superfície 

conreada, les inversions i, en conseqüència, la competitivitat. 

7.2.2. La funció de la societat en la implementació de les polítiques territorials 

Al darrere dels problemes anunciats als epígrafs anteriors trobem una gran multitud 

d’aspectes sociològics que, en part, determinen l’èxit, i en aquest cas el fracàs, de les 

polítiques de planificació territorial. El resultat obtingut ha estat unes respostes molt 

simplistes des del punt de vista de l’elecció del lloc, però molt complexes des d’un punt de 

vista del comportament humà i la dinàmica social, fins al punt que no es pugui extreure 

una base teòrica consistent que ens aproximi als factors que expliquen els assentaments 

residencials en el medi rural més enllà de les frases estereotipades associades a cada 

col·lectiu. Aquesta complexitat de base social que ha interferit en els afers urbanístics 

posa en dubte que la solució per evitar que aquestes disfuncions es tornin a repetir passi 

per una nova modificació legislativa. 

L’origen de la qüestió és l’agent, és a dir, la persona que decideix viure en un moment 

donat en el medi rural, motivada per tota una sèrie de factors, entre els quals 

pressuposem que els sensorials i els econòmics són els més importants. De fet, tal com 

hem vist en el capítol 2, que la societat d’origen urbà vulgui residir en el medi rural no és 

un fenomen exclusiu dels nostres temps —encara que sí que ho són certes corrents 

naturalistes que fan d’aquest desplaçament una oportunitat per comprendre el 

funcionament del medi natural, l’esforç i el sacrifici del treball per obtenir-ne els fruits 

entre d’altres; un projecte de vida alternatiu intencional que integra de forma holística les 

dimensions ecològiques, econòmiques, socials i culturals de la sostenibilitat amb la 

finalitat —aparent— de regenerar l’entorn social i natural proper on s’ubica l’assentament. 

En un principi, viure en el medi rural hauria de ser precisament tot allò relacionat amb 

aquesta filosofia de vida, ja que aquest contacte amb la natura garanteix la pervivència de 

les funcionalitats del medi rural protegides legalment. 

Tal com ha evidenciat la diagnosi efectuada, el problema sorgeix quan es traspassa la 

línia entre allò que està legalment establert i allò que està socialment acceptat, moment a 

partir del qual, acadèmicament, ens veiem obligats a qüestionar l’efectivitat de la norma 

prèviament consensuada i especialment el seu grau de compliment social. 

Paradoxalment, ens trobem en un temps en què, alhora que la consciència del risc i la 

necessitat de preservar el medi ambient és cada cop més present en la nostra societat, la 
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societat ha fet un ús partidista del reptes aconseguits. Pel que fa als assentaments en 

l’SNU, si bé del resultat de les converses mantingudes podem concloure que l’objecte 

final de cadascun dels nous assentaments residencials en l’SNU ha estat viure en 

contacte amb la natura, s’ha obviat que el sòl rústic és un bé escàs que s’ha de destinar a 

les finalitats que li són pròpies i, efectivament, s’ha de preservar de qualsevol ús que 

suposi un dany o degradació mediambiental.  

Legislativament s’havien imposat uns límits al fet residencial: únicament es pot viure al 

camp si es viu d’aquest en termes productius (d’aquí que les noves construccions 

residencials es limiten als pagesos professionals) o bé si s’hi mantenen les funcionalitats 

que li són pròpies (opció existent mitjançant les rehabilitacions i recuperacions de les 

edificacions tradicionals existents en les quals es permet l’ús d’habitatge). Aquesta 

regulació, evidentment, duu implícits uns límits que, malgrat que siguin totalment lògics i 

acceptats en l’àmbit acadèmic, determinats sectors de la societat no els han acceptat ni 

tampoc reconeixen el tracte diferencial (per acció o omissió) que suposa haver actuat al 

marge de les regles del joc establertes. Les prerrogatives que l’Administració 

suposadament els ha cedit a una part de la ciutadania front a la resta no han estat 

valorades com a tals, ben al contrari, el seu discurs està ple de retrets cap a aquesta per 

tots els impediments que els ha posat sense ser —o bé no ho manifesten— conscients 

del tracte diferencials que els han atorgat per evitar mals majors (demolició). 

En efecte, tot esdevé una contradicció en si mateixa, tant des del punt de vista legislatiu 

com ambiental, d’acord amb el que exposem en el capítol 2 pel que fa a l’interès general 

en la planificació territorial. Arran de les converses mantingudes ens qüestionem que 

s’hagin consolidat i interioritzat socialment els criteris bàsics de l'urbanisme, basats, entre 

molts d'altres principis, en l'ús racional del sòl. Exceptuant-ne alguns casos, no hem 

detectat entre la població d’origen urbà entrevistada actituds fermes ni creences 

mediambientals que portin a rebutjar aquesta pràctica tan perniciosa. 

Hem construït un mode de vida i un espai adaptat a les nostres necessitats de naturalesa 

urbana. I el resultat ha estat una imatge de llibertat pel que fa a les formes, però no als 

continguts. Alhora, però, ens hem dotat d’una important dosi d’idealisme en la manera 

d’entendre, concebre i contemplar el medi rural, desproveïda de qualsevol legitimitat 

democràtica i predisposició a acceptar que les coses no s’han fet bé. Cap dels 

entrevistats ha dit el contrari. Tots han al·ludit en major o menor mesura raons 

mediambientals per defensar el seu mode de vida: paisatge, natura, mosaic agrícola, 

manca de congestió, llibertat, etc. Seria així erroni i tergiversat afirmar que aquesta 

població està mancada de conscienciació ambiental, tanmateix, tots van expressar la 
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seva reticència a posar límits (en termes urbanístics) dins de la seva propietat, la qual 

cosa és difícil si tenim en compte que la conceben com un lloc destinat al gaudi personal.  

El resultat de les entrevistes no és excepcional per a aquest territori, sinó que s’assembla 

al concepte shallow ecology (ecologia superficial), que se sosté en un discurs teòric de 

respecte i protecció de la naturalesa, però relegat a un segon terme a partir del moment 

que limita les nostres aspiracions; un concepte que el filòsof noruec Arne Naess (1973), 

en plena voràgine dels termes mediambientals, va contraposar amb el concepte deep 

ecology (ecologia profunda), que es basa en la substitució de la visió antropocèntrica per 

la biocèntrica o ecocèntrica. En aquest sentit, s’ha d’acceptar una de les principals 

limitacions de base de la planificació territorial: no entendre la preservació de la natura 

com un valor en si mateix.  

Més enllà de la imatge bucòlica del medi rural, l’escenari analitzat ha esdevingut un àmbit 

amb una tensió latent entre els diferents agents que hi formen part, on les acusacions i 

retrets entre ells estan lluny de trobar per si mateixos un punt d’equilibri i convivència 

entre la base econòmica, social i cultural: uns, perquè no han respectat les lleis; els 

altres, perquè els estrangers han colonitzat el medi rural; aquests darrers, perquè han 

envoltat les seves finques on inicialment havien vingut en cerca d’una pau, tranquil·litat i 

paisatge i, en conseqüència, els ho han malmès; la classe política, perquè no ha defensat 

el marc legal, sense tenir en compte, en cap cas, que el territori i el que hi passa són una 

qüestió que ens afecta a tots per igual. El resultat és un espai on conflueixen actors 

diferents amb valors i prioritats d’una divergència abismal.  

Pel que fa als causants del fet, la destrucció de la cultura ambiental —que hi és—, no 

s’hauria d’atribuir únicament a aquell segment de la població que un dia, per motius 

diversos, va decidir establir el seu habitatge en el medi rural al marge de la legalitat. La 

forma i manera de relacionar-se amb la natura ha estat banalitzada i malferida per tots els 

fronts socials. En aquest cas, simplement es tracta d’una població que disposava d’un 

espai, recursos econòmics i temps per fer realitat les seves aspiracions personals. Durant 

molts d’anys estava permès i, per tant, ho van fer, per tots els motius que hem exposat, 

però també perquè ningú els ho va impedir. Una altra cosa, però, és que els arguments 

amb què justifiquen la seva estada es corresponguin amb la realitat.  

En general, la població entrevistada ha manifestat amb les seves opinions que no se sent 

partícip del projecte de conservació d’aquestes terres, malgrat que, paradoxalment, se’n 

beneficiïn directament. En conseqüència, el territori s’ha entès com un valor, però 

sectorial en funció dels interessos més individuals. Una dinàmica molt vinculada a la 

percepció psicogeogràfica de Guy (Debord, 1957), en el qual l’espai és percebut per la 
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població en funció de l’empatia, el magnetisme o la passió que tenim envers aquest: tot 

depèn de la mirada de qui l’observa. Passa el mateix amb la seva comprensió. Els 

humans propendim a explicar la realitat des del nostre punt d’observació, des de les 

nostres necessitats i desitjos, i aquests són incompatibles actualment amb la pràctica de 

l’urbanisme més enllà de la concepció reguladora que no educadora de l’eina. 

El territori que efectivament tenim és un espai amb diferents agents, molt propers 

físicament, però totalment oposats en actitud, inquietuds i valors; un enfrontament obscè 

d’una magnitud incalculable dins de l’ètica territorial, una contraposició d’ideals malgrat 

que tots al·ludeixin als valors del medi rural. No cal insistir un altre cop que el debat és 

complex —sobretot perquè hi ha drets socials adquirits en la propietat del sòl— i s’ha 

tornat obert, difús i susceptible de fer-ne interpretacions diverses. Ens hem convertit en 

una societat en la qual tots coneixem els nostres drets individuals, però, en canvi, obviem 

les nostres obligacions davant la llei; un fet que —tot i que no es pot generalitzar— ens 

dóna la sensació que qualsevol normativa de regulació dels usos permesos en el medi 

rural que es plantegi sigui més laxa i més fàcilment vulnerable que la mateixa en 

qualsevol altre espai i, en especial, en el sòl urbà. En els apartats següents veurem fins 

quin punt les forces inductores del procés tenen a veure en aquesta situació. 

7.3. Forces inductores del procés. La mercantilització del sòl no urbanitzable 

Els assentaments residencials en l’SNU constitueixen una realitat social i territorial del 

medi rural ebrenc, coproduïda per forces inductores de caràcter històric, però també per 

forces inductores de caràcter socioeconòmic. En aquest sentit, si bé els factors històrics 

han estat determinants per l’existència i pervivència d’un gran nombre d’assentaments 

disseminats de naturalesa agrícola en l’SNU de les Terres de l’Ebre, cal no deixar al 

marge tots aquells aspectes relacionats amb la mercantilització del preu del sòl de 

naturalesa rural i entendre aquesta atribució mercantil atorgada a un sòl que s’havia 

exclòs dels processos d’urbanització (de la seva comercialització) com la causa principal 

de l’augment ininterromput d’assentaments residencials en el medi rural.  

Més enllà del fet de disposar d’un habitatge en el medi rural, en vista de la seva 

comercialització, el preu final d’un bé rústic varia substancialment en funció de si consta o 

no d’una construcció, i molt més encara quan és de tipus residencial. Aquesta disfunció 

entre els usos que són propis de l’SNU i els desitjats fa que el valor final associat als 

terrenys amb possibilitats d’urbanitzar o bé per residir-hi directament en cap cas equival 

al potencial de productivitat de la finca, ni molt menys a la seva extensió. Als efectes de 

transaccions, aquesta situació ha provocat que, en un moment de màxima esplendor 
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econòmica com el viscut en la passada dècada, els preus finals dels terrenys agrícoles 

amb presència d’usos residencials o amb possibilitats s’arribessin a triplicar i que se’ls 

hagi atorgat una valoració del metre quadrat similar —i en alguns casos superior— a la 

del sòl urbà. Ha estat aquest augment del preu final de l’SNU el que ha comportat la 

privatització de les funcions productives, així com el malbaratament d’uns recursos 

(agrícoles) cabdals en clau de futur i de país. 

D’acord amb això, el plantejament que desenvolupem en els següents subapartats té com 

a objecte indagar en algunes de les reformes sectorials que es considera que estan al 

darrere d’aquesta mercantilització del sòl rústic. Concretament, aquesta anàlisi se centra 

en les reformes portades terme a nivell fiscal (impost sobre béns immobles) i en matèria 

d’habitatge (cèdula d’habitabilitat); dos mecanismes de control i tributació del parc 

d’habitatges que difícilment es poden deslligar del que ha succeït en aquests darrers anys 

en el mercat immobiliari i en el medi rural, sobretot si tenim en compte tots els efectes 

perniciosos en la planificació territorial que tenen les vendes i transaccions immobiliàries 

que reuneixen els tres requisits següents: habitatge, amb cèdula d’habitabilitat i legalitzat. 

Juntament amb aquesta anàlisi, la recerca que presentem conclou amb els resultats de la 

cerca portada a terme pels diferents portals d’Internet per constatar l’estreta relació 

existent entre la proliferació dels usos residencials en el medi rural i el mercat immobiliari 

sorgit en els darrers anys en la demarcació de l’Ebre. 

En conjunt, aquesta anàlisi ens permetrà investigar tots aquells elements que han 

propiciat una estimulació de «la caseta i l’hortet», aquest cop, però, lligada en part a un 

conjunt d’influències de tipus administratiu, econòmic, social, cultural i de màrqueting, al 

marge d’una planificació oficial i del medi ambient, i en una conjuntura política que ho ha 

permès; tota una sèrie de factors que poden explicar part d’aquest més que evident 

fracàs de les eines de planificació territorial per combatre l’extensió del model residencial 

dispers i, en concret, la urbanització del medi rural. 

7.3.1. En matèria fiscal: l’impost sobre béns immobles 

L’objecte d’aquest apartat és exposar dues visions sobre un mateix fet que fins avui no 

han anat acompanyades dels treballs de divulgació necessaris per part de l’Administració 

per explicar a què ens referim en termes urbanístics quan denominem un terreny com a 

sòl urbà i a què ens referim quan denominem un bé immoble com a urbà en matèria 

tributària. Així, en aquest apartat exposarem la diferència existent entre la classificació del 

sòl establerta per la normativa urbanística de la que en fa en matèria tributària per la llei 

bàsica estatal, ambdues classificacions regulades en el període d’anàlisi d’aquesta 
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investigació per la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions (derogada 

per la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl). 

La Llei d’urbanisme de Catalunya regula el règim urbanístic del sòl (articles 24-54), 

d’acord amb la classificació i la categorització fixada per la Llei 6/1998, amb les 

matisacions introduïdes pel Tribunal Constitucional en la Sentència 164/2001, d’11 de 

juliol. El règim urbanístic del sòl es determina per la classificació, la qualificació en zones 

o sistemes i la inclusió en un sector de planejament urbanístic derivat o en un polígon 

d’actuació urbanística. En efecte, la classificació del sòl constitueix un element essencial 

en el conjunt del sistema normatiu urbanístic, en tant que mitjançant aquesta classificació 

s’estableix l’adscripció del règim jurídic propi de cadascuna d’aquestes categories.  

D’aquesta manera, les persones propietàries de sòl i dels béns immobles que s'hi 

ubiquen tenen dret a utilitzar-lo, gaudir-ne i disposar-ne dins dels límits i amb compliment 

dels deures establerts en la legislació, el planejament urbanístic i la resta de normes 

aplicables, les quals delimiten el contingut urbanístic del dret de propietat i en defineixen 

la funció social. Pel que respecta al sòl urbà i urbanitzable, és a dir, els únics sòls aptes o 

susceptibles en un futur de poder ser urbanitzats, la seva inclusió dins de cadascuna de 

les categories es determina segons el que estableix l’LU 2/2002: 

1. Sòl urbà (article 25):  

- Els terrenys que el planejament inclou de manera expressa en aquesta classe de 

sòl, perquè, havent estat sotmesos al procés d’integració en el teixit urbà, 

compten amb tots els serveis urbanístics bàsics, o bé estan compresos en àrees 

consolidades per a l’edificació d’almenys dues terceres parts de la seva superfície 

edificable. 

- Els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau 

d’urbanització que aquest determina. 

2. Sòl urbanitzable (article 33): 

- Els terrenys que, d’acord amb el que estableix l’article 3 (concepte de 

desenvolupament urbanístic sostenible), el pla d’ordenació urbanística municipal 

corresponent consideri necessaris i adequats per garantir el creixement de la 

població i de l’activitat econòmica, i els terrenys que els plans directors urbanístics 

delimitin com a àrees residencials estratègiques. 

- El sòl urbanitzable ha d’ésser quantitativament proporcional a les previsions de 

creixement de cada municipi i ha de permetre, com a part del sistema urbà o 

metropolità en què s’integra, el desplegament dels programes de sòl i d’habitatge. 
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D’acord amb això, els plans d’ordenació urbanística són l’instrument integral del territori 

que regula la classificació del sòl en funció dels objectius de desenvolupament fixats a 

nivell municipal. En aquests, la classificació de terrenys dins la categoria de sòl urbà s’ha 

conceptualitzat com de caràcter reglat. Així, la urbanització en qualsevol part del territori 

no comporta la seva inclusió com a sòl urbà. Aquest canvi de classificació ha d’estar 

motivat per altres factors i criteris entre els quals destaca el de compacitat, complexitat i 

cohesió amb el teixit urbà preexistent, com també el de poder disposar dels serveis 

urbanístics bàsics i sobretot, l’interès general. Paral·lelament, en aquest tipus de sòl els 

propietaris han de costejar i, si s’escau, executar la urbanització, edificar els solars en els 

terminis fixats pel planejament urbanístic, entre d’altres.  

En l’àmbit tributari, el règim del sòl s’entén des del punt de vista dels drets i deures de la 

propietat, i també es regula segons els criteris establerts per la Llei 6/1998; uns criteris 

que, si bé complementen el planejament urbanístic, en cap cas el substitueixen, motiu pel 

qual, a l’efecte de classificació del sòl, sempre preval el que s’estableix en la normativa 

urbanística. Concretament, tributàriament, la regulació del sòl ve establerta pel registre 

administratiu que figura en el cadastre immobiliari, que depèn del Ministeri d'Hisenda i en 

el qual es descriuen els béns immobles existents en cada parcel·la o porció del sòl, 

enclavada en un terme municipal, i amb independència d'altres drets o obligacions que 

recaiguin sobre l'immoble. La seva regulació és de competència exclusiva estatal, però al 

servei de les hisendes locals i autonòmiques. Per tant, tot i que la informació continguda 

en el cadastre serveix de base de dades d'informació territorial per a les finalitats 

legalment previstes, la seva naturalesa és exclusivament tributària.  

D'acord amb la Llei 48/2002, de 23 de desembre, del cadastre immobiliari, els béns 

immobles poden ser urbans o rústics i de característiques especials, tot i que la 

naturalesa del sòl depèn de les determinacions del planejament urbanístic. Malgrat 

aquesta diferenciació, l'origen del problema rau en l’apartat 4 de l’article 2. Béns 

immobles urbans i rústics, en el qual es determina que: «s’entén com a sòl de naturalesa 

urbana el classificat pel planejament urbanístic com a urbà; els terrenys que tinguin la 

consideració d’urbanitzables segons el planejament i estiguin inclosos en sectors, així 

com la resta del sòl classificat com urbanitzable a partir del moment d’aprovació de 

l’instrument urbanístic que el desenvolupi, i reuneixi les característiques contingudes en 

l’article 8 de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions». D'acord amb 

aquest article, per tant, té condició de sòl urbà: 

- «El sòl ja transformat que compti, com a mínim, amb accés rodat, abastament 

d’aigua, evacuació d’aigües i subministrament d’energia elèctrica o el sòl que ha 
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estat consolidat per l’edificació en la forma i les característiques que estableixi la 

legislació urbanística; 

- Els terrenys que, en execució del planejament, hagin estat urbanitzats d’acord amb 

aquest planejament». 

Tot i aquesta diferenciació que se’n fa, el problema radica en què, encara que la 

classificació del sòl efectuada per la Llei d’urbanisme de Catalunya és més o menys 

coneguda tant per tots aquells professionals que es dediquen a l’ordenació del territori 

com per la societat en general, la classificació establerta per l’Administració tributària, i 

principalment els criteris que en regeixen la regulació, són des de fa anys confusos per 

desconeixement, però, sobretot, pels dubtes que planteja imposar un tribut sobre un ús 

independentment de la seva adequació a norma en termes urbanístics. 

Pel que respecta als usos admesos en l’SNU, i en especial, a les construccions 

residencials que han vulnerat l’ordre jurídic, la doble nomenclatura que pot rebre un 

terreny en funció dels usos que s’hi desenvolupen ha comportat que molts dels seus 

propietaris entenguessin la categorització del sòl establerta durant el procés de 

regularització cadastral —i el consegüent augment de l’impost que han de pagar— com 

una legalització de les obres dutes a terme o bé això és el que han al·legat en el 

transcurs de les converses mantingudes. Aquesta situació es dóna perquè l’Administració 

tributària i l’òrgan urbanístic utilitzen denominacions del sòl semblants per a un fet 

diferent. Això ha comportat que moltes de les noves edificacions residencials implantades 

en el medi rural s’hagin classificat com a béns immobles de tipus «urbà», malgrat que 

estiguin ubicades en una finca classificada cadastralment com a «rústica», però amb un 

ús (habitatge) que no s’adequa a la normativa urbanística. 

Si bé l’ús del terme urbà que es fa per denominar dues coses molt diferents s’empara 

sota una mateixa llei (Llei 6/1998), l’objectiu d’aquesta norma no és precisament exercir el 

control de la disciplina urbanística, sinó regular les condicions que asseguren la igualtat 

essencial del seu exercici en tot el territori nacional. En el preàmbul d’aquesta Llei ja es 

dóna per entès que l'objecte no és regular l'ús del sòl, en el sentit que: «El legislador 

estatal, que constitucionalment no té competències en matèria d’urbanisme i d’ordenació 

del territori en sentit propi, no pot afrontar tot sol aquesta tasca, a la qual només pot 

aportar una solució parcial posant a contribució la seva competència indiscutible per 

regular, com ha reconegut aquesta Sentència del Tribunal Constitucional, les condicions 

bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici del dret de propietat del sòl a tot el 

territori nacional, així com regular altres matèries que incideixen en l’urbanisme com són 

l’expropiació forçosa, les valoracions, la responsabilitat de les administracions públiques o 
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el procediment administratiu comú». Aquesta Llei, si bé hauria d’anar amb consonància 

amb la urbanística, el legislador mateix la desvincula d’aquesta norma —ja que cal 

recordar que les competències en urbanisme són autonòmiques—, motiu pel qual, la 

classificació del sòl que hi estableix mostra una intencionalitat tributària manifesta, ja que 

regula el règim del sòl en funció de l'ús que s'hi desenvolupa. 

Aquest marc de regulació dels usos del sòl i corresponent tributació que tants problemes 

d'interpretació ha generat al llarg dels anys s'ha mantingut en les successives 

modificacions legislatives. Concretament, el Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (vigent)80, segueix 

classificant els béns immobles en urbans, rústics i de característiques especials, i 

estableix el caràcter urbà o rústic de l’immoble en funció de la naturalesa del sòl, és a dir, 

dels usos que s'hi desenvolupen i no de la classificació del sòl. A la pràctica, aquesta 

regulació significa que, si en la parcel·la cadastral en qüestió s’hi desenvolupen usos 

urbans (hi ha un habitatge), l’àmbit urbanitzat es classifica en termes tributaris com a sòl 

de tipus urbà i la resta de terrenys ubicats en la parcel·la, on exclusivament s’hi 

desenvolupen usos agraris, la classificació serà de tipus rústic. 

D’acord amb tot el que hem explicat, aquesta regulació té la seva plasmació en l’àmbit 

impositiu. Determinada la naturalesa dels béns, els ajuntaments estan obligats a aprovar 

els elements de la imposició dels tributs locals a través de les corresponents ordenances 

fiscals mitjançant l'IBI, tribut directe de caràcter general que grava el valor dels béns 

immobles rústics, urbans i de característiques especials. A l’efecte d’aquest impost, tenen 

la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles 

de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del 

Cadastre immobiliari, és a dir, les que s’han enumerat anteriorment.  

Pel que fa a les edificacions residencials en l’SNU implantades a partir de l’entrada en 

vigor de l’LU 2/2002, si l’immoble objecte de revisió cadastral s’adiu a les determinacions 

establertes a les normes reguladores del cadastre, es considera com a bé immoble de 

tipus urbà, independentment de la classificació dels terrenys i, en conseqüència, de la 

seva presumpta adequació a norma; un impost exclusivament sobre l’ús que, tot i que ja 

estava previst a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.81 

                                                
80 Desenvolupat pel Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari.  

81 L’entrada en vigor de la Llei 39/1988 va suposar la creació de tres grans impostos: l’impost sobre béns immobles, 
l’impost sobre activitats econòmiques i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. A l’efecte de l’impost sobre béns 
immobles, tenen la consideració de béns immobles de naturalesa urbana (article 62) —al marge dels classificats pel 
planejament municipal com a sòl urbà o urbanitzable (lletra a)— els terrenys que es fraccionin en contra del que disposa la 
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Al darrere d’aquest ús d’una mateixa terminologia podem trobar motius de debat 

suficientment importants per entendre l’al·lusió directa que es fa des de moltes propietats 

afectades per processos de disciplina urbanística o requeriments de drets a 

l’Administració quan asseguren que l’edificació en qüestió ha estat «legalitzada», tot i que 

no per la via que pertoca: la urbanística. En l’àmbit de les Terres de l’Ebre, l’exemple més 

evident ha estat els requeriments efectuats per la plataforma Salvem el Canalet (figura 

A.28 i figura A.38) afectada pel traçat de la variant de la C-12 o totes aquelles altres 

edificacions afectades per instal·lacions eòliques, entre d’altres, les quals han reivindicat 

davant l’Administració la defensa de les seves propietats o la indemnització que els 

pertoqui segons la classificació del sòl establerta tributàriament: la urbana. 

Aquesta incongruència entre l’Administració tributària i l’òrgan urbanístic es posa de 

manifest en l’anàlisi comparativa entre la informació cadastral i urbanística associada a 

uns terrenys rústics una edificació residencial de recent construcció. Així, tributàriament, 

d’acord amb les dades cadastrals disponibles en obert mitjançant la Seu Electrònica del 

Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (vegeu figura 7.1), la finca 

està dividida en dues categories en funció de la naturalesa i usos que s’hi desenvolupen: 

la primera està integrada pels béns de naturalesa rural (dades sobre el tipus de cultius); 

la segona, pels béns immobles de tipologia residencial.  

 

 

 

FIGURA 7.1. Informació cadastral associada a uns terrenys rústics amb edificació residencial. 
Font: Seu Electrònica del Cadastre. 

En la descripció de la finca s’especifiquen les característiques físiques, econòmiques i 

jurídiques a efectes fiscals i, en funció dels usos que s’hi desenvolupen, se li assigna una 

determinada tributació. Pel que fa als béns immobles d’ús agrari, les dades cadastrals 

associades a la fitxa cadastral esmentada són les següents (figura 7.2). 

 

 

                                                                                                                                              
legislació agrària, sempre que aquest fraccionament en desvirtuï l’ús agrari, i sense que això representi cap alteració de la 
naturalesa rústica d’aquests a altres efectes que no siguin els d’aquest impost (lletra b). Així mateix, als efectes d’aquest 
impost, tenen la consideració de béns de naturalesa rústica (article 63): a) els terrenys que no tinguin la consideració 
d’urbans de conformitat amb el que disposa la lletra a) de l’article anterior; b) les construccions de naturalesa rústica. 
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FIGURA 7.2. Dades cadastrals associades als bens rústics. 
Font: Seu Electrònica del Cadastre. 

Respecte als béns immobles d’ús residencial, s’especifica un àmbit urbanitzat de 186 m2 

construït al voltant de l’any 2004 (any en què el cadastre o el consistori municipal detecta 

els nous usos, ja sigui per la informació directa facilitada pel promotor, una revisió feta per 

l’Ajuntament o una verificació mitjançant els vols aeris periòdics). En conseqüència, 

aquesta superfície edificada es tributa per separat dels terrenys classificats com a 

«rústics» i d’ús «agrari», per la qual cosa són béns immobles de tipus «urbà» i «ús 

residencial» (figura 7.3): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 7.3. Dades cadastrals associades al sòl d’ús residencial existent en terrenys rústics. 
Font: Seu Electrònica del Cadastre. 

Pel que respecta a la informació urbanística associada a la parcel·la objecte d’anàlisi, és 

a dir, la regulada amb el POUM, segons el MUC, els terrenys de referència estan 

classificats com a no urbanitzable de protecció i/o valor agrícola (clau 20), és a dir, en un 
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sòl que el planejament municipal delimita amb la finalitat de donar-los protecció per raó 

dels seus valors agrícoles. Urbanísticament, no es fa cap diferència entre els béns 

residencials i els rústics a l’efecte de classificació (figura 7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.4. Informació urbanística associada als terrenys analitzats.  
Font: Mapa urbanístic de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

En efecte, amb la classificació urbanística del sòl assignada s’han d’aplicar les 

determinacions generals de la Llei d’urbanisme relatives a l’SNU a les seves 

instal·lacions, construccions i usos, així com la legislació territorial i sectorial vigent. Pel 

que fa a la regulació de les construccions que s’hi poden implantar, la seva autorització 

queda subjecta a les determinacions de l’article 47, és a dir —i com cal recordar—, 

únicament es poden admetre: «les construccions i les dependències pròpies d’una 

activitat agrícola, ramadera o explotació de recursos naturals o, en general, rústica i/o les 

construccions destinades a habitatge familiar que estiguin, directa i justificadament 

associades a una activitat agrícola i/o explotació de recursos naturals».  

Per tant, a la pràctica, ens trobem amb una edificació de recent construcció en l’SNU que 

tributa com un bé immoble de tipus urbà, on s’hi desenvolupa un ús residencial, però que, 

segons la normativa urbanística, els nous usos implantats presumiblement no s’adeqüen 

a la legalitat, a excepció que es tracti d’un habitatge vinculat amb l’activitat agrària 

preexistent i la persona propietària es dediqui professionalment a l’activitat agrària, 

ramadera i/o forestal. No obstant això, l’estat actual de l’edificació i dels elements 

annexos que l’acompanyen ens porten a qüestionar-nos aquesta vinculació.  

La seqüència temporal dels ortofotomapes de l’ICGC ens permeten apreciar-hi els canvis 

urbanístics així com la seva vinculació amb l’entorn (figura 7.5).  
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FIGURA 7.5. Àmbit de la superfície urbanitzada. Evolució temporal. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Tal com podem constatar en l’anàlisi temporal, en cap cas es tracta d’una edificació 

tradicional, ja que no figura en l’ortofotomapa de l’any 1983, com tampoc no és una 

construcció d’abans de l’entrada en vigor del primer instrument de planejament municipal, 

senzillament, la petita edificació que hi havia a la dècada dels noranta actualment ha 

derivat en una construcció residencial de magnituds considerables, de característiques 

constructives i elements auxiliars desvinculats del seu entorn rural proper. Per tant, 

d’acord amb el marc legal, el volum edificat (186 m2) i l’estat dels terrenys dels voltants de 

l’edificació (matollar/abandonats), difícilment es podria adequar al planejament vigent. 

En resum, ens trobem amb una incongruència entre l’objecte i el significat del terme urbà 

que provoca que part de les edificacions d’ús residencial construïdes des de l’entrada en 

vigor de l’LU 2/2002 en el medi rural —entenent les anteriors com edificacions fora 

d’ordenació— pagui un IBI urbà per l’ús residencial implementat en l’SNU en plena 

vigència d’un instrument urbanístic que no ho permet i que, alhora i en molts casos, no ha 

estat sancionable per l’Administració. Tanmateix, el que es presenta com un instrument 

tributari equitatiu a la realitat també conté diferències entre municipis i propietats. 

Concretament, es dóna el cas —i així s’ha constatat en moltes de les investigacions fetes 

amb el treball de camp— que, malgrat que s’ubiqui una edificació residencial en els 

terrenys rústics, la tributació cadastral assignada en el conjunt de la finca sigui de tipus 

rústic: bé perquè el consistori no ha actualitzat les dades referents als terrenys de 

referència o bé perquè encara no s’ha portat a terme un procés d’actualització cadastral. 

En efecte, en aquests casos l’IBI que s’ha de pagar és únicament rústic i, per tant, amb 

un preu molt inferior a l’urbà, i, en alguns casos, fins i tot estan exempts de pagar tribut 

cadastral perquè no arriben a les hectàrees mínimes establertes pel consistori municipal. 

En seria un exemple el que hem constatat en la següent edificació, ubicada en terrenys 

protegits i construïda en plena vigència de l’LU 2/2002 (figura 7.6). 
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FIGURA 7.6. Construcció residencials en sòl de protecció especial. Evolució temporal. 
Font: Seu Electrònica del Cadastre. Cartografia de referència de l’ICGC. 

D’acord amb les dades cadastrals referents a aquest immoble, l’àmbit on s’ubica 

l’edificació està en procés de regularització cadastral fins el 30 de novembre de 2016 i, 

per tant, actualment es troba exempta de tots aquells tributs que li pertocarien d’acord 

amb els usos actualment existents (figura 7.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.7. Dades cadastrals associades a la finca de la figura 7.6. 
Font: Seu Electrònica del Cadastre. 

Quan aquesta regularització sigui vigent, en el cas que l’Administració tributària així ho 

dictamini, es podrà exigir el pagament de l’ús que s’hagi fet del sòl (urbà, en aquest cas) 

fins a cinc anys enrere. Mentrestant, l’edificació segueix estant al marge de la legalitat en 
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termes fiscals —a l’empara suposadament d’una petita construcció agrícola datada de 

l’any 1993 que no es detecta a les sèries històriques dels ortofotomapes—, administratius 

—tenint en compte les dimensions de l’edificació i l’enjardinament no sembla que existeixi 

aquesta vinculació amb la suposada activitat agrícola (figura 7.8)— i, sobretot, legals —és 

un delicte contra l’ordenació del territori perquè s’ha construït en terrenys protegits. En 

canvi, però, vindria a ser una veritable inversió per als seus propietaris en el cas que els 

terrenys es posessin actualment en el mercat immobiliari. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.8. Dimensions d’una edificació de tipus residencial en sòl de protecció especial. 
Font: Seu Electrònica del Cadastre. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Pel que fa a aquestes situacions, el procés de regulació cadastral 2013-2016 aprovat pel 

Govern central el desembre de 2012 garanteix que tots els immobles ubicats en l’SNU 

estiguin degudament ben inventariats, és a dir, que figurin en la realitat jurídica i en 

conseqüència tributària. Mitjançant aquesta modificació es permet actualitzar les dades 

cadastrals a tots aquells immobles i construccions que no s’han declarat al Cadastre, com 

ara les casetes d’eines convertides en xalets o les piscines i garatges construïts en la 

parcel·la o jardí; un procediment que és conegut com «amnistia cadastral» per la seva 

similitud amb la famosa i polèmica amnistia fiscal. En conseqüència, ja sigui de manera 

voluntària de regularització (per part de la persona titular de la construcció) o d’ofici (pel 

Cadastre mateix), prèvia identificació de les construccions irregulars mitjançant fotografia 

aèria, es permet regularitzar cadastralment tots aquells immobles irregulars. Per engegar 

aquesta «amnistia» s’ha creat la taxa de regulació cadastral: un tribut estatal que hauran 

de pagar les persones físiques i jurídiques que són subjecte passiu de l’IBI en l’exercici 

en què s’iniciï la regulació. 

Aquesta regularització és fiscalment obligatòria per a totes les comunitats autònomes (a 

excepció del País Basc i Navarra) tal com així s’estipula en el Text refós de la Llei de 

cadastre immobiliari (articles 16 i 70). Des de la seva entrada en vigor fins ara, el 

Cadastre ha anat publicant en el BOE les localitzats en les quals s’inicia la regulació. En 
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el cas de les Terres de l’Ebre actualment (2015) s’està portant a terme en diversos 

municipis, entre els quals hi ha Amposta, Alcanar, Sant Jaume d’Enveja, Rasquera i 

Tortosa, entre d’altres. Per tant, això comporta que els titulars dels drets de propietat 

estan obligats a declarar al Cadastre qualsevol modificació en l’immoble que n’afecti la 

seva descripció cadastral (ja sigui ampliacions, noves construccions, reforma, modificació 

d’ús o destinació), i el seu incompliment constitueix una infracció tributària. 

La regulació té efectes des de la data en la qual es va efectuar la construcció irregular 

que s’esmeni, fet que comporta que els consistoris afectats puguin liquidar els impostos 

de l’IBI i altres impostos vinculats a la finca més els interessos de demora que es van 

deixar d’ingressar per l’edificació regularitzada durant els exercicis no prescrits (vora uns 

quatre anys). Si bé en cap cas l’amnistia no regularitza edificacions no declarades que 

s’hagin construït en propietats que són legals, o totalment irregulars pel planejament 

urbanístic, manté el mateix criteri de base que segueix abocant a la confusió: fer coincidir 

únicament la realitat immobiliària amb la descripció cadastral, amb independència de si la 

infracció comesa o la sanció imposada —si n’hi ha—ha prescrit. 

La qüestió de tot plegat és si aquesta és la mesura més idònia per adequar a dret la 

realitat immobiliària no declarada i si realment serveix per fer front al frau fiscal. La 

resposta a aquest plantejament varia en funció de la vessant en què s’analitzi. 

Possiblement, des d’una perspectiva estrictament tributària està més que justificat aquest 

procediment reglat, ja que, en el fons, no deixa de ser un tribut per l’ús i rendiment que 

s’obté d’un bé. Entenent la gestió del territori des d’una perspectiva global, oberta i 

estratègica, però, aquesta visió sectorial del territori corre el risc de deixar al marge altres 

aspectes i qüestions fins avui encara no resoltes com és la lentitud de la disciplina 

urbanística, els delictes no prescrits en terrenys de protecció especial o d’altres també 

molt importants —tot i que no hagin estat objecte d’aquesta investigació— com és el 

Registre de la propietat —en què la finca, malgrat l’actualització cadastral, seguirà 

figurant incorrectament descrita. En el cas de la construcció que s’exemplifica en la figura 

7.7, si bé pot succeir que en breu l’àmbit de l’edificació com tots els elements auxiliars de 

tipologia urbana que el conformen es classifiquin per l’Administració tributària com a sòl 

urbà, aquest reconeixement en cap cas suposarà una paralització del procés penal en el 

qual estigui immersa la propietat (figura A.72 a A.75) com tampoc l’amnistia del delicte 

comès, i molt menys encara la seva prescripció —si tenim en compte que en l’SNU les 

darreres sentències han dictaminat que els delictes urbanístics no prescriuen. Aquesta 

regularització cadastral tampoc paralitzarà la resta de processos de protecció de la 

legalitat urbanística oberts —alguns dels quals exemplificats en aquesta investigació. 
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Mentrestant, però, edificacions unifamiliars en l’SNU que no estan d’acord amb la Llei 

d’urbanisme pel que fa a l’ús final i a les dimensions i característiques establertes pel 

planejament municipal pagaran un impost per un immoble no reconegut, és a dir, un IBI 

molt més elevat, tot i que el terreny estigui destinat, segons el planejament general, a la 

naturalesa rústica de la finca.  

De resultes d’aquesta confusió, però, no deixa de ser complex traslladar a la població 

afectada el significat d’aquest impost, sobretot quan en molts consistoris s’ha acompanyat 

d’un segon impost com és el de recollida d’escombraries —quan, en realitat i com 

reivindiquen els afectats, el servei no es porta a terme d’una manera propera i efectiva 

com a conseqüència del mateix caràcter dispers de l’edificació. Tot plegat és una 

aparença de legalitat que en el seu rerefons eludeix, sense cap tipus de mirament, 

l’estricta aplicació de la normativa administrativa en termes globals, una qüestió que és 

difícil de resoldre, ja que moltes de les edificacions residencials existents en el medi rural 

al marge de la legalitat no es poden adequar a norma en les condicions actuals.  

En termes de gestió del territori, el debat està obert en el sentit que ara per ara aquest 

tribut és l’únic que grava un impost als usos residencials que s’han implantat en el medi 

rural al marge de la legalitat. Vist el territori resultant d’aquesta dispersió dels 

assentaments en el medi rural, jurídicament i socialment no és equitatiu que les 

construccions residencials en el medi rural estiguin exemptes de pagar un tribut més 

elevat que la resta de terrenys rústics sense presència d’usos residencials desvinculats 

del lloc tenint en compte l’ús que fan de la xarxa de camins rurals, el consum d’aigua 

previst inicialment per regadiu destinat a altres finalitats (piscina, gespa, etc.) o els riscos 

de contaminació del subsòl per la manca de xarxa de sanejament, entre d’altres, com 

serien tots els impactes ambientals i paisatgístics associats al malbaratament del sòl o els 

costos d’evacuació associats en cas d’un episodi d’incendi forestal.  

Totes aquestes qüestions ens porten a plantejar-nos la bonança d’aquest tribut, és a dir, 

si repercuteix en una millora del medi rural en general més enllà dels discursos 

contraposats existents en quan a obligacions respecta, és a dir augment dels impostos i 

càrregues urbanístiques afegides.82 

 

                                                
82 Un exemple a les Terres de l’Ebre és el que succeeix amb els propietaris de xalets a la zona natural dels Ports de Beseit, 
com així ha posat de manifest en aquests darrers anys la premsa escrita local. Totes aquestes persones, tot i haver-se 
construït edificacions residencials —sense justificació aparent— en terrenys forestals s’han manifestat totalment en contra 
del tribut urbà que els consistoris municipals han aplicat sobre les seves finques, així com de les condicions associades als 
costos d’urbanització que porta associat el més que reclamat pla parcial urbanístic, que comporta la seva regulació 
urbanística (figura A.4, A.24, A.25 i A.70). 
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7.3.2. En matèria d’habitatge: la cèdula d’habitabilitat 

L’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat té 

competència exclusiva en matèria d’habitatge. De conformitat amb l’article esmentat, la 

Generalitat gaudeix, entre d’altres, de competències per regular la inspecció i el control 

sobre la qualitat de la construcció; la innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable als 

habitatges, la conservació i el manteniment, així com la regulació relativa a l’habitabilitat. 

Pel que fa a aquest darrer aspecte, l'instrument administratiu que acredita que un 

habitatge compleix amb les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa 

vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones —sense perjudici que s’hi 

desenvolupin altres activitats degudament autoritzades— és la cèdula d'habitabilitat. 

La cèdula d'habitabilitat va ser regulada per primera vegada per la Generalitat l'any 1983, 

mitjançant el Decret 346/1983, de 8 de juliol, sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit 

als habitatges i el Decret 571/1983, de 28 de desembre, sobre modificació del Decret 

346/1983. La diferència d’aquesta regulació respecte a les anteriors en la matèria era que 

posaven l’accent en què les condicions d’habitabilitat d'un habitatge havien de regir-se 

per paràmetres constructius i edificatoris i no purament higienicistes. No obstant això, la 

seva importància com a un instrument més de la política d'habitatge va quedar 

consagrada a la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, que li atorga la funció 

d'acreditar, a més de l'habitabilitat, la solidesa de l'edifici i, posteriorment, al Decret 

259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis 

d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat, mitjançant el qual es va establir, entre d’altres, 

una nova regulació de la cèdula: la seva vigència temporal. 

Posteriorment, en el marc de desplegament de l’Estatut d’autonomia, va ser aprovada la 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret de l’habitatge, normativa que ha tingut més 

incidència pel que fa a la regulació dels assentaments en l’SNU. Entre els canvis que 

aquesta Llei va comportar, el primer va ser conseqüència de la disposició addicional 

desena, en la qual es determinava que: «el Govern ha d’actualitzar i adaptar el Decret de 

condicions d’habitabilitat a les exigències d’aquesta Llei pel que fa als criteris de qualitat i 

als continguts de la cèdula d’habitabilitat». Així, amb aquest nou marc d’exigències 

respecte dels criteris de qualitat i habitabilitat que han de complir els habitatges a 

Catalunya es va portar a terme la revisió del Decret 259/2003, que va culminar amb 

l’aprovació del Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels 

habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
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Tot i que procedimentalment el Decret 55/2009 s’estructura d’una manera similar al 

derogat Decret 259/2003, el grau de detall en què aprofundeix la Llei 18/2007, del dret de 

l’habitatge, va obligar que s’haguessin d’ampliar i concretar alguns aspectes no previstos 

pel Decret 55/2009. En conseqüència, i d’acord amb la Llei 18/2007, el Decret 55/2009 

defineix les condicions d’habitabilitat dels habitatges, distingint-ne els nivells d’exigència 

segons siguin de nova construcció o usos previstos, alhora que regula la cèdula 

d’habitabilitat, entesa com l’instrument mitjançant el qual s’efectua la comprovació del 

compliment dels requisits establerts normativament. A diferència de les anteriors 

regulacions, el Decret 55/2009 va ser el primer a determinar la necessària coordinació de 

les polítiques d’habitatge amb el planejament urbanístic i, en especial, els aspectes 

referents a la racionalitat, la legalitat i el respecte al medi ambient que havia de complir 

qualsevol nou habitatge susceptible d’obtenció de la cèdula d’habitabilitat. 

A partir del Decret 55/2009, la cèdula d’habitabilitat va esdevenir obligatòria per a tots els 

habitatges de Catalunya, independentment de la seva ubicació. En conseqüència, es va 

establir que, abans de la seva ocupació, tant els habitatges nous com els resultants de la 

reconversió d’una edificació existent o d’unes obres de gran rehabilitació havien de 

disposar de cèdula. Per a la resta de casos, és a dir, els habitatges usats o preexistents, 

aquest requisit es va establir com a obligatori únicament però quan es procedís a la 

transmissió o la cessió del seu ús. Sens perjudici d’això s’establia que, es tingués o no la 

cèdula d’habitabilitat vigent, tots els habitatges sempre haurien de mantenir com a mínim 

les condicions d’habitabilitat per a les quals se’ls hagués concedit la cèdula, en 

compliment del deure de conservació i rehabilitació que correspon a les persones 

propietàries de qualsevol habitatge. 

Pel que respecta als habitatges existents en el medi rural, el Decret 55/2009 va esdevenir 

molt explícit en la seva regulació, sobretot en la seva adequació a norma, entesa des del 

punt de vista de la classificació del sòl, és a dir, de la Llei d’urbanisme. En efecte, es va 

determinar que en el tràmit de sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat davant l’òrgan 

competent en matèria d’habitatge, juntament amb el certificat emès pel tècnic competent 

en el qual s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat (com s’havia fet fins 

aleshores), s’havia d’incorporar un segon certificat, aquest cop emès per l’ajuntament del 

terme municipal on s’ubiqués la finca en què es trobés el bé immoble objecte de 

regulació, que acredités que l’ús d’habitatge estava autoritzat d’acord amb la normativa 

urbanística i que l’edificació no estava sotmesa a cap expedient de protecció de la 

legalitat urbanística, és a dir, que l’habitatge en qüestió s’hagués implantat d’acord amb la 

Llei d’urbanisme vigent en el moment de construcció de l’immoble.  
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El Decret 55/2009 va efectuar una precisió que fins aleshores no havia inclòs cap altra 

normativa. Al segon capítol del Decret es va establir que, en els supòsits d’exoneració de 

l’obligació de presentar la cèdula que estableix l’article 132.a) de la Llei 18/2007: «els 

informes que han d’emetre els tècnics competents s’han de referir a les condicions 

d’habitabilitat dels habitatges i no a aspectes relatius a la legalitat urbanística que, perquè 

també sigui de compliment obligat per a la concessió de la cèdula, s’hauran d’acreditar 

mitjançant un certificat de l’ajuntament on s’ubiqui la finca que es pretén transmetre». En 

resum, s’establia com a condicionant per obtenir la cèdula d’habitabilitat demostrar també 

la legalitat de l’edificació; un requisit lògic, ja que el més sensat és que si una edificació 

de nova construcció no s’ha implantat de manera legal no la puguis vendre, ni registrar, 

com tampoc vincular a una hipoteca. Així, aquest Decret protegia especialment el 

comprador més que no facilitava el procés al venedor en un moment de màxim auge 

immobiliari, d’aquí l’oposició frontal del sector immobiliari, que havia fet de la cèdula 

d’habitabilitat un reclam publicitari per incrementar el preu final del bé rústic en venda. 

En aquest sentit, malgrat que l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no pressuposa en 

cap cas la legalització de les construccions —ja que aquesta cal recordar que es 

determina a través del procediment urbanístic—, cal tenir en compte que, juntament amb 

la classificació del sòl establerta tributàriament, la cèdula d’habitabilitat socialment és 

entesa —i així s’ha transmès des de determinats sectors durant el transcurs de la 

investigació— com un reconeixement de l’habitatge que a efectes de transaccions 

immobiliàries porta implícit una revalorització final del preu de l’edificació en el cas que es 

vulgui vendre. Igual que en el cas exposat anteriorment, el problema de tot plegat rau 

quan els costums mal establerts socialment es materialitzen en norma. 

Des de l’entrada en vigor de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, el fet de no tenir cèdula 

d’habitabilitat és sancionable, no obstant això, mai abans s’havia requerit demostrar la 

legalitat de la construcció, ja que en un principi no es pot entendre un tràmit (demanar la 

cèdula d’habitabilitat) sense l’altre (haver construït d’acord amb el planejament 

urbanístic). L’anterior Decret 259/2003 no feia referència a l'obligatorietat de demostrar la 

legalitat de la construcció, únicament, hi al·ludia l'article 14. Suspensió de la tramitació i 

denegació de la cèdula, que establia que: «la tramitació de la cèdula d'habitabilitat se 

suspèn per les causes previstes en la legislació urbanística», però en cap cas la disfunció 

podia derivar en la paralització del tràmit administratiu i, de fet, pràcticament mai es va 

portar a la pràctica d’acord amb les fonts consultades. 

Aquesta determinació normativa emparada en el Decret 55/2009 de demostrar la legalitat 

de l’edificació i, per tant, de donar un pas endavant en l’eradicació i la denúncia de les 
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construccions il·legals —especialment de totes aquelles sorgides en els darrers anys en 

el medi rural— va quedar derogada pocs anys després a partir de l’entrada en vigor del 

Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. Segons aquesta nova regulació, 

l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat és independent de la situació urbanística o 

registral de l’immoble, tal com així es va establir a la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de 

promoció de l’activitat econòmica. 

Els motius que van justificar aquest canvi d’enfocament estan en sintonia amb totes les 

modificacions legislatives que s’han portat a terme en aquests darrers cinc anys. En 

aquest cas, tal com es va al·ludir, la conjuntura econòmica d’aleshores va portar a 

aprovar un decret sobre condicions mínimes d’habitabilitat amb la justificació que: «la 

problemàtica existent entorn a l’habitatge i les dificultats en què es troba el sector fan 

aconsellable regular noves condicions d’habitabilitat que permetin flexibilitzar i adequar 

els nivells exigibles al context actual, sense que això suposi deixar de fomentar la qualitat 

que ha establert la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, com a objectiu 

per a la millora de les condicions dels habitatges». Aquesta flexibilització es va 

materialitzar en un nou marc legislatiu en consonància amb les modificacions introduïdes 

per la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica, per això la cèdula d’habitabilitat 

passa a tenir la funció d’: «acreditar que un habitatge reuneix les condicions d’habitabilitat 

que el fan apte per a l’ús i residència de les persones, i que l’atorgament de la cèdula 

implica exclusivament que l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la 

normativa vigent i no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació 

de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística». 

L’apartat 2 de l’article 17. Denegació de la cèdula d’habitabilitat del Decret 141/2012 així 

ho estableix: «la no-adequació als requeriments urbanístics no és causa de denegació de 

la cèdula d’habitabilitat. Només en el cas que l’Administració atorgant tingui coneixement 

d’aquesta circumstància es farà constar la no-adequació en el document d’atorgament de 

la cèdula sens perjudici d’iniciar el procediment que habiliti la legislació urbanística a 

l’efecte de restaurar, si s’escau, la legalitat urbanística». Pel que fa a la irregularitat 

urbanística, si bé no es podria dir que la normativa se’n desentén directament, el 

mecanisme que proposa no es pot considerar com una mesura contundent de denúncia 

—o almenys de paralització— dels tràmits administratius iniciats en totes aquelles 

construccions que no s’adeqüin a la normativa urbanística sinó tot el contrari, se li 

concedeix un «distintiu» de tipus fiscal que valida l’habitabilitat de l’edificació construïda 

per sobre de qualsevol barem urbanístic i mediambiental. Aquesta desvinculació de la 
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normativa sectorial cal tenir en compte que no es produeix únicament en l’àmbit 

urbanístic; a efecte de registre, tampoc és necessari que l’immoble estigui escripturat com 

a habitatge per obtenir la cèdula d’habitabilitat —tot i que sí que cal acreditar l’antiguitat 

de l’ús com a habitatge de l’immoble. 

Aquest canvi de visió en la concessió de la cèdula d'habitabilitat deroga molts dels 

avenços i principis que va introduir el Decret 55/2009, entre els quals hi ha la coordinació 

del planejament urbanístic amb les ordenances edificatòries municipals (article 2). Si bé 

moltes de les edificacions existents en l’SNU són anteriors a l'entrada en vigor del Decret 

55/2009, cal tenir en compte que molts assentaments residencials objecte de la present 

investigació es van portar a terme durant el darrer període de major bonança econòmica, 

motiu pel qual l’objectiu del legislador era precisament evitar que els habitatges contraris 

a la norma no poguessin obtenir la cèdula d'habitabilitat, ja sigui per la via de la concessió 

directa (noves construccions) o per la revisió de les existents (construccions amb cèdula 

d’habitabilitat obtinguda abans de l'entrada en vigor del Decret 55/2009).83 Així, el que en 

un principi podria semblar com un requisit bàsic i imprescindible per obtenir la cèdula 

d'habitabilitat es va trobar des de la seva aplicació (no des de la seva aprovació) amb una 

gran oposició que va acabar ni més ni menys que en la modificació del Decret mateixa. 

En aquest cas, les Terres de l’Ebre tampoc es van quedar al marge d’aquesta polèmica, 

fins al punt que són moltes les veus que han afirmat que el que va succeir durant uns 

mesos en aquest territori va ser l’origen i la causa per entendre el motiu de la immolació 

que es va fer del Decret 55/2009, alhora que es va posar sobre la taula del planificador 

«l’altra realitat» econòmica associada a la imatge bucòlica del medi rural.  

L’origen del problema partia d’un punt bàsic: la cèdula d’habitabilitat és necessària per 

transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en 

posteriors. En termes econòmics, això es tradueix en què, en cas de vendre una finca 

rústica amb un habitatge, abans d’atorgar una escriptura de compravenda les notaries 

exigeixen la cèdula d’habitabilitat vigent per tal d’incorporar l’immoble a l’escriptura i, en 

especial, el destí de transmissió (habitatge). Tanmateix, tot i que el fet de disposar o no 

de cèdula d’habitabilitat en una construcció en l’SNU en cap cas invalida la venda, sí que 

l’agilita més quan aquesta transacció es fa d’acord amb un element físic (habitatge) que 

no a una realitat inherent de l’SNU (terrenys agrícoles i/o forestals). 

                                                
83 El Decret 55/2009 és que establia que les cèdules d'habitabilitat vàlidament obtingudes amb anterioritat a l'entrada en 
vigor d'aquest Decret mantenien la seva eficàcia durant el termini previst a la normativa vigent en el moment en què van ser 
concedides; però, per a les successives renovacions de la cèdula, s'havien d'aplicar les disposicions que preveu el Decret, 
entre les quals hi ha la de demostrar la legalitat urbanística de la construcció. 
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Amb l’entrada en vigor del Decret 55/2009, les operacions immobiliàries no es podien 

efectuar sense demostrar la legalitat de l’edificació. De nou, el conflicte estava servit i els 

titulars de la premsa i les opinions sorgides al voltant van continuar en la mateixa línia 

marcada en els darrers anys: era una intromissió a la propietat privada. La notícia que 

s’adjunta en el recull de premsa publicada el 14 de maig de 2010 titulada «Un tràmit 

paralitza la venda de cases» (figura A.30) n’és un exemple. Aquesta notícia resumeix part 

del «problema» al qual no es va voler fer front: «venedors i agents de la propietat 

immobiliària s’han posat les mans al cap. Ajuntaments i consells comarcals es van sumar 

a la queixa generalitzada, provocada per l’aplicació de la normativa que exigeix disposar 

d’una cèdula d’habitabilitat a l’hora de vendre un habitatge. I és que aquest tràmit està 

paralitzant desenes d’operacions, que afecten els immobles que no poden disposar de la 

certificació de legalització urbanística necessària per obtenir la cèdula, bàsicament per 

estar en sòl no urbanitzable i urbà aïllat»; un fet que, des d’altres mitjans, es va vincular a 

la situació d’empobriment que estaven vivint els britànics a les Terres de l’Ebre que 

havien decidit retornar al seu país (figura A.51) i que per culpa d’aquest tràmit no ho 

podien fer, ja que no es podien desfer de l’actiu adquirit. Amb la crisi i la devaluació de la 

lliura respecte de l’euro, «molts es troben amb el problema que no poden vendre les 

cases que van comprar o construir al camp [...] la majoria viu en cases aïllades al camp, i 

això ara s’ha convertit en un problema, ja que una nova normativa impedeix la 

compravenda d’habitatges sense cèdula d’habitabilitat, i la majoria de cases construïdes 

en terreny rústic no la poden aconseguir».  

Aquest conflicte es va arribar a traslladar al Consolat Britànic a Barcelona, que va 

mantenir diverses reunions amb el Govern per tal que modifiqués la seva posició. La 

qüestió, per tant, no va consistir a plantejar per què un habitatge no s’adequava a la 

normativa urbanística, és a dir, per què no disposava de llicència d’obres o no s’adequava 

a l’obtinguda, sinó per què des dels Serveis Territorials d’Habitatge de la Generalitat a les 

Terres de l’Ebre es demanava el certificat de legalització urbanística de l’edificació 

d’acord amb el Decret 55/2009. El malestar generalitzat per tots aquells que volien tenir 

garantida la rendibilitat de les operacions de compravenda en un medi amb unes 

funcionalitats i usos molt allunyats als agraris es van materialitzar en norma. Les opinions 

manifestades en els mitjans de comunicació pels agents de la propietat immobiliària i la 

classe política en són un exemple: 

«Hi ha moltíssima gent que no pot vendre i en té necessitat; gent que té contractes 

signats i ha de tornar els diners, persones pressionades pels bancs per manca de 
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pagament i que no poden vendre, tot i no tenir compradors [...] la situació està 

paralitzant l’economia» (figura A.30. Agent de la propietat immobiliària.). 

«Somos prisioneros en Cataluña. No podemos vender nuestras propiedades, 

propiedades que hemos comprado unos años antes legalmente ante notario, 

legalmente registradas en el Registro de la Propiedad y hoy nuestras casas están 

prácticamente ilegales (figura A.51. Agent de la propietat immobiliària, nota de veu.). 

«Realment la situació és molt greu. No podem entendre com aquest territori resulta 

especialment afectat per una normativa que se’ns està aplicant de manera restrictiva i 

que veta cada vegada més operacions en un moment de crisi com aquest (figura A.30. 

Representant polític local.). 

El Decret 55/2009 únicament excloïa els habitatges il·legals, és a dir, habitatges 

construïts al marge de tota regulació. En canvi, des del territori es va tornar a entendre 

com un atemptat a la llibertat individual, encara que, en altres àmbits territorials de 

Catalunya, durant el breu període de vigència d’aquesta norma, s’havia estat aplicant 

amb total normalitat. Malgrat això, la història en aquest cas es va tornar a repetir: «una llei 

molt allunyada de la realitat del territori»; una normativa que no té en compte «la 

singularitat urbanística de les Terres de l’Ebre»; que «limita les possibilitats de 

creixement»; una Llei que havia de ser, com totes, general arreu del país i en cap cas 

més restrictiva a les Terres de l’Ebre. Si bé amb el nou requeriment no es podia 

solucionar el problema existent pel que fa als habitatges en l’SNU, la seva entrada en 

vigor sí que hagués pogut esdevenir el principi per posar fre a una disfunció que mai 

s’hauria hagut de permetre: el primer pas per aturar l’especulació immobiliària en el medi 

rural, ja que en cap cas paralitzava les vendes de les finques agrícoles i forestals amb 

magatzems agrícoles o casetes de camp o qualsevol edificació rural tradicional o recent 

ment implantada legalment —de fet, i d’acord amb les fonts consultades dels gairebé dos-

cents expedients que es van tramitar en un any, únicament una quarta part es van 

denegar per no haver pogut demostrar-ne la legalitat. 

A l’altra banda d’aquest conflicte cal no oblidar els més perjudicats: els compradors. Si bé 

la legalitat de la construcció es pot constatar dirigint-se directament a l’òrgan urbanístic, 

tant el desconeixement dels compradors com la manca d’un bon assessorament per les 

agències immobiliàries comporta que en la major part dels casos adquireixen la finca amb 

el benentès que els béns immobles existents d’ús residencial són legals, d’acord amb 

documentació aportada: el rebut de l’IBI o la cèdula d’habitabilitat. La qüestió que se 

suscita és directa: amb la modificació legislativa exposada, perpetuem un problema o en 

fem negoci? Si bé en la resposta entrarien raons d’indole social suficientment importants 
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per poder dubtar de la benevolència del legislador i la manca de coneixement de la 

realitat territorial, a la pràctica no podem oblidar que aquest és un fenomen provocat pels 

elevats preus entre els quals es mouen els habitatges en l’SNU des de fa més d’una 

dècada i, en conseqüència, pels màxims beneficiaris d’aquesta conducta: les agències 

immobiliàries (increment de les comissions obtingudes), els particulars/venedors 

(rendibilitat) i l’Administració (impost de transmissions patrimonial). 

Els tribunals també s’han manifestat en aquest afer i no precisament en sintonia amb el 

Decret 141/2012. Igual que una llicència d’obres fa referència a l’adequació del projecte al 

planejament, la cèdula d’habitabilitat també hauria de controlar l’adequació de la 

construcció final al projecte. La Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Suprem de Justícia de 8 de novembre de 2003, Secció 5a, recurs 7643/2000 

n’és un exemple (López, 2012, p. 402): «La jurisprudencia ha destacado la relación que 

existe entre la licencia de primera ocupación y la licencia de obras, de tal modo que ni 

puede la Administración aprovechar aquélla para la revisión de ésta, imponiendo 

limitaciones o condiciones no exigidas al concederse la licencia de obras, ni el 

administrado apartarse de la ejecución de la construcción de los términos en que la 

licencia de obras fue concedida, para defender, cuando la licencia de primera ocupación 

fuera denegada por esta desviación, que los usos a que la construcción iba a destinarse 

se ajustaban al planeamiento». 

En aquest cas, com en tots els afers urbanístic, la supervisió dels fets és competència 

tant de l’òrgan urbanístic de la Generalitat com de l’òrgan substantiu. Davant d’això, si bé 

l’obtenció de la llicència de primera ocupació és competència municipal, la verificació del 

compliment d’aquest requisit (legalitat) és competència autonòmica per tal de poder 

atorgar la cèdula d’habitabilitat, com així ho han posat de manifest els tribunals. 

Concretament, la STS 682/2006 d’1 de febrer de 2006, Secció 5a, recurs 8345/2002 

admet que es controli no només l’edificació realitzada sinó també la resta de condicions 

marcades en la llicència i per tant, «la alegación de la recurrente de que ha de 

considerarse desproporcionada la denegación de la licencia de primera ocupación de que 

se trata tampoco puede prosperar, pues es la consecuencia jurídica adecuada al no 

haber dado cumplimiento a una de las condiciones previstas en la licencia de obras […]» i 

«no es conforme con la normativa urbanística». Per tant, la llicència d’ocupació té la 

funció de comprovar el projecte així com el compliment de les normatives sectorials i, 

entre aquestes, la urbanística. Si aquesta verificació és desfavorable, hipotèticament, en 

cap cas hauria de poder derivar en la possibilitat d’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, ja 

que, en aquest cas —tot i el supòsit que hagi prescrit la infracció urbanística realitzada— 
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se li estaria atorgant una qualificació d’idoneïtat d’un ús il·legal en l’SNU en els termes 

que s’ha plantejat (desvinculació de l’activitat agrària i professional del promotor). 

Pel que fa a l’adequació a norma sobre l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat a un ús 

que no s’adequa a norma, cal recordar que la mateixa legislació urbanística preveu el 

règim fora d’ordenació i volum disconforme en lloc d’enfrontar-se directament al problema 

amb solucions més efectives com són la sanció, la demolició de la part il·legalitzable o 

l’obligatorietat d’imposar mesures correctives i compensatòries per part de totes aquelles 

finques en què s’hagin implantat usos il·legals (independentment de la seva prescripció). 

La resolució d’aquest problema —com pràcticament tots els que s’han tractat en aquesta 

investigació— no és fàcil: primerament, perquè, abans de paralitzar una venda fins que 

es demostri la legalitat de l’edificació, ens caldria indagar per què s’ha pogut construir un 

habitatge en l’SNU des de l’any 2002 fins l’actualitat si hi havia una normativa expressa 

què ho prohibia i que succeeix amb els anteriors a aquesta data i que tampoc s’ajusten a 

norma. D’altra banda, l’Administració està atorgant a una persona propietària que va 

actuar al marge de la legalitat —i no van paralitzar les obres o actuar posteriorment— els 

mateixos drets que a la resta de la ciutadania que va actuar correctament un 

plantejament lluny de l’objectiu del legislador i que es va plasmar en l’LU 2/2002: «els 

propietaris del sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició de llurs 

propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius 

derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins dels límits establerts 

per aquesta llei, per la legislació sectorial [...]» (article 47. Règim d’ús del sòl no 

urbanitzable). 

La situació resultant de l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat és el manifest latent de la 

manca de relació que hi ha en molts casos entre el dret urbanístic, l’ambiental i l’ètica que 

haurien d’acompanyar qualsevol decisió i acte administratiu. La normativa urbanística ho 

deixa clar a partir del 2002: «amb caràcter general, entre els usos previstos en el medi 

rural actualment no es preveu el d’habitatge». Per tant, quin sentit té atorgar una llicència 

de primera ocupació i consegüent cèdula d’habitabilitat a edificacions contràries a la 

norma? El fet de no haver-se portat a terme la demolició o la legalització de l’edificació 

dóna dret a les persones propietàries a obtenir l’ús com habitatge? La resposta a 

aquestes qüestions ha quedat clara en moltes de les sentències relatives a un afer tan 

complex que avui ningú no qüestiona: el subministrament elèctric a les construccions 

residencials en l’SNU. En aquest cas, la jurisprudència estableix que, en l’àmbit 

urbanístic, qualsevol sol·licitud de subministrament a una edificació residencial que no 

s’hagi implantat legalment es denega directament fins que no es demostri la seva 
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adequació a la norma.84 La Sentència 770/1998 de 9 de desembre, Secció 1a, recurs 

747/1996 del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries així ho va determinar davant el 

recurs presentat per la persona propietària d’un habitatge il·legal ubicat en l’SNU en 

denegar-li la sol·licitud d’instal·lació del servei elèctric (Castillo 2006, p. 445-446). Segons 

el fonament quart d’aquesta sentència: «por más que las resoluciones del Ayuntamiento 

contraríen a los demandantes en su creencia de que si las construcciones pueden 

permanecer donde fueron realizadas por mor de la ineficiencia evidente de la actividad de 

vigilancia que competía al Ayuntamiento durante mucho más tiempo del establecido para 

la prescripción de la infracción urbanística, y consecuencia lógica de ello es su uso y 

disfrute que necesita, en nuestro caso, del suministro de energía eléctrica, sin embargo, 

el Tribunal Supremo se ha encargado de distinguir en supuestos bien similares para lo 

que aquí importa (sentencias de 10 de octubre de 1988 y 15 de septiembre de 1989), 

entre las obras realizadas sin licencia cuya demolición es improcedente porque integra 

una actuación pasajera, mientras que el uso está destinado a desarrollarse activamente a 

lo largo del tiempo; y, por tanto, que haya prescrito con anterioridad la infracción 

integrada por las obras que dieron lugar a la edificación en la que se desarrolla el uso no 

es obstáculo para que exista la posibilidad de sancionar dicho uso. Doctrina que aplicada 

al caso que nos ocupa lleva claramente a la desestimación del recurso, pues no pueden 

exigirse servicios al Ayuntamiento cuando el mismo está facultado para impedir el uso 

para el que se solicita, que no es ajustado, como se confiesa, a la legalidad urbanística, 

ni tampoco el hecho que se disponga de otros servicios, que incluso, como es el caso, no 

dependen directamente del Ayuntamiento, o de actuaciones civiles o tributarias que se 

mueven en otros ámbitos del Derecho, al, igual que la pretendida aplicación del principio 

de igualdad que como es sabido sólo puede apreciarse dentro de la legalidad».85 

D’acord amb el que hem exposat en el capítol 2 d’aquesta investigació sobre l’interès 

general en planificació territorial, el resultat d’aquesta incongruència i sectorització del 

                                                

84 L’article 47 de l’RLU determina quines actuacions específiques d’interès públic són admissibles en l’SNU, entre les quals 
es troben les actuacions per donar subministrament elèctric a les finques que així ho sol·licitin. En aquest sentit, les 
sol·licituds que es presenten davant l’Administració s’han de tramitar d’acord amb l’article 48 de la Llei d’urbanisme. Pel que 
fa a l’aspecte que ens afecta, cal dir que l’article 48 de la Llei d’urbanisme estableix la necessitat d’aportar una justificació 
específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial. Actualment, 
sense una justificació expressa de la finalitat de l’estesa elèctrica i la corresponent autorització de l’obra en l’SNU o 
acreditació de la legalitat (en cas que es tracti de portar llum a un habitatge), l’òrgan substantiu no pot autoritzar cap 
projecte per dotar de subministrament elèctric a les finques amb presència d’habitatges que així ho sol·licitin. 

85 En sintonia amb el que assenyala López (2012, p.421), aquesta interpretació ha anat variant al llarg del temps, passant 
d’uns pronunciaments jurídics que no consideraven procedent la denegació de la denegació de la llicència de primera 
ocupació d’un habitatge unifamiliar en l’SNU en què la infracció havia prescrit (STS de 4 de desembre de 1990, Secció 5a), 
als actuals, que tenen en compte «la cada vez más rigurosa normativa de protección medioambiental y la propia 
sensibilidad de la sociedad frente a estos problemas —en última instancia, los jueces, no olvidemos, pertenecen a esa 
sociedad y viven en ella». 
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territori és semblant al que posava de manifest González (1995) en La Ética en la 

administración pública quan denunciava la degradació dels valors morals en la nostra 

societat tot recordant el títol de l’obra de Michel Crozier (1978 [1984], p. 158): «No se 

cambia la sociedad por decreto. Ni por la intervención de la Administración pública […] 

pero si la Administración solo puede mínimamente contribuir a tal renovación, por lo 

menos podemos pedirle que no la obstaculice ni agrave la situación que se trata de 

superar [...] y en la medida que se haya realizado una regeneración en la sociedad se 

habrá logrado la de la Administración. Pues de la sociedad proceden los hombres y 

mujeres que asumen la gestión de los intereses públicos». 

7.3.3. En matèria econòmica: el mercat immobiliari  

L’oferta a Internet de terrenys rústics amb edificacions residencials és il·limitada. La 

premissa de partida que hem mantingut des de l’inici d’aquesta investigació és que 

aquest excés d’oferta constitueix el primer esglaó d’una sèrie de despropòsits legals, 

urbanístics, mediambientals i, sobretot, socials que conjuntament expliquen part de la 

situació de descontrol i mercantilització de l’SNU a què s’havia arribat malgrat l’entrada 

en vigor de la l’LU 2/2002; una situació que no es pot entendre sense tenir en compte tots 

els efectes que han tingut els dos aspectes exposats en els apartats precedents: l’impost 

sobre béns immobles i la cèdula d’habitabilitat. 

En aquest sentit, la hipòtesi inicial de la qual va partir aquesta anàlisi en el treball que 

encapçala aquesta tesi (Segura 2012) considerava que, en els darrers anys, les vendes 

de terrenys rústics per Internet s’han convertit en una peça clau de tot l’entramat al voltant 

de la proliferació d’edificacions residencials en l’SNU. Així, aquestes vendes han revalorat 

el preu final del sòl de totes aquelles finques amb presència d’edificacions o amb 

possibilitats de construcció, al marge, però, de la fertilitat o productivitat final de la finca. 

D’acord amb aquest plantejament, es va considerar que, si bé els assentaments en l’SNU 

es poden considerar com un fenomen sorgit en aquest territori a la dècada dels setanta i 

consolidat a la dècada dels noranta, les dimensions i el caràcter que assoleixen a finals 

de la dècada dels noranta —coincidint amb l’inici del boom immobiliari— estan 

directament relacionades amb la facilitat de compra mitjançant grups immobiliaris 

especialitzats en aquest tipus d’immobles, fet pel qual vam realitzar una important anàlisi 

semàntica i semiològica de la publicitat relativa a la venda de terrenys rústics en l’SNU. 

Pel que fa a la metodologia seguida per validar la hipòtesi inicialment plantejada, vam 

partir de la cerca del concepte «finca rústica en venda en» i «country houses for sale in» 

juntament amb el nom d’un municipi o d’un àmbit natural singular de les Terres de l’Ebre. 
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A partir d’aquí, els resultats obtinguts han superat amb escreix totes les suposicions 

inicials i, en part, han estat cabdals per poder obtenir una major aproximació a la 

magnitud del fenomen que estudiem. 

No obstant això, aquesta anàlisi no parteix únicament d’una suposició o constatació 

científica. Com hem vist en el capítol anterior, l’Administració ha estat coneixedora directa 

del que estava passat. En la mateixa memòria del PTPTE així es posava de manifest: 

«l’àmplia oferta a Internet de venda de terrenys rústics anunciant la possibilitat d’edificar i 

de transformar barraques agrícoles en habitatges, mostra l’existència d’un procés creixent 

d’ocupació del sòl no urbanitzable de les Terres de l’Ebre [...]». En la diagnosi efectuada 

pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc de l’aprovació del Pla director de 

les construccions agrícoles a les Terres de l’Ebre també es va donar visibilitat a aquest 

fet: «un anàlisi de les llicències atorgades a diversos municipis d’aquest àmbit territorial 

demostren una forta incidència d’aquesta problemàtica, essent als voltants de l’any 2015 

on aquesta dinàmica troba un alt nivell de desenvolupament [...] dinàmica recolzada per 

ofertes de venda de terrenys rústics a Internet, on alguna d’elles deixa evident aquest fet. 

Les diverses notícies aparegudes en els mitjans de comunicació durant aquests darrers 

anys també ho han posat de manifest, com evidencia el recull inclòs als annexos 

d’aquesta investigació: «las ventas por internet llenan de chalets las zonas rurales del 

Ebro» (figura A.7); «a Internet, desenes de portals immobiliaris utilitzen reclams 

publicitaris en anglès per captar clients potencials a la Gran Bretanya [...]» (figura A.10); 

«los promotores promocionan el territorio como un lugar tranquilo barato y con cierta 

permisibilidad» (figura A.13); «[...] este anuncio real, traducido de una página web en 

inglés, vende este terreno de Vinebre (Ribera d’Ebre) y docenas más de municipios de la 

Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià […] los británicos de clase media son los principales 

compradores de fincas agrícolas con esta finalidad, y cuentan en Internet con una amplia 

gama de inmobiliarias en su idioma [...]» (figura A.14). 

La síntesi d’aquests documents, així com la cerca portada a terme, ens permet constatar 

que l’SNU ha estat, està sent o és susceptible d’estar en venda a un preu final molt lluny 

del que seria el seu valor en termes estrictament funcionals i, sobretot, productius. En 

aquest context, l’anàlisi que precedeix la recerca portada a terme al voltant d’aquesta 

qüestió, i la qual presentem tot seguit, aprofundeix en l’oferta disponible i la tipologia 

d’immobles en venda, així com els reclams publicitaris que s’empren, per verificar en 

quina mesura la seva caracterització s’adiu a moltes de les qüestions plantejades sobre la 

proliferació de les construccions residencials en l’SNU.  
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La premissa de la qual hem partit per efectuar aquesta anàlisi és bàsica: el fet que els 

terrenys rústics analitzats continguin una edificació d’ús residencial no significa, en cap 

cas, que els béns immobles d’ús residencial que s’hi ubiquin tinguin un origen il·legal. De 

fet, molts dels habitatges que actualment ens podem trobar en el medi rural de època 

recent (de menys de cinquanta anys) es van construir fa algunes dècades en un marc 

legislatiu molt menys exigent que l’actual, en què la legislació ambiental, la sensibilitat 

social pel medi ambient i, en conseqüència, la legislació urbanística no havien assolit el 

grau de maduresa amb què suposadament comptem actualment. No obstant això, aquest 

fet no eximeix de l’àmplia oferta immobiliària disponible de terrenys rústics amb presència 

d’edificacions residencials de dubtosa adequació a norma, d’acord amb els criteris 

establerts d’ençà de l’aprovació de l’LU 2/2002. I és precisament aquesta tipologia la que 

és objecte d’anàlisi en aquest apartat. 

Per aproximar-nos a la naturalesa dels fets cal tenir en compte que, als efectes de 

transaccions immobiliàries, el fet que una edificació s’hagi implantat al marge de la 

legalitat vigent no ha estat un problema, menys encara quan té el subministrament 

d’aigua i llum garantit. Pel que fa als efectes registrals derivats de l’adopció o no de 

mesures de protecció de la legalitat urbanística, en principi haurien de ser molts. En 

aquest àmbit, però, com succeeix amb la cèdula d’habitabilitat i el cadastre —com bé 

reconeixen molts dels lletrats consultats—, la separació entre la tramitació portada a 

terme pel Registre de la Propietat i la legislació urbanística és encara molt més tènue; 

aquí el problema segueix sent el mateix: la sectorització que es fa dels diferents aspectes 

que intervenen en l’ordenació del territori, com la divisió que es fa en les transaccions 

immobiliàries entre la propietat civil i el control de l’actuació municipal. La magnitud del 

problema rau —com bé apunta Castillo (2006, p. 433)— en: «l’estreta connexió que hi ha 

entre urbanisme i tràfic immobiliari». D’aquesta relació —com bé hem reiterat en aquesta 

investigació—, cap disciplina se’n pot desdir, ja que l’èxit o fracàs de les polítiques 

públiques com a tals ens incumbeix a tots, la qual cosa explica el plantejament adoptat en 

el conjunt d’aquest capítol. En conseqüència, lligant aquest plantejament amb un dels 

motius que hi va haver al darrera del Decret 55/2009 abans esmentat és el que pretenem 

exemplificar en aquest apartat: fer de la pràctica fraudulenta un negoci rentable.  

El problema de fons del qual partim ja és ben conegut. El funcionament mateix del mercat 

del sòl ha propiciat o almenys permès que tant els habitatges en el medi rural com la 

mateixa expansió urbanística provocada en part per l’auge del sector immobiliari hagin 

estat vistos, durant les darreres dècades, com una estratègia per obtenir grans beneficis 

a curt termini. En aquest cas, la venda de terrenys rústics amb edificacions únicament ha 
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estat una part més d’aquest procés de creixement econòmic il·limitat sustentat en el 

sector immobiliari. A efectes pràctics, no importa la diferència entre la veritat i la mentida, 

com tampoc el nivell d’error que hi pugui haver entre el relat dels fets. Com molts altres 

reclams publicitaris enganyosos, aquests s’han permès fins ara, més encara quan han 

anat acompanyats de l’anhel social desitjat: un habitatge preferiblement amb cèdula 

d’habitabilitat, equipaments auxiliars (entre els quals no pot faltar la piscina), serveis 

bàsics (llum i aigua), un entorn excepcional o, en cas d’inexistència d’edificació, la 

possibilitat de construir-ne una a partir de la rehabilitació d’alguna ruïna preexistent. La 

resta (productivitat i funcionalitat), a efectes pràctics, és secundari.  

Actualment, són centenars els anuncis que podem trobar a la xarxa fent al·lusió a aquest 

tipus d’edificacions així com a immobiliàries locals i internacionals especialitzades en la 

matèria, com ho evidencia el gran nombre de pàgines web consultades que apareixen a 

la bibliografia. Així, sobre aquests assentaments s’han creat unes importants xarxes 

immobiliàries d’assessorament per a totes aquelles persones —sobretot per a les de 

procedència nord-europea— interessades en la compra de béns d’immobles en sòl rústic, 

que ha dificultat encara més poder involucrar la societat en el procés planificador, entre 

altres coses, perquè les delimitacions molts cops pressuposen l’acceptació d’uns límits i 

la renúncia d’unes aspiracions de caràcter personal o econòmic.  

Per tal de transmetre un missatge de seguretat als seus clients, en aquests portals 

esdevenen comuns frases com les següents: «Nos especializamos en encontrar casas de 

campo, propiedades para la restauración, adosados y villas para los clientes que desean 

vivir en esta hermosa zona exigentes. Nuestro personal es fluido en inglés como en 

español y catalán. Estamos plenamente familiarizados con todos los procedimientos 

necesarios para la compra de una propiedad y para todos los permisos esenciales para la 

construcción y restauración. Somos conocedores de todas las áreas de la ley de 

propiedad española y tenemos experiencia en la que coinciden con sus necesidades y 

deseos». D’altres fan referència a la possibilitat de rehabilitar edificis antics: «Tenemos 

villas de lujo cerca de la costa y casas con piscinas, casas y apartamentos en Tortosa. 

Casas de aldeas, caseríos y masías rústicas en el Valle del Ebro. Existe también la 

oportunidad de comprar una vieja granja o aldea de propiedad que requiere la 

modernización o el restablecimiento completos». 

Els reclams publicitaris que s’utilitzen són de tot tipus, alguns fins i tot de dubtosa ètica 

professional, però tots amb un missatge en comú: la referència explícita als valors 

paisatgístics que envolten l’edificació o les possibilitats de construcció. Tots els anuncis 

tenen connotacions relatives a la natura. Es ven una nostàlgia del paradís perdut, una 
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mescla de paisatge bucòlic amb una altra manera de viure, la llibertat, la utopia, la calma; 

tranquil·litat, l’evasió, el descans, l’absència de soroll, la garantia de soledat, etc. 

Respecte a la presumpta legalitat de l’obra, molts fan referència al fet que la construcció 

disposa de cèdula d’habitabilitat o que es paga el tribut urbà —tot i que, com hem vist 

anteriorment això en cap cas garanteix que l’immoble s’hagi implantat legalment. Si bé és 

cert que en alguns casos fan referència a habitatges que tenen més de cinquanta anys, 

en molts altres ens trobem amb habitatges que s’han construït en la darrera dècada i que 

es destinen com a residència habitual i que, per tant, són usos al marge de la legalitat, 

que han suposat la revalorització del preu final de la finca al marge de la rendibilitat o 

aptitud agronòmica dels terrenys, fins al punt que el seu estat (en ús o abandonat) o la 

productivitat anual ni s’hi arriben a assenyalar. El resultat de tot plegat és el súmmum de 

la indigència moral materialitzada en negoci, fomentada a partir dels desitjos i aspiracions 

personals, que queda sintetitzada en els anuncis que presentem tot seguit. 

Actualment (2016) els anuncis existents de compravenda d’immobles a Internet 

segueixen presentant exactament les mateixes característiques que en el moment 

d’entrada en vigor del Decret 55/2009. Aleshores ja es va alertar que la paralització de les 

vendes afectava a un gran nombre de població que, com a conseqüència de la pèrdua de 

poder adquisitiu s’havia vist obligada a marxar i vendre els seus habitatges. L’al·lusió a la 

necessitat de disposar de «finques rústiques» en aquest territori segueix sent una 

constant, i l’oferta d’aquesta modalitat d’immobles mitjançant agències especialitzades ha 

estat a l’alça i s’ha fet un lloc estable dins del mercat (vegeu la figura 7.9). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 7.9. Reclams publicitaris sobre assentaments residencials en el medi rural. 
Font: portals d’Internet. 
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Els reclams que s’utilitzen per fomentar la compra d’edificacions en l’SNU potencien els 

valors naturals de les Terres de l’Ebre i les facilitats de compra que hi ha en aquest 

territori, més encara en aquells portals i agències especialitzades en el mercat nord-

europeu com el següent: «WHY SHOULD YOU BUY PROPERTY IN TORTOSA AND 

THE EBRO VALLEY NOW?: From 2004 -2007 prices of properties in the Ebro Valley and 

Tortosa area rose disproportionably, partly due to the area being “discovered”, helped by 

various UK television programmes. In 2008 property prices dropped and have continued 

to fall». Ara però, «with fewer people buying and banks curbing their property lending we 

now have a more stable market. The type of properties we have on the market in Tortosa 

and the Ebro Valley Riverside are better quality then ever at realistic or bargain prices so 

this is the time to buy properties in Cataluña» (Font: http://www.realitypropertyspain.com/). 

Així mateix, el tracte de proximitat de les agències immobiliàries amb la població nord-

europea també ha estat un factor principal a tenir en compte, sobretot per a aquell mercat 

més indecís. Un exemple és el missatge de benvinguda de l’agència MySpanishome 

Estate Agents, en un moment en què la imatge pública de moltes agències s’ha malmès 

en estar implicades en casos d’engany i corrupció: «On the categorised links you will find 

Real Estate properties to suit all tastes and budgets. Most of the properties are within a 

large radius of Tortosa town (L'Ampolla, L'Ametlla de Mar, El Perelló), some with sea & 

mountain views and also riverside access to the famous RIVER EBRO. Villas, country 

homes, apartments, town and village houses & investment properties. Our aim is to make 

buying your home here in Catalonia as stress free as we possibly can. We have been in 

the business here for ten years, working initially alongside a Spanish Agency. We thought 

that this would be the best way to get to know all the pitfalls that can happen if you are not 

fully aware of the procedures in buying a property in Spain [...] we also understand you 

have probably just sold your home in England which is as we know also very stressful. 

You may also be leaving loved ones which is why we promise you we will find your dream 

house! Please remember that whilst, yes we are estate agents, yes we value your custom, 

but most of all we will value your friendship for hopefully many years to come».  

Els casos que s’exemplifiquen a continuació no són més que una petita mostra d’aquest 

fet. Els anuncis resseguits són infinits: des de portals locals, internacionals i fins i tot 

programes de televisió al Regne Unit que feien referència explícitament a les comoditats 

de viure al medi rural ebrenc i les facilitats que les autoritats donaven per fer-ho. Els 

preus, però, malgrat la situació econòmica actual, segueixen essent en la major part dels 

casos els mateixos que fa cinc anys.  
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Recordant un dels fragments dels anuncis vistos: «Whether you are looking for a new 

permanent home in a rural village, a farm in the mountains, a new villa on the coast or an 

investment project [...] let us introduce you to a way of life that is so far removed from 

anything you have ever known.» Mantenint el principi que una imatge és la millor 

representació del fet aquí estudiat: we invite you to browse our site to see for yourself»86. 

Anunci 1  (figura 7.10): «Caseta de madera importada de Rumanía de tres años de 

antigüedad, con unas vistas espectaculares de la bahía de los Alfaques y al mismo pie de 

la sierra del Montsià. Acceso por camino asfaltado y a cinco minutos de la población de 

Sant Carles de la Rápita y de les Cases de Alcanar. Quieres venir a vivir y disfrutar de la 

plena naturaleza, rodeados de bosque de pinos y con cultivo de olivos y naranjos? Ven a 

visitarla sin compromiso alguno». Preu: 192.000 €. 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.10. Immoble en venda amb vistes a la badia dels Alfacs. 
Font: http://pisos.mitula.com/. 

Anunci 2  (figura 7.11): «Se vende finca, de 11.500 m2 de superficie con unas vistas 

espectaculares al mar y la montaña, a 5 minutos de Sant Carles de la Ràpita, la playa y el 

delta del Ebro con posibilidades de realizar una vivienda, zona de aparcamiento, jardín y 

piscina». Preu: 96.000 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.11. Finca en venda amb edificació en ruïnes amb vistes a la badia dels Alfacs. 
Font: http://www.habitaclia.com/. 

                                                
86 http://www.ebrovalleyproperties.com/ i http://www.realitypropertyspain.com/ respectivament. 
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Anunci 3  (figura 7.12): «Nearly new country house located just 5 minutes from the 

traditional river side village of Benifallet and 10 minutes from Tortosa and a five minute to 

the river Ebro and the Green Way. The house has been built to a very high standard and 

is 140 m2, arranged over 2 floors. All set in over 16h of land with pines, olives, tangerine 

and other various fruit trees. There is also a 30 m2 casita to renovate and a cave, currently 

used as a warehouse». Preu: 250.000 €. 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.12. Edificació en venda amb vistes al riu Ebre. 
Font: http://www.ebroproperties.co.uk/. 

Anunci 4 (figura 7.13): «Masía en finca rústica de 16 ha con construcción nueva de 

superficie de 303 m2. Casa registrada y lista para vivir. Se puede ampliar. Cerca del 

pueblo con camino asfaltado. Muy buena finca con espectaculares vistas al río más 

grande de España “El Río Ebro”. El clima aquí es soleado y seco. Distancia al mar 50 km 

y al aeropuerto de Reus a sólo 70 km». Preu: 260.000 €. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.13. Masia d’estil tradicional de recent construcció en venda ubicada en zona protegida. 
Font: http://fincafamiliar.com. 

Anunci 5 (figura 7.14): «Se vende espectacular finca de 1 ha, plana, a 3 km del Perelló 

con buen acceso, tiene una preciosa Masía recién restaurada completamente estilo 

rústico, legalizada (con cédula de habitabilidad) de 400 m2, de los cuales 258 útiles, 

dispone de 6 habitaciones confeccionadas en un estilo artístico y rasgos arquitectónicos, 

4 baños, oficina, cocina grande y práctica con despensa y diseño único, amplio salón de 

52 m2 con vigas de madera a la vista, calefacción, agua y luz [...]». Preu: 590.000 €. 
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FIGURA 7.14. Masia d’estil tradicional en venda de nova construcció en l’àmbit litoral deltaic. 
Font: http://www.milanuncios.com. 

Anunci 6 (figura 7.15): «Casa de pedra de nova construcció amb estil rústic i tècniques 

arquitectòniques tradicionals de la zona. Encara es fan cases com les d'abans respectant 

el medi ambient. 140 m2 sobre parcel·la de 65.000 m2, barbacoa, piscina, barbacoa dutxa 

exterior, alarma, tancat perimetral camí asfaltat i a 700 m del nucli urbà [...] gràcies a la 

seva ubicació, ofereix una mescla ideal de mar i muntanya i és un punt estratègic en el 

delta de l’Ebre». Preu: en venda o en lloguer per 1.540 €/mes. 

 

 

 

 

FIGURA 7.15. Edificació en venda o lloguer amb vistes al delta de l’Ebre. 
Font: http://www.mitula.com/. 

Anunci 7 (figura 7.16): «Magatzem agrícola reconvertit en habitatge d’una superfície total 

de 150 m2 en una finca de 4.924 m2[...]. La finca està envoltada de reixa de seguretat. 

Disposa de llum elèctrica, aigua per a regar i aigua potable». Preu: 160.000 €. 

 

 

 

 

FIGURA 7.16. Antic magatzem agrícola reconvertit en habitatge en venda a la plana del Monstià. 
Font: http://www.catalonianproperties.co.uk/. 
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Anunci 8 (figura 7.17): «Finca de olivos con EXCELENTES vistas y casa chalet de 274 

m2 seminuevo (2010). La casa dispone de cédula de habitabilidad [...] 3 estanques, gran 

salón comedor con terraza jardín de invierno, tres baños, dos cocinas, cuatro 

habitaciones dobles [...]. Espectaculares vistas a TODO el Delta del Ebro y Coll del Alba, 

zona extraordinariamente tranquila y con buen acceso». Preu: 249.000 €. 

 

 

 

 

FIGURA 7.17. Edificació en venda amb vistes a la plana deltaica i propera a l’àmbit dels Ports. 
Font: http://viviendas-venta.periodistadigital.com/. 

Anunci 9 (figura 7.18): «Casa Ibicenca en el Delta del Ebro de 100 m2. Casa con mucha 

luz [...], i vistas espectaculares al mar, al Delta, al río Ebro, del Montsià. Situada unos 7 

km del pueblo. La finca tiene 1 ha de terreno con otra casita de campo para restaurar y 

poder vivir». Preu: 138.000 €. 

 

 

 

 
 
 
 

FIGURA 7.18. Casa «ibicenca» en venda al delta de l’Ebre ubicada al terme municipal de Tortosa (?). 
Font: http://www.ebretaxacions.com/. 

Anunci 10 (figura 7.19): «Espectacular casa estilo ibicenco con casi 300 m2 útiles 

ubicada en parcela de más de 52.000 m2. La villa se distribuye en dos fantásticas 

habitaciones tipo suite, cocina americana, despensa, aseo, gran salón-comedor con 

acceso a terraza y piscina en planta baja y tres habitaciones, dos baños, aseo y solárium 

en planta primera. La finca se encuentra plantada de olivos y algarrobos. Ideal para un 

buen descanso y tranquilidad». Preu: a consultar. 
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FIGURA 7.19. Casa estil «ibicenco» en venda amb vistes al delta de l’Ebre  
Font: http://www.ebretaxacions.com/. 

Anunci 11 (figura 7.20): «Casa rural masía de nueva construcción de 355 m2 (antigüedad 

5 a 10 años). Completamente amueblada y equipada, con materiales y acabados de gran 

calidad. Emplazada en una parcela cercada de 5.000 m2 dentro de una finca de 45.000 

m2, rústica, con acceso asfaltado, legalizada, cerca de la población de Ginestar. De 10 

años de antigüedad. ¡Ha bajado de precio!». Preu: 245.000 €. 

 

 

 

 

FIGURA 7.20. Edificació amb torre tipus medieval de nova construcció en venda en l’àmbit interior. 
Font: http://www.fotocasa.es/. 

Anunci 12 (figura 7.21): «Finca rústica plantada de olivos y muy bien cuidada de 1,32 ha, 

con agua y goteo en toda ella, luz y vivienda (Masia) de 196 m2, distribuida en dos 

plantas totalmente equipada para entrar a vivir, tiene también almacén en perfecto 

estado, piscina e invernadero. Vistas al delta, al mar y la montaña». Preu: 550.000 €. 

 

 

 

 

FIGURA 7.21. Edificació residencial tipus «masia» en venda amb vistes al delta de l’Ebre. 
Font: http://www.milanuncios.com/. 
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Anunci 13 (figura 7.22): «The Beachouse was originally built in the 1920 by my great-

grandfather. The original features can still be seen. In 2013 we made a major renovation 

to build a Modern Villa within the original design. The Villa is fully equip and the outdoor 

space is a great place for entertaining, do Barbecue parties and soak the sun. The whole 

land is gated and you are not overlook by any other Villa. Private & Peaceful. Also no 

crowds in these area». Preu: 290.000 €. 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.22. Edificació «tradicional» en venda amb vistes al litoral. 
Font: http://cataloniaholidaylettings.co.uk/. 

Anunci 14 (figura 7.23): «FOR SALE, Unique Contemporary Eco Country House with 4 

double bedrooms [...] excellent situation and access. The closest airport in Reus is only 40 

minutes away where the International airport of Barcelona is 1 hour 20 minutes away. The 

house is approx. 155m2 and recently reformed to an individually designed home with all 

eco appliances, drinking water purification efficient central heating and a salt water 

designer swimming pool with infinity corner. Electricity is by an eco-solar system so 

ensuring free electricity for sustainable living [...] the area is extremely peaceful and the 

terraced land has many wild flowers and rosemary and lavender bushes amongst the 

trees which provides a lovely nature reserve. Breath-taking Sea and mountain views with 

fantastic sunsets and area to view shooting stars». Preu: 325.000 €. 

 

 

 

 

FIGURA 7.23. Edificació de «tipus ecològic» en venda. 
Font: http://spain4it.com/. 
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Anunci 15 (figura 7.24): «Finca de 2,8 hectáreas ecológica de regadío en zona marítima 

del Perelló, a 5 km del pueblo y a 1 km de encantadoras Playas de piedra como de fina 

arena. Tiene en su interior una gran masía estilo rústico de 325 m2 declarados, 

restaurada recientemente artesanalmente y cuidando hasta el más mínimo detalle [...]. 

Consta de 7 habitaciones más otras dependencias, 3 baños, vestidor, biblioteca, 2 

cocinas, terrazas, porches, piscina, corrales, establos, picadero, zona de huerto, zona de 

jardín, olivos, además de unas espectaculares vistas al mar. También dispone de un 

apartamento en el torreón, agua y luz del pueblo, y acceso asfaltado por un bonito 

camino, masía con mucho encanto mejor ver». Preu: 560.000 €. 

 

 

 

 

FIGURA 7.24. Edificació tipus «masia» en venda en el front litoral. 
Font: http://finquesmar.es/. 

Anunci 16  (figura 7.25): «Finca de olivos de 5.565 m2 con casa chalet de 152 m2 (año 

construcción 2005) y magníficas vistas. Situada en lugar estratégico muy bueno con muy 

buena visión al Delta del Ebro. La casa está dotada de excelente instalación de paneles 

solares tanto para suministro eléctrico como para sistema de agua caliente. Dispone 

además de dos grupos generadores eléctricos, con funcionamiento automático alternativo 

a la instalación solar. Dispone de una piscina de 4 x 2 m, gran terraza con bellas vistas, 

dos salones, cocina totalmente equipada [...]. Lugar muy tranquilo y habitado. Zona coll 

de l’Alba, Tortosa». Preu: 229.000 €. 

 

 

 

 

FIGURA 7.25. Edificació de recent construcció en venda en l’àmbit litoral. 
Font: http://viviendas-venta.periodistadigital.com/. 
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Anunci 17  (figura 7.26): «Villa La Calma enjoys most incredible views of the 

Mediterranean, a fabulous pool and sun terrace that looks upon the Catalan coast-line 

and with a tiger to keep you company!! This house was built by two Italian artists and in 

every corner, there is something to remind you of that fact. It is a wonderland of art, 

mosaics and sculpture that delight the eye. The property itself is spacious and open plan, 

with a delightful 60sq meter conservatory that offers incredible views of sea, the coastline 

and the marvellous pool and sun terrace wrapped round in mountains and sea views [...] 

Villa La Calma is an ecological house that runs on solar panels. Perello town is just a two 

minute drive. It is full of cafes & restaurants [...] In other words you get to live in heaven 

but have easy access to all that you need!!!». Preu: lloguer; a partir de 320 €/mes. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.26. Edificació residencial «tipus ecològic» en lloguer. 
Font: http://www.vacaciones-espana.es/. 

Anunci 18  (figura 7.27): «Exclusiva oportunidad!! Finca Rústica en rigurosa primera línea 

de mar a tan solo 1 km acabada de construir. Se trata de una parcela de 4.596 m2. 

Terreno plantado de olivos, algarrobos y almendros. Gran zona ajardinada. La casa de 

150 m2 más terrazas, orientada al sur, dispone de amplias balconeras en la totalidad de la 

fachada (todas orientadas al mar), estudiadas para contemplar las espectaculares vistas. 

La distribución es totalmente diáfana, estilo ibicenca, porche de troncos de madera 

natural y piscina». Preu: 800.000 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7.27. Edificació residencial en venda a primera línia del front litoral. 
Font: http://www.milanuncios.com/ i www.habitaclia.com/. 
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Anunci 19  (figura 7.28): «Inigualable Finca Rústica de regadío de 4.200 m2 con 

espectaculares vistas al mar y Delta del Ebro, a sólo 800 metros del pueblo (hay un plan 

parcial aprobado urbano, lindando con la finca), y a 700 m de la playa, con un entorno 

único y espléndido en la comarca. Además tiene una fantástica masía catalogada de 150 

m2 i anexos, a restaurar del año 1900, con camino de acceso privado, tiene un pozo de 

agua artesano con buena agua y luz conectada a la red». Preu: 300.000 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.28. Finca en venda amb edificació tradicional en l’àmbit deltaic. 
Font: http://finquesmar.es/. 

El resultat d’aquest recerca a dia d’avui és el mateix que fa el que es va obtenir en el 

treball previ d’aquesta investigació: el conjunt de les imatges que s’adjunten en el recull 

d’anuncis seleccionats són un manifest del procés de mercantilització en el qual està 

immers l’SNU en el seu conjunt. Actualment, tot i la crisi en la qual estem immersos, gran 

part dels immobles dels anuncis presentats segueixen en venda amb un preu final 

pràcticament invariable. Independentment de la productivitat i funcionalitat de la finca, hi 

ha unes casuístiques claus perquè actualment els terrenys rústics siguin rendibles: la 

preexistència d’una edificació, vistes immillorables i poca massificació de l’espai. Si 

afegim a tot això l’habitabilitat de l’edificació, elements auxiliars i bones comunicacions 

amb els municipis propers, no hi ha dubte que el negoci està servit; en cas contrari, no 

s’entén —com bé s’exemplifica en el darrer anunci— que una finca de menys de mitja 

hectàrea estigui en venda per un preu de 300.000 €.  

La qüestió que sorgeix de la recerca efectuada és què en fem d’aquests assentaments? 

La seva gestió final no cal dir que ens afecta a tots, ja sigui com a espectadors o com a 

implicats, i aquesta, evidentment, no està exempta de problemes i fins i tot de conflictes 

de magnitud imprevisible actualment. Entre aquests, el primer que trobem és de tipus 

social: com s’explica a un propietari d’uns terrenys rústics que a dia d’avui no pot fer el 

mateix que els seus veïns? La imatge adjunta n’és un exemple de molts dels casos 

semblants que s’han detectat durant el transcurs del treball de camp portat a terme durant 

aquests darreres anys (figura 7.29). 
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FIGURA 7.29. Finca rústica envoltada de construccions d’ús residencial. Àmbit: Montsià. 
Font: cedida. 

L’àmbit on s’ha captat la imatge anterior s’ubica en l’SNU, al terme municipal d’Amposta. 

Els terrenys del seu voltant fa pocs anys van ser requalificats com a sòl urbà; actualment, 

s’hi està consolidant una urbanització de luxe de baixa densitat en discontinuïtat amb el 

nucli urbà. Una classificació, però, que no ha pogut evitar que en l’entorn més proper al 

nou sector urbà segueixin proliferant assentaments residencials desvinculats del lloc que 

no s’adeqüen a cap dels supòsits de la Llei d’urbanisme (figura 7.30). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.30. Límit entre el sector urbà (vermell) i el sòl rústic en un sector amb una forta implantació residencial. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

El segon problema sorgeix en l’àmbit de l’urbanisme i la planificació territorial, ja que la 

classificació d’aquest sector com a sòl urbà no és la solució, contràriament al que podria 

semblar. Si bé aquesta porta associada uns deures que han d’assumir els propietaris dels 

immobles —entre els quals hi ha els costos d’urbanització—, la inclusió d’assentaments 

disseminats en l’SNU a les prestacions urbanes no deixa d’esdevenir una nova font de 

conflicte entre els qui paguen els seus tributs en funció del valor cadastral de la zona (en 

aquest cas considerada de luxe) i els qui no han deixat de fer el que havien estat 

desenvolupant d’acord amb la naturalesa dels terrenys: l’activitat agrícola. Un zoom sobre 

aquesta zona ens apropa a la magnitud dels fets: la traça groga delimita l’ús agropecuari i 

la vermella, els assentaments residencials en l’SNU i en sòl urbà (figura 7.31). 
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FIGURA 7.31. Confluència d’activitats de naturalesa rural i el sòl «residencial» (sòl urbà i sòl no urbanitzable). 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Si delimitem els usos residencials amb els paràmetres estrictament cadastrals, la 

magnitud del problema encara és pitjor. Es fa evident que en cap cas els usos 

agropecuaris són compatibles amb els usos urbans. Almenys aquest criteri està molt clar 

en els nuclis urbans, en el quals, mitjançant el planejament municipal juntament amb la 

normativa de sanitat animal, s’estableixen les distàncies mínimes que han de complir les 

activitats agropecuàries respecte als receptors sensibles, en aquest cas la població. Ara 

bé, qui té prioritat en aquest cas? La ubicació de les granges no podia ser pitjor per a la 

urbanització davant d’episodis de vent (un fet més que usual en aquest territori): les 

instal·lacions estan totalment encarades a aquesta urbanització. Aquestes instal·lacions 

però, com sempre, ja hi eren abans que la urbanització. D’altra banda, als nous 

propietaris que van adquirir uns terrenys amb un preu molt per sobre de la mitjana de la 

zona els van garantir que en breu la granja tancaria i s’hi podrien traslladar. Els tercers 

afectats, els propietaris d’edificacions residencials en l’SNU, com a tals també s’han 

manifestat totalment en contra de l’activitat. 

La paradoxa d’aquest cas plegat és la tramitació associada a un sector de 

desenvolupament urbà de baixa densitat que es preveia portar a terme en uns terrenys 

agrícoles limítrofs a aquesta urbanització. El Pla parcial desestimat per la CUTE, tot i que 

va satisfer les demandes dels grups ecologistes i de l’oposició municipal, va posar en 

evidència la incongruència de molts dels fets exposats en aquesta investigació. Tal com 

es va posar de manifest en les diverses notícies sorgides als mitjans de comunicació local 

relatives a aquest pronunciament (Bonet, 2006) i en el mateix Anuari Territorial de 

Catalunya 2004 (Basora, et al., 2004), en la demanda efectuada per la formació política a 

l’oposició i un col·lectiu d’arquitectes que hi donava suport es va al·legar que la nova 

urbanització (de característiques semblants per no dir iguals a l’existent) no era sostenible 

i s’assegurava que la zona ja patia massa pressió urbanística (entre la qual cal no oblidar 

els assentaments al marge de la legalitat). Per la seva banda, la CUTE va basar la seva 
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resolució en l’afirmació que la urbanització entrava en contradicció amb la filosofia del 

desenvolupament continu amb el nucli urbà proposada per l’LU 2/2002. Actualment, 

aquest planejament es troba a les mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

És evident que l’existència d’aquesta urbanització fora del casc urbà suposava un 

creixement urbanístic dispers, un consum innecessari i injustificat de sòl, i anava 

totalment en contra de la filosofia dels nous principis urbanístics i de planificació territorial 

que les autoritats polítiques s’havien plantejat en el marc de les noves polítiques que 

s’estaven portant a terme. En aquest cas l’òrgan urbanístic ho va tenir clar tot i que cal no 

oblidar que aquí, el pronunciament administratiu comptava amb un punt a favor: que no 

s’havia realitzat. Lògic, primer es realitza el projecte; posteriorment l’analitzen les 

autoritats competents; se sotmet a informació pública, i, finalment, es resol. La lògica, 

però, no sembla que hagi imperat en la resta de l’SNU, on primer es construeix, després 

es «legalitza», es realitzen les operacions de compravenda pertinents i, en cas que 

alguna cosa falli (augment de les inspeccions), es reivindiquen els «drets»; això explica 

missatges com el següent, amb el qual donem per finalitzat aquest apartat: «Ha sigut un 

gran avenç per a totes aquelles persones que havien construït la casa al marge de la llei 

perquè ara podran fer que el mercat de compra-venda es mogui una mica. Felicitats».87 

7.4. El paper de les polítiques públiques en l’àmbit local. Visió de conjunt 

Les dades de les denúncies que han interposat en aquests darrers anys la Direcció 

General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat i el CAR posen de 

manifest que la majoria de les llicències de magatzem agrícola atorgades per Decret 

d’alcaldia per molts consistoris municipals ebrencs durant el període de major bonança 

econòmica (2001-2007) eren il·legals. És una pràctica que, si bé és generalitzada en el 

conjunt de Catalunya, ha tingut una major incidència a les Terres de l’Ebre, segons 

evidencien els resultats obtinguts del seguiment portat a terme pel CAR des de de l’any 

2005 fins l’actualitat i que s’han donat a conèixer a l’opinió pública (figura A.1; A.12; A.13; 

A.20, entre d’altres).  

Aquest seguiment engegat pel CAR va anar acompanyat d’un segon estudi de seguiment 

portat a terme per la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat sobre les llicències 

atorgades per alguns municipis de les Terres de l’Ebre, amb què es va permetre 

evidenciar que el 100% de les llicències d’obres per construcció de magatzems agrícoles 

de l’any 2005 (moment àlgid d’aquesta pràctica) avui han acabat convertides en 

                                                
87 Catalonia Properties, empresa especialitzada en la venda de masies i cases de camp a les Terres de l’Ebre. 
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habitatges, molts dels quals, al marge de la normativa urbanística al ser manifestadament 

il·legalitzables. Els resultats d’aquest treball també es van donar a conèixer a l’opinió 

pública, i, com l’anterior, va propiciar que en els següents anys (principalment a partir de 

l’any 2009) molts jutjats comarcals sol·licitessin a molts ajuntaments ebrencs un llistat de 

totes les llicències d’obra de construccions en sòl rústic atorgades des de l’entrada en 

vigor de l’LU 2/2002 per tal de comprovar que realment s’adeqüessin a la normativa 

urbanística. No obstant això, els resultats d’aquesta darrera i transcendent investigació 

encara no s’han materialitzat en dades oficials.  

Malgrat que aquesta informació és indicativa de l’escletxa existent entre el que es 

promulga i el que s’acaba fent en el territori, el resultat en si —més enllà de la seva 

necessitat per poder així vetllar pel correcte compliment de la norma— no incideix en les 

causes, les motivacions i els agents implicats per poder reparar el dany causat. Ara per 

ara, els estudis sobre l’origen dels fets són pràcticament inexistents en l’àmbit de 

l’urbanisme, entre altres coses, perquè comporten haver de posar en qüestió tota una 

sèrie de qüestions de tipus polític, econòmic i social d’una gran complexitat administrativa 

i repercussió possiblement no assumible per molts. 

Pel que fa a la distribució de competències, els afers de disciplina urbanística són 

competència dels ajuntaments, per tant, aquests són els qui haurien d’evitar en part 

aquests tipus d’irregularitats. Si no ho fan, hi ha d’intervenir l’Administració autonòmica 

(en aquest cas la Generalitat) mitjançant l’instrument reglat de protecció de la legalitat 

urbanística, eina amb la qual els òrgans públics poden sancionar i fins i tot enderrocar. 

Malgrat això, en molts dels casos que s’exemplifiquen en aquesta investigació, es posa 

de manifest que no sempre aquests òrgans han assumit les seves funcions, normalment 

per motius que superen els límits regionals d’aquesta investigació.  

El resultat de tot plegat a nivell territorial (que és bàsicament el que ens interessa) són 

centenars d’edificacions que no s’ajusten a norma, algunes de les quals han estat 

sancionades mitjançant sentències fermes que els instaven a la demolició i restauració 

del dany causat i, en alguns casos, amb condemnes judicials penals contra propietaris i 

constructors. Moltes altres actuacions de construccions en l’SNU que haurien d’haver 

estat objecte de sanció punitiva relacionades amb fets contra el reglament urbanístic, 

l’ordenació del territori o el patrimoni històric han quedat impunes; bé perquè s’ha pagat la 

sanció o simplement per desconeixement o bé per desídia o falta de mitjans per part dels 

consistoris i, per tant, han quedat exemptes de qualsevol tipus de sanció davant la Llei.  

El problema d’aquest fenomen —i lligant aquest argument amb l’objecte principal 

d’aquesta investigació— és que no ens trobem en una normativa urbanística i de 
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planificació territorial que ignori els principis rectors que han de regir el planejament 

sostenible i l’ús racional del sòl. Ben al contrari, com hem posat de manifest en els 

capítols 2 i 3, des de l’any 2001 (PTPTE), tant en l’àmbit de la planificació territorial com 

en l’urbanístic disposem de tot un cos legislatiu que ens mana ordenar el territori d’una 

manera respectuosa, racional, sostenible i sobretot equitativa, i no d’acord amb els 

interessos dictats pels actors públics i privats presents en cada lloc.  

Els tribunals són contundents en aquests afers. Segons les sentències, el fet que una 

edificació residencial no permesa per la normativa urbanística perduri en el temps amb la 

tolerància de l’Administració no és causa ni raó per permetre que hi perpetuï. Malgrat 

aquests successius pronunciaments, el medi rural en molts àmbits és el que és: un espai 

urbanitzat. Per tot això, aquest darrer apartat té com a objecte apropar-nos a la 

naturalesa dels fets des de l’àmbit jurisdiccional; exposar les conseqüències territorials de 

les no decisions —ja que partim del fet que tan important és que una institució decideixi 

com resoldre una qüestió com decidir què no es decideix—que han acompanyat la 

pràctica i gestió de l’SNU a les Terres de l’Ebre, tot això a partir de l’anàlisi d’un 

instrument administratiu que sovint ha passat desapercebut en la disciplina geogràfica 

malgrat la seva importància: la protecció de la legalitat urbanística; és a dir, el revés de la 

planificació. Així, a partir del que engloba aquest darrer mecanisme de la planificació 

urbanística, abordarem quina ha estat la funció de l’Administració davant d’aquests afers, 

tant des del punt de vista de inactivitat manifestada durant l’època de major auge 

immobiliari, com de la proactivitat a partir de les darreres tendències detectades en la 

manera d’entendre i concebre la gestió de l’SNU en la línia de la qual mai s’hagués hagut 

d’haver sortit pel bé del territori i l’interès general: assumir responsabilitats. 

Així mateix, i ateses la magnitud i excepcionalitat territorials del fenomen que estudiem, 

aquest capítol finalitzarà en un darrer apartat que constata el caràcter diferencial de les 

Terres de l’Ebre quant a les construccions en l’SNU: el Pla director de les construccions 

agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre; un instrument urbanístic aprovat recentment 

(2014) per encabir la «singularitat» d’aquestes construccions a les Terres de l’Ebre, un fet 

que ja assumia la modificació de la Llei d’urbanisme en el seu preàmbul (Llei 3/2012), tot i 

que resta per veure com es plasmarà en el seu reglament.  

7.4.1. La protecció de la legalitat urbanística 

La Llei d’urbanisme dedica el títol setè a la protecció de la legalitat urbanística. Al llarg del 

text, la Llei instrumentalitza el sistema normatiu que ha de garantir que els actes en l’SNU 

portats a terme per l’acció particular s’ajustin a les determinacions que conté la norma en 
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el planejament urbanístic i en les ordenances municipals. Posat el cas que les obres o les 

actuacions portades a terme no s’ajustin a la legalitat, és quan s’hi intervé amb l’objecte 

d’abocar, si és procedent, a restituir la situació il·lícita creada per l’acció particular cap a 

una situació que es trobi dins la legalitat urbanística (Gifreu, 2009, p. 879). 

La disciplina urbanística l’hem d’entendre, per tant, com l’últim esglaó dins la planificació 

en el sentit que ens garanteix que, en el supòsit que tots els mecanismes previs hagin 

fallat, es pugui restaurar el dany territorial, mediambiental i social causat. Malgrat això, a 

la pràctica esdevé un procediment del qual des de molts àmbits professionals ens hem 

desdit sense tenir present l’objecte del legislador en el sentit que, tan important és 

assignar els usos que pertoca en consonància amb la matriu territorial, gestionar-ho, com 

garantir que el que finalment s’ha construït és d’acord amb el marc legal. Si no és així, és 

llavors quan hi intervé la disciplina urbanística. 

De conformitat amb això, en aquest apartat s’abordarà tot allò referent a la protecció de la 

legalitat urbanística en termes de gestió partint d’un dels pocs indicis (al marge dels 

territorials) que tenim al nostre abast: els atestats del CAR, les sentències en matèria de 

protecció de la legalitat urbanística. Segons aquestes dades, es valorarà el grau 

d’efectivitat dels instruments d’ordenació del territori com de la mateixa Administració en 

si, tot avaluant dues qüestions clau: fins a quin punt podem parlar d’un major control de 

l’SNU; i, fins a quin punt les eines disponibles al nostre abast poden fer front a efectes 

pràctics amb una estructura social fonamentada en l’interès individual. 

D’una banda, segons el CAR, hi ha prou indicis per afirmar que la major proliferació de 

construccions en l’SNU es va produir en el moment de major bonança econòmica, fet que 

explica que, en els darrers anys, els delictes sobre l’ordenació del territori hagin disminuït 

considerablement. Tot i això, també creu que la davallada en part ha estat gràcies a 

l’efecte dissuasiu generat per la resolució de molts dels atestats instruïts contra 

l’ordenació del territori que han acabat amb sentències que n’instaven l’enderrocament. 

Una valoració que coincideix amb l’efectuada per la Fiscalia General de l’Estat en matèria 

de Medi Ambient i Urbanisme en atribuir la disminució del nombre de condemnes al fet 

que aquestes comencen a fer l’efecte, i hi ha menys construccions com a conseqüència 

de la crisi econòmica (Cerrillo, 2015). 

D’altra banda, pel que fa a l’efectivitat dels processos judicials, no podem afirmar tampoc 

que aquests hagin estat contundents. D’acord amb les converses mantingudes amb 

agents implicats, hi ha un consens tècnic molt important que afirma que la gran lentitud 

de les actuacions judicials ha propiciat encara més la pràctica d’aquestes infraccions, ja 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 7. La colonització del medi rural ebrenc: elements de debat 519 

 
que, indirectament, s’atorga una sensació social d’impunitat davant la resta de 

conciutadans que han actuat d’acord amb la legalitat. 

El nombre de sentències a les quals s’ha pogut accedir i els resultats de les converses 

mantingudes amb els diversos experts consultats posen de manifest que l’Administració 

en general ha estat reticent tant a iniciar expedients sancionadors com a acomplir les 

sentències judicials que instaven la demolició de les edificacions, irregularitats que en 

molts casos s’han saldat amb un simple pagament de la quantia interposada en 

l’expedient sancionador. Tot això ha donat lloc a una externalitat no prevista pels 

instruments de planificació: la sistemàtica desobediència social a les eines urbanístiques 

tant des de les fases prèvies com del seu posterior control. 

7.4.1.1. La potestat administrativa 

La disciplina urbanística està inclosa en l’exercici de responsabilitat que imposa la Llei. 

De conformitat amb aquesta, l’Administració pot intervenir per imposar les decisions que 

pertoquin per al compliment de l’ús racional del sòl i la defensa dels interessos generals. 

Aquesta potestat reglada porta implícita tota una sèrie de principis ètics dels quals es 

deriven uns deures i unes obligacions. A la pràctica, però, aquesta eina és entesa com un 

instrument coercitiu, amb el qual tothom se sent incòmode; actitud que està al darrere 

dels múltiples casos d’especulació del sòl que durant dècades —i, en especial, en la 

darrera— han acompanyat la pràctica de l’urbanisme en aquest país. En aquesta qüestió, 

la urbanització de l’SNU ebrenc, n’és un exemple. 

La disciplina urbanística, molt lluny de com ha estat vista, s’ha d’entendre, però, com una 

molt bona eina de control de la legalitat urbanística; en definitiva, de la nostra tasca com a 

agents encarregats de la planificació territorial. Malgrat el temps transcorregut des de 

l’entrada en vigor de l’LU 2/2002 i els avenços socials en matèria de protecció 

mediambiental, aquesta eina no ha estat exempta de problemes. El recull de notícies 

exemplificades en aquesta investigació, la manca del compliment de les sentències 

dictaminades pels tribunals, com el mateix territori en si són un reflex banal de l’ús que 

s’ha fet de l’eina. 

El procediment oficial no reglat seguit per la gran majoria dels projectes d’obres en l’SNU 

que s’ha portat a terme des del 2002 és el que es deriva de l’anàlisi de la tipologia dels 

atestats instruïts: la major part han estat construccions d’habitatges ubicades en zones 

protegides i/o d’especial incidència ambiental, a l’empara d’una llicència d’obres que 

només autoritzava la construcció d’un magatzem agrícola o bé d’un projecte d’obres que 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 7. La colonització del medi rural ebrenc: elements de debat 520 

 
n’autoritzava la rehabilitació però sense cap augment de volum. El pronunciament 

administratiu i/o dels tribunals per a tots aquells casos en què s’ha obert un expedient de 

disciplina urbanística ha estat: instar la propietat a restituir l’status quo urbanístic 

preexistent a la finca on s’havien practicat les irregularitats. Una intransigència social cap 

a les eines urbanístiques que ha estat constant en moltes de les ordres de demolició 

dictades envers obres realitzades en finques sense llicència o sense ajustar-se a la 

concebuda que, en alguns dels casos, ha quedat impune durant molts d’anys. 

El usos admissibles en l’SNU des del 2002 són molt clars i, de fet, així s’ha posat de 

manifest en el capítol 3: només es poden admetre com a noves construccions 

residencials les destinades a habitatge familiar que estiguin directament i justificadament 

associades a una de les activitats d’explotació pròpies del sòl rústic, configurada com una 

unitat econòmica, i quan, a més, s’acrediti la necessitat de l’habitatge en relació amb les 

funcions de vigilància, assistència o control derivades o exigides per les característiques 

de l’explotació. Una regulació molt taxativa per a totes aquelles construccions de major 

complexitat arquitectònica, fet que en complica l’adequació a la norma en el supòsit que 

es portés a terme la legalització de les obres en els termes legals establerts. En aquests 

casos, si l’edificació es va construir abans de l’entrada en vigor de l’LU 2/2002 i/o l’acció 

de reposició ha prescrit, segons la disposició transitòria sisena de l’RLU, s’ha d’aplicar 

estrictament el règim de fora d’ordenació. Posat el cas que l’acció de reposició no hagués 

prescrit, no podria autoritzar-se cap tipus d’obra ni d’ús i s’haurien d’aplicar les mesures 

de protecció de la legalitat urbanística que pertoquessin. 

El que s’observa en les imatges que s’adjunten (figura 7.32) és la conseqüència dels 

passos seguits en l’execució d’una sentència que, com a conseqüència de l’obertura d’un 

expedient de protecció de la legalitat urbanística que instava la propietat a enderrocar la 

construcció, l’Administració autonòmica va haver d’intervenir-hi en no haver-se executat 

l’ordre d’enderroc durant el termini que se li va imposar. 

 

 

 

 
 

FIGURA 7.32. Seqüència de l’ordre de demolició d’un habitatge en sòl protegit a Deltebre el 2009. 
Font: imatges difoses als mitjans de comunicació el juliol de 2009. 
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No cal dir que aquest cas va esdevenir un dels expedients més mediàtics en aquest 

territori, no tant pel que es va fer (infringir presumptament una normativa en un moment 

que la major part de població es va construir una edificació en l’SNU en l’àmbit deltaic), 

sinó pel ressò que aquest va tenir tant per tota la retransmissió que es va efectuar en els 

mitjans de comunicació com els esdeveniments dels fets que el varen succeir. 

A efectes de tramitació urbanística, la propietat, en aquest cas, inicialment va actuar 

correctament: davant les suposades necessitats de disposar d’un espai per encabir-hi la 

maquinària agrícola i/o producció de l’explotació agrícola en ús, va sol·licitar a 

l’Ajuntament de Deltebre una llicència d’obres per poder construir un magatzem agrícola 

en l’SNU; les obres, però, van acabar derivant en la construcció d’una casa unifamiliar, és 

a dir, un habitatge, un ús no admès per la ja vigent l’LU 2/2002. L’autoritat local, però, tot i 

ser coneixedora dels fets, no va actuar i va permetre que l’ús es consolidés. 

En conseqüència, i arran d’una denúncia interposada, la Direcció General d’Urbanisme 

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va notificar a la propietat la 

resolució d’incoació d’un procediment complex de protecció de la legalitat urbanística, 

consistent en un expedient sancionador i un de restitució de la realitat física alterada amb 

una ordre de suspensió de les obres en curs. La propietat —com era d’esperar— va 

al·legar en contra, però les obres van esdevenir manifestadament il·legalitzables, fet pel 

qual la resolució va finalitzar amb la imposició de la sanció corresponent, l’ordre 

d’enderroc i la reposició de la legalitat a l’estat anterior. Els motius: el magatzem havia 

derivat en un habitatge unifamiliar en sòl de protecció especial. Tot i el recurs d’alçada 

interposat davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, la Sentència va 

donar la raó a la Generalitat i, en conseqüència, es va instar la demolició de l’edificació. 

El 7 de juliol de 2009, la Direcció General d’Urbanisme va donar l’ordre de demolició de 

l’edificació. La demolició havia d’haver tingut lloc una setmana abans, però no va poder 

ser possible, ja que un important grup de veïns va impedir la demolició de la construcció 

col·locant una barricada amb remolcs a la porta de la finca (figura A.19). Aquest fet va 

comportar que els Mossos d’Esquadra despleguessin un espectacular dispositiu de 

seguretat per permetre que es fes efectiva l’ordre judicial, amb un centenar d’agents 

antidisturbis que van acordonar la zona, vigilada també des de l’aire per un helicòpter del 

cos policial (figura A.21). 

Uns dies després d’aquest enderroc, l’Ajuntament de Deltebre va demanar a l’aleshores 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que 

agilités la redacció d’un Pla director urbanístic per a edificacions en sòl rústic que regulés 

la situació a les Terres de l’Ebre, segons els ajuntaments, una eina imprescindible a l’hora 
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d’autoritzar o denegar llicències (figura A.22). Una sol·licitud que anava acompanyada 

d’una altra de moratòria a l’hora d’executar enderrocaments, sota la justificació que feia 

molts d’anys que havien gaudit d’una certa permissibilitat i que ara necessitaven un 

document per saber què es podia fer, ja que la Llei d’urbanisme no els ho aclaria del tot. 

És a dir, una sol·licitud de moratòria que concloïa (rerefons) que totes les edificacions 

amb procediment incoat pel Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística, amb ordre 

d’enderroc dictat pel Departament en competència en matèria d’Urbanisme, en alguns 

casos ratificats per una sentència ferma pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

s’havien portat a terme simplement per desconeixement del promotor i de la mateixa 

Administració local sobre el que estava prohibit i/o admès per la normativa urbanística. 

Juntament amb aquesta sol·licitud, l’Ajuntament de Deltebre dies després va iniciar un 

expedient contra Urbanisme per invasió de competències, concretament el Ple va aprovar 

per unanimitat incoar un expedient sancionador contra l’Institut Català del Sòl i l’empresa 

encarregada de l’enderroc, perquè es va fer «sense la preceptiva llicència municipal». 

Una implicació política en un afer urbanístic que ha succeït en aquest cas com en molts 

d’altres obviant un aspecte molt important que s’ha de tenir en compte, malauradament 

desapercebut: la responsabilitat patrimonial; els errors poden tenir implicacions 

patrimonials per a l’Administració que fins al moment s’han obviat. Al marge d’aquesta 

responsabilitat, en aquest cas, com en molts d’altres, l’Administració no va tenir en 

compte la jurisprudència sorgida sobre aquest fet com tampoc l’objecte del legislador en 

dissenyar aquest instrument: castigar la infracció, no el particular. 

El caràcter exemplar i pedagògic de les sentències és ara per ara el millor instrument que 

tenim a l’abast per frenar les inèrcies socials sorgides en les darreres dècades en l’àmbit 

de l’urbanisme. En l’exemple de la demolició a Deltebre aquí exposat així es va posar de 

manifest per part de l’Administració. En les declaracions que va efectuar als mitjans de 

comunicació el director general d’Urbanisme, amb aquesta demolició es volia palesar al 

territori que a partir d’ara les infraccions urbanístiques no quedarien impunes i més tenint 

en compte tots els expedients oberts per irregularitats urbanístiques existents. Segons 

aquest, el que estava passant en aquell moment a les Terres de l’Ebre era comparable a 

la situació que havia succeït a les Illes Balears anys enrere i, per tant, s’havia d’actuar, és 

a dir, impedir que les infraccions urbanístiques es continuessin produint o com bé es va 

determinar en la STC de 13 de desembre de 2001: «Evitar que una infracció es continuï 

produint, o que la infracció continuï produint els seus efectes.» (Montanyà, 2010, p. 5). 

Tot i la repercussió del cas, durant aquests deu anys s’han portat a terme moltes 

infraccions urbanístiques que han estat, en el millor dels casos, degudament 
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sancionades, algunes fins i tot amb sentències que instaven el promotor a pagar una 

sanció, i a demolir l’edificació, però que, a dia d’avui, en els casos en els quals les obres 

havien d’aturar-se, algunes vegades l’estructura encara roman al medi rural, fet que ens 

verifica que en l’àmbit urbanístic, si els pronunciaments judicials declaren nul·litats en 

edificacions, urbanitzacions o construccions realitzades, aquestes no sempre s’han 

acabat portant a terme. 

Explicar el que ha fallat durant aquesta darrera i, sobretot, per què s’ha retrocedit fins 

gairebé l’estadi urbanístic inicial de la dècada dels setanta-seixanta, no és fàcil i 

possiblement hi hauria matèria, fins i tot, per a una altra investigació. Atribuir-ho a un sol 

element seria un error, ja que l’èxit o el fracàs d’aquest darrer esglaó també ha estat 

conseqüència de la manca de control en la correcta conscienciació social de les eines de 

prevenció, que no és altra que la planificació territorial (que es aquí precisament on 

intervé majoritàriament la geografia). En aquest sentit, el que s’ha tractat fins aquí en 

aquesta investigació precisament albergava tot allò referent a l’àmbit de la disciplina 

geogràfica; ara, però, és necessari aproximar-nos a un afer més complex com és el dret 

urbanístic i el dret administratiu. 

Pel que fa a la manca de compliment de les directrius i les obligacions que emanen de la 

normativa urbanística i de la planificació territorial, les argumentacions que va exposar als 

mitjans de comunicació el coordinador dels fiscals andalusos de Medi Ambient, Ángel 

Núñez (2009), esdevenen la millor aproximació de partida per entendre la complexitat 

dels fets des d’un punt de vista legal i, sobretot, per ser conscients dels principals 

obstacles per a la planificació territorial. Des de l’experiència professional viscuda, per a 

Núñez, els delictes urbanístics són: «Conseqüència de la falta d’eficàcia de 

l’Administració, ja sigui perquè els ajuntaments no han exercit les funcions de disciplina 

urbanística, per carència de mitjans, per falta de voluntat política per assumir el cost de 

les mesures impopulars com la demolició i, en altres casos, per clara i pura corrupció.» 

Quant a les demolicions considera que: «Si aquestes no s’han portat a terme no és pel 

cost, sinó perquè no s’han tramitat expedients de demolició i, quan s’ha actuat, la 

il·legalitat ha prescrit.» Les evidències dels fets, com les denúncies dels tribunals, ens 

porten a concloure que ni s’han complert les eines de prevenció i, en alguns casos, ni les 

de supervisió mitjançant la disciplina urbanística. 

L’objecte de la protecció de la legalitat urbanística precisament és aquest, el d’intervenir, 

gràcies a la protestat reglada que l’Administració competent té en les activitats dels 

particulars amb la finalitat de preservar la legalitat urbanística i restablir-la quan es 

vulnera. Una intervenció que no és nova i que cal buscar més enllà de l’LU 2/2002. El 
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derogat Reglament de disciplina urbanística (Reial decret 2187/1978, de 23 de juny) per 

al desenvolupament de la Llei del sòl del 1956 ja disposava que: «En los actos de 

edificación o usos del suelo que se efectúen sin licencia u orden de ejecución o sin 

ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde o Gobernador Civil 

dispondrá de la suspensión inmediata de dichos actos.» Un procediment que, des de 

l’inici, ja preveia la intervenció de l’Administració tant per a les obres sense llicència o 

ordre d’execució, les obres fetes que no s’ajustaven a la llicència atorgada, les obres en 

curs, com les acabades (articles del 29 al 33). 

Un deure inexcusable, el de protegir la legalitat urbanística, del qual cap Administració es 

pot desdir malgrat la complexitat que en suposa l’aplicació (administrativa, procedimental, 

legislació sectorial concurrent, judicialització, politització, cost social de la implantació de 

determinades mesures de restauració, entre d’altres). Però realment aquesta s’ha aplicat 

com pertoca? Quines conseqüències té no fer-ho? Els casos que s’exemplifiquen en les 

imatges adjuntes són una petita mostra del que ha succeït (figura 7.33). 

 

 

 
 
 

FIGURA 7.33. Edificació amb ordre de demolició en PEIN/ xarxa Natura 2000. Àmbit: muntanyes interior/litoral. 
Font: arxiu fotogràfic personal. Cartografia de referència de l’ICGC. 

El primer d’aquests, una construcció residencial en terrenys protegits i de domini públic 

de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, la propietat va al·legar que l’agent 

immobiliari que li va vendre els terrenys no la va informar sobre els límits reals de la finca. 

Una pràctica d’engany comú reincident en aquests darrers anys aprofitant la manca de 

concreció a camp dels límits cadastrals que en cap cas, però, ha exclòs l’afectat de la 

sentència dictaminada: l’obligatorietat de restaurar els terrenys a l’estat original. En data 

de redacció d’aquest treball, però, la construcció encara continua en peu. 

En altres casos, tot i disposar d’un expedient de disciplina urbanística obert, les obres han 

finalitzat i l’ús, consolidat. Tanmateix, en el supòsit que la propietat vulgui vendre els 

terrenys sobre els quals recau un expedient de disciplina urbanística i no comuniqui al 

comprador que la finca no està lliure de càrregues urbanístiques, el delicte no prescriu. 

Tal com preveu l’RLU, en el cas de transmissió de finques, la nova persona titular se 

subroga en les obligacions derivades de les mesures de restauració de la realitat física 
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alterada i de l’ordre jurídic vulnerat disposades per l’Administració competent (article 

264.2), però no de la sanció. Per tant, el nou titular no serà inicialment culpable, però sí 

que serà, per la condició de detentor de drets sobre la finca, el responsable de restituir la 

realitat física i l’ordre jurídic vulnerat (Montanyà, 2010, p. 6). 

En la major part dels casos d’edificacions amb expedients de disciplina urbanística, si bé 

es podria entendre la sanció imposada per les obres portades a terme sense llicència 

d’obres o que no s’hi ajusten, la gran munió d’edificacions residencials existents en 

l’entorn més proper de moltes de les edificacions sancionades porta a qüestionar-se 

l’efectivitat real del procediment, tenint en compte que la resta, en la major part dels 

casos, també s’ha construït en la darrera dècada (figura 7.34). 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.34. Edificació sancionada (vermell) i existents de nova construcció (taronja). Àmbit: interior. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

En tots els casos d’obertura del procediment de la legalitat urbanística, el mode d’actuar 

de l’Administració és molt taxatiu. Identificat l’autor, els fets i els preceptes vulnerats, i 

amb els informes tècnics i jurídics emesos per l’òrgan competent, es pot disposar incoar 

el procediment que pertoqui. Un cop decidida la incoació del procediment, aquesta s’ha 

de notificar als autors per tal que puguin al·legar en contra el que considerin adient als 

seus interessos. En aquest darrer cas (figura 7.34), l’edificació sancionada es va demolir 

recentment; la resta, amb l’ús residencial consolidat. 

Les obres associades a l’edificació que s’assenyala en la seqüència temporal de les 

imatges adjuntes (figura 7.35) esdevenen un dels darrers casos de disciplina urbanística 

publicats al DOGC que afecta un municipi de les Terres de l’Ebre a resultes d’una 

resolució del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en la qual s’incoava 

un procediment complex de protecció de la legalitat urbanística, consistent en un 

expedient sancionador i un expedient de restitució de la realitat física alterada amb una 

ordre de suspensió provisional de les obres en curs.  

2004 2014 
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FIGURA 7.35. Edificació tradicional sancionada (vermell) i respecte a les existents (taronja). Àmbit: litoral. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

En aquest cas, com en tota la resta d’obres que s’han efectuat clandestinament, la 

certesa absoluta de quan es van iniciar és gairebé impossible, fet que dificulta des del 

punt de vista administratiu (que no tributari) poder aplicar correctament les mesures que 

pertoca dins del termini legal establert. Pel que respecta a la seqüència dels fets, ha estat 

similar a molts d’altres assenyalats en el transcurs d’aquesta investigació: d’una petita 

caseta de camp s’ha passat a una nova edificació de gran magnitud amb tota la 

urbanització de l’entorn. D’acord amb les dades cadastrals de l’immoble, la finca està 

ocupada bàsicament per matollar, és a dir, es tracta d’una antiga explotació agrícola 

parcialment abandonada, on el seu ús principal des del 2009, segons el Cadastre, és el 

residencial conformat per un habitatge, un magatzem, un cobert de grans magnituds i una 

piscina. En el tràmit administratiu en el qual es troba immers la propietat, en el millor dels 

casos es portarà a terme una legalització de les obres que siguin legalitzables; de la 

resta, se’n dictarà l’enderroc o actes que són objecte del procediment de restauració. 

Aquest cas, però, no és l’únic. Si ens fixem en l’ortofotoimatge del 2010 i l’actual, en 

l’entorn s’han realitzat dues actuacions més (traça taronja). L’una, ubicada a l’extrem sud-

oest, té assignat l’ús de magatzem estacional amb una superfície total de 17 m2 segons el 

Cadastre. Actualment, però, la superfície d’aquest és superior a aquesta, així com els 

usos associats a la nova «adequació», entre els quals està la piscina. L’altra edificació 

existent datada de 1975 també ha sofert una sèrie de modificacions. 

Aquest darrer cas aquí exemplificat per diversos motius ha estat degudament sancionat. 

Però, sense que aquesta qüestió suposi en cap cas haver de posicionar-nos de part de la 

propietat o de l’Administració, per què aquestes actuacions s’han sancionat i a la resta 

s’ha permès consolidar l’ús residencial? Simplement en un canvi d’escala ens podem 

adonar que malauradament no s’ha tractat d’un fet puntual. Moltes d’aquestes 

edificacions són properes en el temps; d’altres es van construir prèviament a l’entrada en 

vigor de la primera figura de planejament municipal, per tant, el delicte (posat cas que hi 

fos) ha prescrit (figura 7.36). 

2015 2010 2008 2004 
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FIGURA 7.36. Edificacions residencials en l’àmbit proper l’edificació sancionada. 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Tanmateix, la disciplina urbanística encara que és imprescindible no sempre esdevé la 

solució bàsicament per un fet: aquesta actua quan les obres ja s’han iniciat i, en molts 

casos, l’inspector no ho verifica fins que les obres han finalitzat i la propietat gaudeix de 

l’ús, molts cops indefinidament ja que l’acció de reposició ha prescrit. Davant d’això, la 

sensació d’impunitat de la ciutadania aquí queda més que manifesta i d’aquí la gran 

munió d’altres edificacions residencials que puguin aparèixer en l’entorn immediat. La 

figura A.1 comparada amb la figura A.69 de l’annex recull de premsa n’és un exemple. 

D’una banda, es denuncia el fet; de l’altra, es legalitza el que se’ns havia dit que era 

il·legalitzable, amb una sèrie de condicions entre les quals està adaptar l’habitatge a la 

norma. El resultat és el que s’observa en la imatge adjunta (figura 7.37):  

 

 

 

 

 

FIGURA 7.37: Antiga edificació residencial «adaptada» a la norma. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

En aquest cas, l’habitatge inicialment construït d’acord amb una llicència d’obres que 

autoritzava la propietat únicament a la construcció d’un magatzem agrícola s’ha demolit 

parcialment i ha passat a constituir un volum edificat amb una tipologia constructiva més 

propera a un maset que la inicial, però amb totes les finestres tapiades, a sobre d’un 

terraplè al bell mig d’un camp d’arrosar, tot i que sense el tancament perimetral que el 

caracteritzava. Malgrat aquesta disminució dels volums i l’aparent eliminació de l’ús 
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residencial, la ubicació, enfront mateix de la badia dels Alfacs —propera a moltes altres 

edificacions residencials— i visuals, no s’ha vist afectada (figura 7.38). 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.38. Visuals de les edificacions existents enfront de la badia dels Alfacs. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

Ara bé, hi ha una variable que no s’ha d’oblidar: tant la normativa urbanística com la 

territorial permet, en uns determinats supòsits, construir habitatges residencials en l’SNU. 

La implantació d’aquests, però, al marge de la justificació pertinent, està limitada per un 

condicionant difícil de portar a terme en zones d’alta consolidació edificatòria com és la 

possibilitat de formació de nucli de població. Com determina el PTPTE (2001), hi ha 

possibilitat de formació de nucli de població quan, prenent com a centre qualsevol dels 

murs exteriors de l’edificació i traçant un cercle d’un radi de 100 m, hi queden compreses 

més de dues edificacions no agropecuàries. A la pràctica, aquest fet pot comportar que, 

malgrat que la propietat acrediti la condició d’agricultor i tingui la necessitat de residir al 

medi rural, es trobi envoltada de nombroses edificacions no agropecuàries i habitatges —

independentment de la legalitat de la implantació— i, per tant, no pugui acollir-se a un 

dret que la normativa li permet per un excés de llicència o bé d’inexistència. 

Els excessos de llicència són una matèria que ha preocupat notablement la jurisdicció, 

possiblement més que la mateixa construcció en si. La problemàtica està associada a tots 

aquells casos en els quals es demana la llicència, però aquesta en el rerefons és 

disconforme amb el dret (informar sobre un magatzem, però els plànols evidencien que 

es tracta d’un habitatge) o a la pràctica hi ha un excés de llicència (un magatzem que 

amb ampliacions esdevé habitatge o una rehabilitació que esdevé una nova construcció) 

o simplement no hi ha cap tipus de llicència. El resultat és: obres sense cobertura de 

llicència i obres amb presumpta cobertura de llicència, però presumptament disconforme 

amb el dret. Això, que podria formar part d’un episodi comú durant les dècades 60-80, en 

els darrers deu anys aproximadament ha estat sistemàtic: es demana una llicència 

aparentment per fer una actuació admesa per la legislació urbanística i s’acaba fent el 

que s’ha intentat plasmar en aquesta investigació. 
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Les imatges que es podrien adjuntar en aquest raonament són il·limitades. La importància 

de la identificació més que de la denúncia és el debat acadèmic, tècnic, polític i social que 

pugui derivar de l’observació. Tal com s’evidencia en alguns dels casos presentats, 

l’efecte dissuasiu que suposa imposar sancions no té els resultats esperats, bàsicament 

perquè la sanció i la posterior demolició en molts pocs casos, fins al moment, s’ha 

acomplert. A efectes jurídics, podríem trobar una raó i aquesta no és altra que moltes de 

les infraccions comeses en l’SNU s’han tramitat per la via penal —i no per 

l’administrativa—, una via ja de per si més lenta que no reverteix en un canvi en les 

conductes socials. Cal tenir en compte, però, que aquesta via únicament s’empra en 

casos d’afecció a espais protegits, fet pel qual, tot i la gran superfície de sòl protegit a les 

Terres de l’Ebre, no totes les infraccions s’han portat a terme pel dret penal, sinó per la 

via administrativa. Tanmateix, la via penal en cap cas, com l’administrativa, suposa una 

manca de pronunciament i, per tant, la consegüent demolició. No obstant això, no s’han 

d’obviar els efectes socials que algunes d’aquestes sentències poden tenir passat el 

temps en el supòsit que es tracti d’edificacions on la propietat ja ha consolidat a la finca 

esmentada l’ús que l’Administració havia d’evitar que s’implantés. 

Aquesta disfunció, quant al compliment de la normativa urbanística, ha entrat directament 

en contradicció, i en un estadi de conflicte permanent, a partir del moment que les 

polítiques sectorials han executat la planificació prèviament establerta, consensuada pels 

diferents òrgans de govern. Dos exemples d’aquest conflicte a les Terres de l’Ebre han 

estat els projectes de traçat de carretera o les instal·lacions de parcs eòlics l’execució 

dels quals han anat acompanyats d’un problema no previst pels redactors: la gran munió 

d’edificacions residencials en l’SNU que no s’adeqüen a la norma. En conseqüència, tant 

l’exposició pública d’aquests com la posada en funcionament s’ha acompanyat d’una 

oposició frontal tant per part de la població afectada com per part de molts dirigents 

polítics que han titllat els òrgans superiors de govern d’irresponsables, poc respectuosos 

amb la realitat social del territori i d’intromissió partidista a la propietat privada. Un 

exemple d’aquests moviments a les Terres de l’Ebre és el contrari al nou traçat previst de 

la variant desdoblada de l’Eix de l’Ebre, al pas per Tortosa i Roquetes, i que afecta tant 

de manera directa com indirecta un gran nombre d’edificacions disperses ubicades a la 

partida del Canalet, de l’EMD de Jesús, la gran major part d’aquestes, relativament 

recents, però implantades al marge del planejament88 (figura A.28 i A.38).  

                                                
88 El setembre de 2012, el Departament de Territori i Sostenibilitat va anunciar el canvi de traçat de la variant C-12 al pas 
per Tortosa evitant l’afecció als xalets del Canalet a l’oest de l’EMD de Jesús construïts en sòl no apte per urbanitzar. Des 
de l’àmbit local es va assegurar que la «revolta veïnal fa canviar la C-12». Un resultat fruit de les constants reivindicacions 
efectuades pels veïns afectats, que forcen els contactes polítics i, en conseqüència, un nou traçat de l’Eix de l’Ebre.  
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D’altres, amb menys repercussió mediàtica, però amb els mateixos problemes derivats de 

la funcionalitat del medi rural com el que es mostra a mode d’exemple en les dues 

imatges següents (figura 7.39). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.39. Edificacions de nova construcció a tocar dels aerogeneradors de dos parcs eòlics a les Terres de l’Ebre. 
Font: arxiu fotogràfic personal i cedida. 

Pel que fa a les infraestructures eòliques, malgrat que l’edificació s’hagi implantat de 

manera clandestina, o que sobre aquesta recaigui un expedient d’infracció urbanística, 

s’han de preveure totes les mesures establertes per mitigar la contaminació acústica. En 

aquest sentit, l’article 12. Règim de les infraestructures de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la contaminació acústica preveu que als habitatges situats al medi 

rural els són aplicables els valors límits d’immissió establerts per l’annex 1, corresponents 

a una zona de sensibilitat acústica alta (establert amb el codi A3, Habitatges situats en el 

medi rural)89, si compleixen les condicions següents: estar habitats de manera 

permanent; estar aïllats i no formar part d’un nucli de població; ésser en sòl no 

urbanitzable, i, no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.  

Independentment de la situació urbanística en la qual es trobin les edificacions 

residencials properes als aerogeneradors, atès que l’avaluació del vector acústic es porta 

a terme d’acord amb els receptors sensibles que es troben situats en el medi rural (al 

marge o no de la legalitat, ja que la normativa acústica entén que si és il·legal aquella 

determinada edificació no hauria d’estar en peu o almenys no hauria d’estar habitada i, 

per tant, els propietaris no imposar reclamacions davant l’Administració), els límits sonors 

també s’han de respectar. El que pot succeir són casos com l’anterior: aerogeneradors a 

tocar d’edificacions residencials que, posat el cas que els aerogeneradors sobrepassin 

els valors límits establerts, els consistoris han d’aplicar les mesures correctores sobre la 

font emissora i, mentrestant, han de romandre aturats fins a assegurar que no se superen 

els valors límits d’aplicació. És a dir, al promotor del parc eòlic, se li ha de comunicar que 

algun dels aerogeneradors ha de romandre tancat fins que el soroll no pertorbi la 

                                                
89 Els valors límits d’immissió en dB(A) per a les zones de sensibilitat acústica alta per a habitatges situats en el medi rural 
és de 57 dB(A) Ld(7h-21h), Le(21h-23h), Ln(23h-7h). 
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tranquil·litat de l’assentament implantat de manera il·legal, el qual o bé no s’ha sancionat 

o bé consta d’una ordre de demolició que no s’ha acomplert. El conflicte està servit, i més 

en un territori com el de les Terres de l’Ebre d’implantació eòlica prioritària. 

Davant d’aquesta petita mostra, com de tots els exemples exposats en aquesta 

investigació, s’ha constatat com les decisions públiques respecte a tot allò que afecta la 

gestió de l’SNU no han estat inexorables; ans al contrari, el territori mostra elements més 

que evidents que no s’ha tingut en compte l’objecte del legislador pel que fa a la gestió 

del territori. Aquest, any rere any, s’ha pronunciat i ha denunciat el que ha passat, fet que, 

juntament amb el recull de premsa que s’adjunta en els annexos d’aquesta investigació, 

confirma que la urbanització del medi rural no és un fenomen tan [des]conegut. 

La Fiscalia, en la memòria anual del 2011, va recordar que s’havia de vigilar amb 

«especial atenció» el compliment de les sentències de demolicions d’edificacions i de 

construccions il·legals ja que, segons apuntava, no ordenar-ne la demolició en algunes 

sentències no fa altra cosa que afavorir «la sensació d’impunitat» i provoca que no 

s’aconsegueixin els efectes preventius d’aquestes condemnes. De l’anàlisi global de 

l’SNU ebrenc, com del contacte directe amb molts dels agents que en formen part, s’ha 

constatat que aquesta alerta de la Fiscalia és certa. 

A la pràctica, aquests fets posen de manifest les altes expectatives assignades a la 

normativa urbanística (control, protecció i gestió del territori) sense haver treballat prou la 

capacitat de la societat per afrontar els canvis, és a dir, s’havien proposat uns grans 

objectius abans d’abordar el problema de fons: saltar-se de manera sistemàtica la 

normativa urbanística. En aquest sentit, només cal anar a l’exposició de motius de la Llei 

9/1981, de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística per comprovar que 

els problemes, malgrat el temps transcorregut, continuen sent els mateixos: «La reacción 

administrativa reclama de las autoridades, de las locales en primer lugar, una actitud 

decidida, valiente y, en determinadas circunstancias, arriesgada para afrontar el problema 

[…] Cabe destacar que el objetivo final que se persigue no es otro que el que la actividad 

urbanizadora siga el planeamiento y no al revés. La oportunidad de reconducir hacia la 

legalidad lo que sea objetivamente legalizable, sin perjuicio de las medidas disciplinarias 

simultáneas, no puede desaprovecharse. Pero para que así sea es imprescindible evitar, 

en la medida de lo posible, la aparición de nuevas infracciones y hacer que las que están 

en curso no sigan expansionándose, es decir, que no se terminen.» La Ley del Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana de 1956, tot i el moment polític ja feia referència a «la 

necessitat d’afrontar i resoldre l’ordenació urbanística».  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 7. La colonització del medi rural ebrenc: elements de debat 532 

 
Tot i el temps transcorregut, part de la societat, més encara en un territori fins fa poc aïllat 

com l’ebrenc, continua entenent la normativa urbanística com un atac discrecional cap a 

les persones afectades, teoria molt allunyada del que emana de la STC de 13 de 

desembre de 2001 abans esmentada: «Amb la disciplina urbanística es persegueix 

impedir que una infracció es continuï produint, o que la infracció continuï produint els seus 

efectes.» No es persegueix, per tant, castigar l’infractor; la protecció de la legalitat 

urbanística és d’exercici preceptiu no una protestat discrecional (article 199 del TRLUC). 

És a dir, com bé incideix el magistrat Manuel Táboas (2009, p. 130), «qualsevol indici de 

discrecionalitat en l’exercici d’aquesta protestat apareix descartat i s’ha d’actuar de 

manera reglada». 

Així mateix, seria un error per tant atribuir únicament a l’Administració tots els problemes 

que actualment tenen les Terres de l’Ebre pel que fa a les construccions en l’SNU. Sense 

obstar l’atribució de competències urbanístiques per part de reclamacions sense 

fonament interposades per la ciutadania, l’article 12. Acció pública de la Llei d’urbanisme i 

llurs modificacions és un manifest de la nostra (no-)responsabilitat amb tots els actes que 

malmeten l’SNU (o almenys plantegen dubtes). En conseqüència, la Llei atorga acció 

pública a: «Qualsevol ciutadà o ciutadana, en exercici de l’acció pública en matèria 

d’urbanisme, pot exigir davant els òrgans administratius i davant la jurisdicció contenciosa 

administrativa el compliment de la legislació i del planejament urbanístic [...] l’acció 

pública a què es refereix l’apartat 1, si és motivada per l’execució d’obres que es 

considerin il·legals, es pot exercir mentre se’n perllongui l’execució i, posteriorment, fins al 

venciment dels terminis de prescripció determinats pels articles 207 i 227, sens perjudici 

del que estableixi l’article 21090». Ara bé, ho fem? 

Gran part de les infraccions comeses en l’SNU no han acabat amb una resolució o 

sentència perquè ningú ho ha denunciat davant l’Administració com tampoc aquesta ha 

realitzat els controls que li pertocaven. La llei pot ser imperfecta o millorable, però en cap 

cas aquest fet en justifica l’incompliment. És de base que les lleis aprovades 

democràticament s’han de complir i, si no funcionen, millorar-les en tràmit parlamentari. 

La solució teòrica en aquests casos és fàcil: ser especialment diligent i aclarir tots els 

casos oberts i els que puguin esdevenir-se. Remarcar les línies vermelles inamovibles; 

totes aquelles fronteres que mai s’haurien de tornar pel que fa a la planificació territorial, 

                                                
90 Article 207. Prescripció de l’acció de restauració estableix que l’acció per requerir la legalització de les obres i de les 
actuacions portades a terme sense llicència, per ajustar-les a la llicència atorgada o per adoptar altres mesures de 
restauració prescriu al cap de sis anys; L’article 227. Prescripció d’infraccions i de sancions urbanístiques determina que les 
infraccions urbanístiques molt greus prescriuen al cap de sis anys, les greus prescriuen al cap de quatre anys i les lleus 
prescriuen al cap de dos anys. L’article 210. Actes nuls determina que són actes nuls de ple dret, entre d’altres, les ordres 
d’execució d’enderrocament i de revisió. 
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totes aquestes sustentades en l’objecte del legislador. Unes línies, però, que sembla que 

des del 2007 s’hagin implantat amb més rotunditat en alguns consistoris municipals per 

evitar en definitiva que situacions il·lícites es consolidin. 

7.4.1.2. Dinàmiques d’acció territorial: el paper proactiu de l’Administració 

Els esdeveniments dels darrers temps en matèria de protecció de la legalitat urbanística 

posen de manifest el sorgiment d’una major sensibilitat de les polítiques públiques al fet 

espacial. Si bé des del 2002, Catalunya es regeix per un marc urbanístic rigorós en 

matèria d’ordenació i gestió del territori, els resultats, com és ben sabut, no han estat en 

la línia marcada pel legislador. No obstant això, i en un marc conceptual similar al de l’LU 

2/2002, pel que fa als principis reguladors que han de regir l’urbanisme, és important 

destacar el paper proactiu que han adoptat les administracions implicades en la gestió del 

territori, que busquen la regeneració i la recuperació del dany causat en el medi rural 

mitjançant l’aplicació i el compliment de les normes jurídiques. Aquest acompliment de les 

funcions, que fou encomanada a l’Administració, és objecte d’anàlisi en aquest apartat. 

Per saber on anem, però, primer cal recordar d’on venim. L’exposició dels motius del 

legislador en la Llei 9/1981, sobre protecció de la legalitat urbanística, s’ha de considerar 

a dia d’avui com el millor exemple dels reptes aconseguits en l’àmbit de la jurisdicció. A 

tot allò que fa referència al paper de l’Administració, les línies vermelles marcades van 

ser clares, tot establint que: «La intervención administrativa en el uso del suelo y en la 

edificación, las medidas de protección de la legalidad urbanística y las relativas al 

procedimiento sancionador sea de ejercicio inexcusable para conseguir los objetivos 

enunciados en esta Ley.» Posteriorment, el Decret legislatiu 1/1990 va establir que la 

potestat és reglada, és a dir, que no és permesa ni l’excepcionalitat com tampoc la 

discreció. Inexcusable i reglat, dos qualificatius que el legislador va buscar de manera 

intencionada per tal de garantir que en cap cas l’Administració pot deixar d’adoptar les 

prescripcions de la llei. A la pràctica, això significa que tots som iguals davant la llei i, per 

tant, qui ha d’aplicar la llei no entén ni pot entendre de singularitats, de pràctiques 

inadequades, ni excepcionalitats; una premissa que en els darrers anys comença a ser 

constant en l’acte administratiu, la via judicial i, en darrer terme, la política. 

La qüestió de tot plegat, però, no és el canvi de tendència que sembla que s’està produint 

des de l’inici de la crisi econòmica en la qual ens hem vist immersos en aquests darrers 

anys; el problema rau en tot el que ha succeït des que es varen introduir tot un seguit 

d’aspectes essencials el 1981 en matèria de protecció de la legalitat urbanística fins a 

l’actualitat. Els desajustos que s’han produït en l’aplicació de la normativa urbanística ens 
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demostren que el sistema no ha funcionat correctament, és a dir, la teoria no s’ha portat a 

la pràctica. Les conseqüències territorials d’aquesta escletxa són objectives i, per tant, 

acceptades per la comunitat científica en general. El transfons sociològic de per què això 

ha ocorregut, però, ens aborda un altre cop a la indefinició de molts dels raonaments que 

s’han desenvolupat en aquesta investigació, sobretot en tot allò que respecta a la 

distinció entre el que és públic i és privat i com hi intervé la planificació territorial, és a dir, 

les eines amb les quals hem de treballar. 

El sistema urbanístic català té un problema de base social: els mecanismes de gestió del 

territori han estat entesos com una intromissió a la propietat privada i a la llibertat 

individual, i d’aquí possiblement la feblesa de les mesures coercitives i punitives 

interposades en els procediments de restauració de la legalitat urbanística. En general, la 

rapidesa de reacció a l’hora de determinar l’abast i el contingut de la infracció urbanística 

no ha estat d’acord amb la magnitud dels fets. Menys encara l’adopció de les mesures de 

restauració de la realitat física alterada, la imposició de sancions o la presa de mesures 

provisionals que s’estimin necessàries per paralitzar les obres en curs abans que se’n 

consolidi l’assentament. El que ha passat en el medi rural de les Terres de l’Ebre és un 

cas de molts dins el complex entramat de l’urbanisme estatal amb uns efectes territorials 

molt perniciosos a dia d’avui no previstos per l’ordenament jurídic com tampoc per 

l’acadèmia, els quals continuen donant com a vàlides les eines disponibles malgrat que 

aquestes no estaven preparades per a aquest tipus de no-urbanisme.  

Des del punt de vista dels impactes territorials, la disbauxa urbanística resultant demostra 

que no hem estat a l’altura dels reptes ambientals que se’ns havien plantejat, tot i 

esdevenir prou clars: l’SNU no pot dedicar-se a usos que, atenent els valors que la 

normativa urbanística protegeix o preserva, i les finalitats que persegueix, en transformin 

la destinació o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels valors i les 

finalitats que li són propis. D’acord amb els resultats obtinguts en el capítol anterior, tenim 

que: si s’urbanitza el medi rural, no es poden desenvolupar els usos tradicionals que li 

són propis i, alhora, tampoc es pot planificar i ordenar el territori de la manera prèviament 

reglada i consensuada. El que tècnicament no dóna opció al dubte, però, ha estat 

manifestadament invalidat a l’hora de prendre decisions, bàsicament per una raó que 

ateny diferents camps disciplinaris i marcs de referència teòrics: els terrenys s’han valorat 

pel que pots fer-hi i no per la funcionalitat i productivitat. Un fonament basat en les 

expectatives de transformació del sòl i no en la preservació, contrari al pensament dels 

clàssics i la doctrina que ha emanat de la jurisprudència. 
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A partir d’aquest fonament, és evident que l’actuació i/o regulació de l’Administració pel 

que fa als usos del sòl hagi estat des de sempre objecte del debat públic malgrat que les 

deliberacions sorgides hagin estat més de la mà del populisme i la demagògia que del 

sentit comú. Enllaçant aquesta exposició amb tot allò exposat en el capítol 2 d’aquesta 

investigació, en referència a l’ètica en la planificació territorial, podem afirmar que les 

pressions liberalitzadores en l’ús del sòl ens ha portat a una banalització constant de les 

polítiques públiques i a la intromissió dins de les polítiques públiques l’hàbit de la trampa 

en benefici dels interessos personals. Si a tot això, hi unim que la major part de les 

administracions locals s’han regit per un sistema de finançament basat exclusivament en 

el tema urbanístic traslladat a l’àmbit de presa de decisions, ens trobem al davant d’una 

important limitació dels mecanismes de regulació i gestió del sòl. 

Si plasmem aquesta complexitat en l’àmbit territorial, les imatges i la cartografia resultant 

que s’adjunten en aquesta investigació són una radiografia de l’estat actual i, alhora, una 

presa de contacte del que no s’hauria de fer: formular noves propostes legislatives o 

reglamentàries més contundents o simplificar les tramitacions administratives; ans al 

contrari, simplement aconseguir el consens territorial perquè la llei (basada en fonaments 

tècnics) simplement s’apliqui. L’article «Todo por el chalet», que encapçala el recull de 

premsa que s’adjunta en els annexos d’aquesta investigació (figura A.1), és un exemple 

d’aquesta situació. En aquest, es denunciaven públicament tots els expedients per 

infraccions urbanístiques que en els últims quatre anys el Servei de Protecció de la 

Legalitat Urbanística de la Generalitat de Catalunya havia incoat a la demarcació de les 

Terres de l’Ebre per haver construir en l’SNU o per transformar magatzems agrícoles en 

habitatges. A partir d’aquesta notícia, els casos d’infraccions urbanístiques han 

esdevingut un continu en els mitjans de comunicació: «Denúncia de 40 xalets il·legals en 

espais protegits de les Terres de l’Ebre» (figura A.8); «Cada cop més xalets en zona 

protegida» (figura A.12); «Condemnat per fer 4 construccions il·legals en una zona 

protegida» (figura A.33); «Demanen l’enderroc de tres cases i l’empresonament dels 

propietaris» (figura A.34); «Condemnat per construir en sòl no urbanitzable» (figura A.72). 

Malgrat aquesta visibilitat del fet, i les conseqüències de construir al marge de la legalitat, 

cal tenir en compte que aquestes dades són referents únicament als casos que han estat 

denunciats; l’altra gran majoria, com així ha reconegut públicament la Direcció General 

d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, no s’ha arribat a denunciar mai ateses les 

dificultats per detectar i eradicar aquesta il·legalitat. Un fet que en general ens demostra 

que no s’ha traslladat a la ciutadania (a mode preventiu que en realitat és el que ens 

interessa) allò que entre l’acadèmia forma part del llenguatge habitual en termes 
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mediambientals. Aquesta manca de prevenció perquè no s’urbanitzés el medi rural és la 

mostra més fefaent que les restriccions imposades en l’àmbit normatiu no s’han 

popularitzat com una cosa positiva i desitjable. 

Malgrat això, el període d’alentiment de l’economia —i les pressions del mercat 

immobiliari— sembla que està tenint els seus efectes, almenys en aquesta darrera etapa 

del planejament que, de retruc, pot acabar per beneficiar la resta de disciplines que 

intervenen en la gestió i l’ordenació del territori. D’acord amb el jutge Manuel Táboas 

(2015), president de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya: «Les coses estan canviant.» Per primer cop, i 

coincidint amb el darrer període d’alentiment urbanístic, el magistrat reconeix obertament 

que la sensibilitat mediambiental ha arribat a la jurisprudència fins al punt que aquesta 

actualment està molt per sobre de les conductes manifestades en l’àmbit polític en els 

darrers temps justificant una menor intervenció a raons de promoció econòmica o de 

simplificació administrativa. Aquest discurs transposat a la pràctica ha comportat que, si 

bé en el temps d’expansió urbanística la protecció de la legalitat era molt important, ara 

és una peça estructural del sistema, de tal manera que, en el supòsit que s’hagi portat a 

terme un acompliment de la normativa urbanística, els tribunals intervenen amb el rigor i 

la contundència que des d’un principi hauria pertocat per la via administrativa (tot i que 

moltes resolucions dictades pels òrgans que resolen els procediments administratius són 

objecte d’impugnació en seu judicial a través de la jurisdicció contenciosa administrativa). 

Estadísticament aquesta tendència es tradueix en el fet que actualment la sala 

contenciosa administrativa té molts més casos de protecció i restauració de la legalitat 

urbanística d’expedients referents a construccions residencials implantades en el medi 

rural que de les altres matèries d’urbanisme, una realitat que obliga els tribunals a 

manifestar-se sistemàticament sobre tot allò que afecta la gestió del medi rural i, en 

especial, la urbanització. En conseqüència, el que abans era un pronunciament episòdic, 

ara s’ha convertit en clau de tancament del sistema; és a dir, el que vetlla pel que totes 

les actuacions en l’SNU es produeixi dins dels paràmetres legals reglamentaris i la via 

que així ho estableixi la legislació: el dret sancionador, el de restauració i/o reposició. 

Aquest canvi de paradigma —amb la prudència que emana d’una consideració d’aquest 

tipus— mostra lleugers símptomes que també s’està implantant per la via administrativa. 

En l’àmbit català, els passos més recents portats a terme pel Govern per fer front a la 

gran quantitat d’expedients de protecció de la legalitat urbanística en què no s’ha 

executat l’ordre de demolició ha estat treure a concurs un total 23 projectes d’enderroc de 

construccions situades en l’SNU a les Terres de l’Ebre, que han estat declarades il·legals 
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arran de resolucions dictaminades pel Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística, 

algunes de les quals ratificades posteriorment mitjançant sentència ferma en la jurisdicció 

contenciosa administrativa (figura A.52; A.53). Tal com s’estableix a l’article 277 de l’RLU, 

si els infractors no escometen el deure de restauració, l’Administració que ha dictat l’ordre 

ha de realitzar l’enderroc subsidiàriament, a càrrec dels propietaris de la finca. Tanmateix, 

tot i la bonança d’aquesta mesura (de la qual no ha transcendit si a la pràctica s’han 

portat a terme les ordres previstes), els dubtes que planteja són molts principalment pel 

que fa al nombre total d’edificacions afectades i els motius que en justifiquen l’execució, 

com és la possibilitat de «donar feina a professionals de l’arquitectura i la construcció en 

un moment de forta crisi del sector» (figura A.53). 

Aquesta intervenció no ha estat l’única efectuada per l’Administració. De fet, podríem 

considerar-la com una part més del nou camí endegat. Com bé s’ha posat en 

coneixement de l’opinió pública en els darrers anys, el Servei de Protecció de la Legalitat 

Urbanística, en col·laboració amb el CAR91, ha incrementat la seva capacitat inspectora i 

la seva presència en el conjunt del país, fet que s’ha plasmat en un major nombre 

d’inspeccions en l’SNU ordinari i especialment en sòl protegit, que han finalitzat en la 

restitució del dany causat, és a dir, la demolició (figura 7.40 i figura 7.41).  

 

  

 

 

FIGURA 7.40. Enderroc d’obres en execució de sentència (2014). Àmbit: 1, Santa Bàrbara, i 2, Deltebre. 
Font: arxiu fotogràfic del Departament de Territori i Sostenibilitat difós al portal web. 

 

 

 

FIGURA 7.41. Restitució d’edificacions (2011). Àmbit: 1, les Garrigues, i 2, Alt Empordà. 
Font: arxiu fotogràfic del Departament de Territori i Sostenibilitat difós al portar web. 

Tot i la bondat d’aquesta fermesa, però, aquestes demolicions només donen resposta a 

una part molt petita del problema. Primer, perquè les construccions que no s’ajusten a la 

                                                
91 D’acord amb les últimes dades públiques facilitades pel Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística, en el marc de les 
actuacions portades a terme el 2014, s’han obert un total de 237 expedients relatius a denúncies de presumptes infraccions 
urbanístiques. D’aquestes, 25 han finalitzat amb ordres d’enderroc i 13 amb ordres d’enderroc i imposició de sancions. Pel 
que fa a les sentències dictades pels jutjats contenciosos administratius i la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya durant el 2014, en recursos contenciosos relatius a procediments de protecció de la legalitat duts pel Servei 
de Protecció és de 40 sentències i 11 interlocutòries. D’aquestes, a excepció de 8, han estat favorables. 
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legalitat en l’SNU de les Terres de l’Ebre van molt més enllà d’aquests 29 casos o d’altres 

ordres de demolició que s’hagin acabat executant en els darrers anys. Segon, perquè 

moltes altres edificacions es troben «fora d’ordenació», ja sigui perquè es van fer 

prèviament al planejament o perquè la infracció ha prescrit, tot i que cal recordar que no 

els seus usos. Tercer, perquè les sentències que es dictaminen sobre això solen tardar 

entre quatre, sis o fins i tot vuit anys, la qual cosa a la pràctica significa el que s’ha 

esmentat anteriorment (que l’habitatge ja s’ha construït, consolidat l’ús i fragmentat el 

medi al territori). I, finalment, perquè és a dia d’avui inviable anar més enllà per una raó 

de base: cap Administració disposa d’un cos d’inspectors de l’SNU potent, independent 

de les forces polítiques governants que pugui actuar quan realment encara som a temps 

de salvaguardar el medi rural. 

Tot el que s’ha exposat en el paràgraf anterior, a la pràctica té conseqüències territorials. 

Les causes de tot plegat no són fruit de valoracions sense fonament; aquestes han estat 

reconegudes per la mateixa Administració des de fa temps. El 2005, en la denúncia 

pública que va fer la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre davant la creixent 

pràctica de construir il·legalment en el medi rural, es va reconèixer la complexitat de 

resoldre aquestes infraccions principalment per la manca de mitjans tècnics per controlar 

aquestes irregularitats en la fase prèvia i que aquestes englobessin el conjunt del territori i 

no únicament les edificacions que s’havien pogut detectar (figura A.5). Davant d’això, la 

proposta adoptada en aquell moment fou la d’advertir a tots els ajuntaments de l’excés de 

llicències en l’SNU que havien atorgat aquests darrers i que a la pràctica s’havien 

convertit en habitatges al mateix moment que se’ls havia exigit la necessitat d’adoptar 

mesures per eradicar el fenomen. Per la seva banda, el Govern es va comprometre a 

augmentar el cos d’inspectors de protecció de la legalitat urbanística. A dia d’avui (2015), 

la Direcció General d’Urbanisme continua tenint el mateix el nombre d’inspectors que al 

2004: quatre; un d’aquests per a les Terres de l’Ebre.  

Si transposem els problemes que des de fa anys té l’àmbit administratiu sancionador al 

territori, ens trobem que la caducitat d’alguns expedients de protecció de la legalitat 

urbanística o la prescripció dels fets es converteixen en volums disconformes amb la 

norma inamovibles en el medi (esdevenint en efecte un impacte permanent i irreversible) 

que alhora no fa més que accentuar els impactes sinèrgics que se’n deriven en el sentit 

que la seva presència a vista de l’observador segueix transmetent un sentiment 

d’impunitat general dels afers urbanístics, lluny aquest del caràcter exemplar de la norma. 

La imatge que s’adjunta en la figura A.39 del recull de premsa és un exemple en l’àmbit 

territorial de les sentències i/o resolucions inexecutables per un defecte de forma 
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administratiu. En aquest cas, el fet d’haver sobrepassat en deu dies el termini permès per 

instruir i notificar una infracció (al marge de la intencionalitat de la Llei d’urbanisme) ha 

suposat: no enderrocar un habitatge de 423 m2 amb piscina i pista de tenis, construït 

d’acord amb una llicència d’obres per ampliar una edificació existent fins a 80 m2, i el 

compliment d’una resolució en la qual, juntament amb l’ordre d’enderroc, es fixava la 

imposició d’una sanció al promotor de l’obra de 633.948 €. Aquest cas, juntament amb 

molts d’altres constatats a camp, posen de manifest la feina que encara queda per fer per 

aconseguir un major control en els afers urbanístics, el qual ha de passar 

inexcusablement per un sistema de control administratiu i judicial més àgil, ràpid i efectiu 

i, sobretot, dotat d’un cos professional amb més efectius. Actualment, aquesta edificació 

està en venda per 850.000€ (http://www.rusticassingulares.com/es/). 

Aquestes consideracions no són exclusives per al cas aquí estudiat. De fet afecten tot el 

sistema en general i, de retruc, el territori resultant. Hem apuntat anteriorment, pel que fa 

a l’àmbit de les Terres de l’Ebre, raons de tipus social, polítiques i econòmiques, i ara 

d’altres de naturalesa administrativa i judicial. Les dades resultants, interpretades 

objectivament, ens continuen posant de manifest que, igual que ha succeït en els 

comportaments individuals, en l’àmbit de la protecció de la legalitat urbanística, la teòrica 

tampoc s’ha portat a la pràctica malgrat que ja venien d’haver hagut de legislar tenint en 

compte moltes barbaritats de les dècades anteriors. Des de l’àmbit del dret administratiu, 

les raons majoritàries es remeten a l’autonomia municipal, la manca d’efectius tècnics i 

econòmics i la proximitat amb l’infractor. D’altra banda, des de l’àmbit jurídic són moltes 

les veus que asseguren que el legislador ha hagut de perseguir amb duresa l’urbanisme 

irregular perquè l’Administració no ha estat capaç de solucionar per si sola el problema. 

Mitjançant la recerca efectuada, la realitat és que és cert que fallen diverses coses, però 

l’acompliment de la Llei no es pot atribuir únicament a l’Administració. Aquesta ha 

intervingut seriosament en molts afers per solucionar el dany causat. L’enderroc del Club 

Méditerraneé92 n’és un exemple (figura 7.42). Aquest va suposar retornar la naturalitat a 

la zona afectada alhora que suposà tot un exemple per part de totes les administracions 

afectades d’un sector del Parc Natural de cap de Creus (Alt Empordà). Un projecte mai 

abans vist de deconstrucció d’un total de 443 edificacions, els espais pavimentats, les 

                                                
92 Amb la creació del Parc Natural de Cap de Creus (març 1998), el Club Méditerraneé quedava inclòs com a zona 
d’ordenació específica en una de les dues reserves naturals integrals terrestres delimitades per la Llei 4/1998, de protecció 
de cap de Creus, motiu pel qual les administracions competents havien d’ordenar l’espai urbanitzat. Aquesta intervenció de 
l’espai es materialitzà amb el Projecte de restauració ambiental de l’àmbit del Club, una actuació que deriva de l’article 9.2 
de la Llei 4/1998 i que es concreta en l’actuació 02/09 del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 
Natural de Cap de Creus, aprovat definitivament el 2006.  
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explanacions, la vialitat, l’eliminació de les plantes invasores i la restauració dels hàbitats i 

les comunitats vegetals, sobre un àmbit de 196,58 ha. 

 

 

 

 

FIGURA 7.42. Restauració ambiental del Club Méditerraneé. 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

El que va succeir al cap de Creus únicament és un exemple que retornar el medi a l’estat 

original no és materialment impossible. Les ordres de demolició i restauració del dany 

causat es podrien entendre, juntament amb l’acompliment de la legalitat, com una mesura 

de deconstrucció del medi rural. Aquesta actuació és evident, però no deixa de ser un cas 

excepcional en el qual convergiren dos condicionants molt difícils de repetir: el cessament 

de l’activitat i l’adquisició per part d’una Administració dels terrenys ubicats en zona 

d’especial protecció ambiental en un moment de bonança econòmica. La gestió del 

conjunt de l’SNU en termes generals, però, és diferent. Malgrat els canvis de tendència 

que s’evidencien, l’Administració ha estat recelosa d’emprar les eines jurídiques 

disponibles per frenar la febre urbanitzadora tant en el medi rural com en l’espai urbà pels 

motius ja de per si prou coneguts i estesos en l’opinió pública. A dia d’avui, pel que fa a 

les Terres de l’Ebre, són pocs els consistoris que estarien disposats a assumir el cost 

social, polític i econòmic que comportaria obrir una investigació d’ofici sobre 

construccions implantades en els darrers anys en l’SNU amb suposats usos que no 

s’adeqüen a la norma, i més si aquesta pot acabar portant a terme la demolició parcial o 

total i la consegüent restauració del dany causat de moltes edificacions. 

A la pràctica, però, la resolució d’aquest problema pot topar amb diferents visions segons 

la disciplina predominant. Des de l’àmbit jurídic, el posicionament és ferm, entre altres 

causes, pel pes que les sentències tenen en el moment de presa de decisions. D’acord 

amb el seu plantejament, és indiscutible que s’ha de portar a la legalitat totes aquelles 

irregularitats urbanístiques, i aquí és quan les eines de disciplina urbanística com la 

restauració i la restitució esdevenen cabdals. En aquesta línia, i tal com es posa de 

manifest en moltes sentències, la restauració i la restitució esdevenen l’eix central i 
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l’objecte que cal seguir davant qualsevol afer de protecció de la legalitat urbanística, fins i 

tot, per davant d’altres mecanismes com són la imposició de sancions. Els motius que hi 

ha al darrere no obeeixen, però, a inèrcies del moment, sinó que es fonamenten en un 

principi jurídic que massa cops s’ha obviat: la prescripció de les coses és una part del dret 

urbanístic; la dels usos, una altra. A diferència de la resta de procediments de protecció 

de la legalitat urbanística, l’acció de restauració en relació amb els actes nuls de ple dret 

previstos a l’article 210 del TRLUC no prescriu93. És a dir, prescrita la infracció (cal 

recordar que aquesta podia ser entre 6, 4 i 2 anys) i la sanció (entre 3, 2 i 1 any), encara 

és possible restaurar les obres o els usos, ja que en matèria urbanística tan important són 

les obres com els usos. Una imprescriptibilitat que també preveia el Decret llei 1/1990 

(article 260) i la posterior l’LU 2/2002 (article 202), però que poques vegades s’ha optat 

per aquesta via. 

En aquesta línia, són lògiques des de l’àmbit jurídic les imputacions per delicte urbanístic 

interposades en el darrer temps a resultes de les investigacions iniciades en matèria 

d’urbanisme per a totes aquelles construccions en sòl de protecció especial que no 

s’ajusten al dret (figura A.73; A.80). Per tots aquests casos, el risc de caducitat dels fets 

als quals s’enfrontaven els agents encarregats de la protecció de la legalitat urbanística 

s’ha resolt per la jurisprudència sorgida a partir d’algunes sentències en les quals s’ha 

dictaminat que els delictes urbanístics en l’SNU de protecció especial no prescriuen, atès 

que el delicte és vigent mentre l’ús segueixi implantat, en aquest cas, el d’habitatge i, per 

tant, la solució en el supòsit que l’edificació no es pugui legalitzar (és a dir, demostrar que 

s’hi troba vinculada) únicament és la de retornar els terrenys a l’estat original, és a dir, la 

demolició i posterior restauració de la realitat física alterada. 

El que sembla tan lògic, si ens remetem a la norma, a la pràctica complica l’efectivitat 

d’implementació de les mesures de gestió que es deriven de múltiples camps 

disciplinaris, un fet que s’agreuja encara més si tenim en compte la separació que durant 

anys ha existit entre el que s’implementava teòricament i el que s’acabava portant a 

terme, és a dir, en la supervisió del compliment de les mesures tècniques adoptades. En 

aquest sentit, moltes de les propostes de millora en la gestió i l’ordenació del territori que 

han sorgit des de l’àmbit de la geografia les podríem entendre com un exemple en el 

sentit que —tenint en compte les darreres eines aprovades— són pocs els que han 

verificat que els projectes o els plans executats són d’acord amb els que emanaven les 

                                                
93 L’apartat a de l’article 210 de la Llei d’urbanisme determina que són nuls de ple dret: «Els actes de parcel·lació, 
d’urbanització, d’edificació i d’ús del sòl i del subsòl que es duguin a terme sense llicència o sense ordre d’execució en 
terrenys qualificats en el planejament com a zones verdes públiques o espais lliures d’edificació de caràcter públic, i també 
els que es duguin a terme en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a.» 
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directrius de planificació territorial incorporades en els plans territorials parcials o el 

catàleg del paisatge corresponent. Al contrari d’això, donem per suposat que s’està 

planificant el territori d’acord amb el que emana la legislació sectorial. 

Davant d’aquest plantejament, en tot allò que ateny l’ordenació del territori encara avui 

hem de seguir reproduint l’exposició de motius (apartat II) de la Llei 9/1981: «La reacción 

administrativa reclama de las autoridades, de las locales en primer lugar, una actitud 

decidida, valiente y, en determinadas circunstancias, arriesgada para afrontar el 

problema.» Aquest manifest, que s’hauria d’entendre com un contracte entre 

l’Administració i el ciutadà en el qual tots hem de ser tractats per igual, s’ha entès com un 

atac per part de múltiples sectors i, en aquest cas, els esdeveniments recents també han 

tornat a evidenciar que tot el que estem avançant des d’una via (administrativa) ho 

retrocedim per l’altra (política i social). Un exemple d’aquesta complexitat i d’aquestes 

disfuncions és el que ha succeït en els darrers temps amb el CAR. Al mateix temps que 

s’ha posat de manifest la manca d’efectius tècnics suficients per eradicar el problema, 

s’han posat en entredit les funcions que aquest cos tenia encomanades en relació amb la 

vigilància i el control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient, la prevenció de 

l’ús correcte dels recursos naturals, la geomorfologia i del paisatge, així com de la 

normativa que els protegeix (figura A.46; A.47; A.54; A.55). Les raons: haver envaït 

suposadament unes competències que són «exclusives» de l’Administració local com la 

de supervisar els delictes urbanístics en l’SNU no protegit. Aquesta confrontació entre 

administracions, si bé no es pot entendre com una dada objectiva per justificar el que ha 

passat, el seu coneixement no es pot desmerèixer, ja que en el fons esdevé la base 

perquè les eines de gestió i/o control s’acabin implementant correctament. 

En la línia seguida en aquesta investigació, la premsa continua sent el millor testimoni 

escrit al qual ens hem de remetre per a molts dels afers aquí exposats. Les investigacions 

iniciades pels agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil darrerament com a conseqüència 

del desplegament del cos d’inspectors especialitzats en delictes urbanístics a les Terres 

de l’Ebre ha tornat a posar de manifest els mals endèmics d’aquest sistema. El punt de 

partida d’aquesta nova investigació és el seguit prèviament per altres cossos: a les Terres 

de l’Ebre, hi ha indicis manifestables de possibles delictes contra l’ordenació del territori 

per construccions il·legals en zones incloses dins del PEIN / xarxa Natura. Aquesta 

investigació iniciada el 2015 ha acabat amb múltiples imputacions algunes de les quals 

han transcendit; d’altres, per motius diversos, no.  

La primera d’aquestes imputacions acusava d’un presumpte delicte contra l’ordenació del 

territori un exedil ebrenc (figura A.73) com a promotor de la construcció d’un xalet (ús no 
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permès) dins d’una zona inclosa al PEIN delta de l’Ebre, a partir de la llicència d’obres 

únicament se l’autoritzava a construir-hi un magatzem agrícola (ús permès) (figura A.75). 

De partida, objectivament la imputació és lògica; el que està molt allunyat de qualsevol 

raonament científic és tot el rerefons que ha acompanyat aquest cas (que no és aquí raó 

per anomenar-lo sinó l’exemplificació del fet). 

La legislació és clara en aquest sentit: qualsevol Administració que conegui d’una 

presumpta irregularitat ha de posar en marxa tots els mecanismes legals existents per 

aclarir els fets. En aquest cas, la «judicialització que viu la política», que des de la 

formació s’ha denunciat, es remunta al 2004, quan un ciutadà —alhora que cap de 

l’oposició— va denunciar davant la Fiscalia les presumptes irregularitats urbanístiques 

que es produïen en el conjunt de l’àmbit deltaic, entre les quals estava l’edificació objecte 

ara d’investigació (figura A.76, A.77 i A.78). Aquesta denúncia, acompanyada d’una 

compareixença pública per manifestar la «falta d’ètica urbanística general» que vivia el 

territori, es pot considerar —més enllà de la visibilitat que es va començar a donar del fet 

el 2006— com el primer toc d’alerta a l’Administració i al poder judicial del que estava 

succeint a les Terres de l’Ebre. El cost social i polític que va suposar aquest afer per als 

denunciants és comprensible que no sigui assumida pel ciutadà de a peu que hagi pogut 

detectar durant aquests anys un presumpte cas d’infracció urbanística en el medi rural 

més tenint en compte que aquesta denúncia, tot i haver estat interposada davant la 

Fiscalia, va acabar en no-res. Ara, pel motiu que sigui, o bé pel «canvi» anteriorment 

esmentat, el cas s’ha tornat a reobrir, ja que el que en aquell moment es va dictaminar 

que era un magatzem ha acabat sent una edificació residencial. 

Aquests gestos de condescendència administrativa no ens ajuden. En l’escenari de 

despropòsits urbanístics que ha esdevingut el medi rural o entenem les infraccions 

comeses com a tals o correm seriosament el risc que tot el que s’ha aconseguit fins al 

moment en l’àmbit urbanístic i ambiental no hagi servit de res, fet que agreujarà en el 

temps els impactes ambientals i la vulneració del dret i l’interès general. La demolició no 

deixa de ser una restitució del dany causat, una reparació o restitució de la responsabilitat 

civil. A partir de la inexecució de les sentències urbanístiques o la no-paralització de les 

obres en curs o simplement amb la verificació d’aquestes un cop finalitzades dins d’un 

període raonable és quan tot s’hi val. És per això que, ni en el pitjor dels casos, la 

demolició és una solució en si mateixa —tot i que és una opció legalment establerta—, ja 

que aquesta cal tenir en compte que, ara per ara, únicament fa referència a les 

edificacions denunciades i a les que no hagi prescrit el delicte (obres). Per a les que ha 

prescrit el delicte, l’edificació continuarà indefinidament en l’àmbit de referència i aquí és 
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on la planificació té els majors problemes, ja que partim del fet que hem regulat l’espai 

rural en funció d’uns usos d’acord amb el medi on s’insereixen (agraris i/o ramaders, vies 

de comunicació, activitats extractives, plantes de compostatge, etc.), però totalment 

incompatibles amb els residencials desvinculats del lloc (no previstos). Per totes aquelles 

males pràctiques en la rehabilitació d’edificacions tradicionals, l’impacte sobre el medi i la 

cultura esdevé irreversible. La seqüència d’imatges següent (figures 7.43 i 7.44) és una 

radiografia social del medi rural i de la complexitat de resolució d’aquest problema. 

 

 

 

FIGURA 7.43. Mas del Sargento. Parc Natural dels Ports: estat actual (2016). 
Font: arxiu fotogràfic personal. 

El que un principi podria haver estat un cas més d’imatges d’intervencions sobre 

edificacions tradicionals (apartat 6.3.2), els esdeveniments dels fets, eren suficientment 

importants per exemplificar-ho en aquest apartat de la investigació. 

Concretament, aquestes imatges fan referència al que havia estat durant dècades un 

assentament tradicional en el medi rural conegut com a mas del Sargento, ubicat en 

l’àmbit del Parc Natural dels Ports. Aquesta masia va ser tancada definitivament per les 

persones propietàries als anys seixanta, moment a partir del qual van passar a viure 

definitivament al nucli urbà de la Sénia (Montsià). Els durs temporals hivernals de la zona, 

la distància respecte al nucli urbà i la manca de viabilitat econòmica de l’antiga explotació 

forestal van agreujar-ne encara més l’estat de manteniment, la qual cosa va provocar que 

el seu estat cada cop fos més ruïnós. La finca on s’ubica l’edificació té una superfície de 

més de cinquanta hectàrees, una extensió pràcticament impossible de gestionar més 

enllà de l’interès personal, motiu pel qual, sumat a una manca de productivitat, els antics 

masovers van vendre-la a principis d’aquesta centúria. Arran d’aquesta venda, les noves 

persones propietàries van adquirir-ne els terrenys forestals. Posteriorment, es van iniciar 

les obres de rehabilitació de l’edificació, obres que suposadament disposaven de la 

corresponent llicència i que tenien per objecte recuperar-ne el volum original. El resultat 

van ser uns treballs que van malmetre el sentit de la catalogació de l’edificació com a bé 

patrimonial, històric i arquitectònic. 
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Segons el Ministeri Fiscal (recurs 819/2010), i d’acord el procediment incoat com 

diligències prèvies (1300/06), existeixen indicis que permeten deduir la comissió d’un 

delicte previst en l’article 319.2 CP ja que «la obra ejecutada carece de licencia municipal 

[...] Sin embargo queda por determinar el otro elemento del tipo delictivo referente a la 

condición de autorizable o no autorizable de esta edificación». 

L’actuació de l’Administració en aquest cas queda reflectida en aquesta mateixa resolució 

judicial: «Así, si bien es cierto que la Comisión Territorial de Urbanismo deniega la 

solicitud presentada al considerar que la obra ejecutada no tendría cabida en el Decreto 

Legislativo 1/2005, de 26 de Julio en tanto aquél permite la rehabilitación de masías y 

casas rurales, pero no la construcción de obra nueva, como ocurre en el presente 

supuesto, a excepción de que se encuentre vinculada a una explotación agrícola o 

ganadera, circunstancias que no estima que se haya justificado en el presente caso 

(F.625 a 629) en el informe elaborado por el arquitecto municipal de fecha 13 de julio de 

2009, se hace constar que el Ayuntamiento de la Sénia está tramitando la aprobación del 

Plan de Ordenación Urbanística Municipal y, añade que en fecha 29 de diciembre de 

2008 se aprobó el catálogo de masías y casas rurales del POUM en el que consta 

incluida la partida de Mas del Sargento, ubicada en […] esto es, la parcela en la que se 

ejecuta la construcción cuya legalización quedará supeditada a la aprobación definitiva 

del POUM y del Catálogo por parte de la CTU de les Terres de l’Ebre (F.638). Por lo 

tanto, existe una contradicción entre el informe de la citada Comisión que, incluso ve 

indicios de infracción administrativa grave, y el informe del arquitecto municipal, que 

cataloga como de legalizable la construcción efectuada, si concurren las premisas que 

aduce en su informe.» 

Davant d’aquesta contradicció es va acordar el sobreseïment provisional, és a dir, a un 

arxiu temporal de la causa «sin perjuicio de la reapertura del procedimiento si 

concurrieran elementos de nueva noticia de los que infieran indicios racionales de la 

comisión del hecho ilícito.» Actualment, les obres estan aturades a l’espera 

suposadament de l’aprovació del nou planejament municipal. Tanmateix, les 

intervencions portades a terme no han respectat ni l’estructura ni la fonamentació 

existent, com tampoc el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original 

(article 55.3 de l’RLU): a la pràctica, s’ha enderrocat l’edificació tradicional i s’ha substituït 

per una nova; una actuació que de cap manera podem dir que ha estat la pràctica 

imperant a les Terres de l’Ebre (ja que moltes s’han portat a terme correctament), però 

que en aquest cas ha estat la que és i, precisament per la seva magnitud, ha afectat els 

valors arquitectònics i paisatgístics concurrents (figura 7.44). 
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FIGURA 7.44. Mas del Sargento. Estat posterior al seu tancament.  
Font: arxiu fotogràfic personal. 

D’acord amb el planejament municipal, el POUM de la Sénia que es va sotmetre a 

aprovació inicial (2008) contenia un catàleg de masies i cases rurals mitjançant el qual es 

regula els usos permesos i s’identifiquen les masies susceptibles de ser rehabilitades i 

reconstruïdes ja sigui per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, 

paisatgístiques i socials. En aquest, es va incloure el mas del Sargento, i en reconeix la 

importància arquitectònica, històrica i ambiental i les raons que en determinen la 

preservació o, si s’escau, la recuperació, identificant les característiques de l’edificació i 

les determinacions normatives pròpies del planejament de rang superior: les pròpies del 

sòl urbanitzable per la zona del Parc Natural dels Ports (clau 12) i les establertes per a les 

edificacions en l’SNU; les establertes a l’article 56 de l’RLU, les establertes en la 

Declaració del Parc Natural dels Ports i, les del PTPTE. 

D’acord amb la descripció de la fitxa, i tal com podem apreciar en les imatges adjuntes 

(fig. 7.44), es tractava d’un edifici de planta quadrada d’una superfície total construïda de 

341,08 m2, orientat al sud-est, de planta baixa fet amb maçoneria i amb coberta a dues 

vessants amb bigues de fusta i teula àrab. Pel que respecta als elements auxiliars, 

aquests estaven conformats a la part esquerra per un cos adossat fet amb pedra en sec i 

al davant i al costat per tres tancats també de pedra en sec. 

Tenint en compte que l’objectiu general del catàleg és la rehabilitació i la recuperació de 

les volumetries preexistent, en general no s’admeten ampliacions de l’edificació i, s’ha de 

respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original. D’acord amb 

allò exposat en el capítol 3 apartat 3.2.3.1. Projectes de reconstrucció i rehabilitació de 

masies i cases rurals, el catàleg identifica el mas del Sargento com una masia 

susceptibles de reconstrucció i rehabilitació, i justifica les raons que en determinen la 

seva preservació o, si s’escau, la recuperació. Tanmateix, desprès de les intervencions 

tenim: 1) unes obres que es van iniciar l’any 2006 i actualment (2016) encara estan 

paralitzades a l’espera de l’aprovació d’un POUM que inclogui el catàleg de masies i 

cases rurals municipal; 2) unes obres que, indistintament de la existència o no de catàleg, 

no s’adeqüen a norma, per tant, no són legals ni legalitzables; 3) una paralització durant 

80’ 90’ 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 7. La colonització del medi rural ebrenc: elements de debat 547 

 
deu anys d’unes obres que, en absència de catàleg, tal com es determina en la disposició 

transitòria quinzena de la Llei d’urbanisme, la tramitació de les rehabilitacions de masies i 

cases rurals i altres construccions en l’SNU en municipis que no disposen del 

corresponent catàleg, s’haguessin pogut autoritzar o bé denegar per mitjà del 

procediment que estableix l’article 47.3 i 48 de l’LU i establir les mesures pertinents; 4) un 

pronunciament per part de la CUTE de caràcter desfavorable (cal recordar que les 

rehabilitació de masies i cases rurals estan condicionades a l’informe favorable per part 

de la comissió territorial d’urbanisme corresponent); 4) un espai altament malmès on la 

justícia ha postergat la resolució del fet a l’aprovació d’una figura urbanística (catàleg), 

basada en una normativa en curs (la Llei d’urbanisme), que preveu i castiga conductes 

com aquestes; 5) una vulneració del caràcter exemplificar de la norma i, 6) una 

impossibilitat material de reconstruir els elements arquitectònics que caracteritzaven 

aquest mas així com mantenir la volumetria o els cossos principals de l’edificació. 

El debat en aquest afer és evident que no es pot tancar en aquest punt, sinó que s’ha de 

mantenir indefinidament obert en múltiples camps disciplinaris. Des de l’àmbit de 

l’antropologia i la sociologia, caldrà indagar en les properes dècades en el fons de la 

qüestió perquè fets d’índole similar fonamentats tots en la banalització de les regles del 

joc no es tornin a repetir; des del dret, caldrà frenar les conductes permissives i el tracte 

discrecional en l’àmbit polític, mitjançant un control més efectiu dels delictes comesos en 

conjunt i no únicament en el cas denunciat; i des de l’àmbit de la planificació territorial, 

caldrà establir nous mecanismes de gestió que tinguin en compte l’espai rural urbanitzat 

resultant d’aquests anys. Per tal que tot això sigui possible, però, s’ha de produir una 

circumstància que, a dia d’avui, tot i que no es pot quantificar, hi ha certs indicis que 

tendeixen cap a aquesta: l’assumpció per part de la societat dels principis urbanístics 

bàsics com una cosa positiva i desitjable. 

7.4.2. Instruments de gestió del sòl no urbanitzable ad hoc a les Terres de l’Ebre 

Les modificacions legislatives en matèria urbanística han estat molt lligades amb el que 

ha succeït a les Terres de l’Ebre. El Decret 141/2012, pel qual es regulen les condicions 

mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat vista anteriorment, n’és un 

exemple; el Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals a les Terres 

de l’Ebre, el darrer, tot i que amb unes implicacions, fins al moment, incertes.  

Des del març del 2015 (DOGC núm. 6831, de 16 de març de 2015), les Terres de l’Ebre 

disposen d’una normativa pròpia que regula la nova implantació de construccions en 

l’SNU al marge de les determinacions de Llei d’urbanisme de Catalunya, és a dir, disposa 
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d’una llei ad hoc, feta a mida. El revers d’aquesta Llei ha estat vist al territori com una 

«actualització i normalització de les regles del joc» que facilitarà la feina als consistoris 

que «han hagut de donar la cara durant dècades per la situació insostenible que 

s’arrossegava [...] per les peculiaritats del nostre territori, sud de Catalunya, sinó també 

perquè moltes de les normes es feien des de despatxos amb intencions uniformes 

inaplicables a la pràctica» (figura A.56). 

El camí recorregut des de la seva aprovació ha estat complicat, tot i el «caràcter 

excepcional». El 4 d’octubre de 2010, la CUTE va sotmetre a informació pública les 

Normes de planejament urbanístic de les construccions agràries a les Terres de l’Ebre, un 

document de regulació amb caràcter supramunicipal. En la mateixa memòria presentada 

a l’opinió pública, es va posar de manifest que la Llei d’urbanisme no s’ha aplicat en 

aquest territori com tocava i, per tant, aquestes Normes eren conseqüència directa de les 

reivindicacions fetes per part dels consistoris municipals per fer front als greus problemes 

que les havia causat: «L’existència d’un marc normatiu urbanístic excessivament ampli, 

heterogeni, que dificultava l’activitat disciplinària municipal i, en conseqüència, poder 

eradicar els usos residencials en el medi rural.» Una reivindicació que territorialment s’ha 

posat de manifest per part de molts consistoris municipals davant de qualsevol cas de 

disciplina urbanística fins al punt d’haver reclamat a la Generalitat la no-execució de les 

sentències de demolició i sancions imposades a propietaris que havien construït en sòl 

rústic «en mancar durant molts d’anys d’uns criteris comuns per construir en el medi 

rural» (figura A.17; figura A.18 i figura A.22). 

La tramitació que havia de seguir aquesta normativa es volia que fos d’aprovació quasi 

immediata, és a dir, abans de les eleccions que s’havien de celebrar aquell mateix any, 

coincidint en un moment en què la disciplina urbanística començava a esdevenir cada 

cop més present. Aquesta tramitació va topar amb un gran entrebanc: la contradicció que 

suposaven alguns dels usos previstos amb la mateixa Llei d’urbanisme, raó per la qual no 

es va aprovar en la data prevista. 

Pel que fa a l’objecte d’aquesta normativa, aquest era el d’unificar criteris entre els 

diferents municipis de les comarques de l’Ebre a l’hora d’autoritzar edificacions per a ús 

agrícola, atès que determinava especificitats segons el tipus i la zona, i, de retruc, servir 

per aturar —segons s’assenyala— «la dinàmica de perversió de l’ús d’acord amb el qual 

s’autoritza una construcció a les Terres de l’Ebre» i potenciar l’activitat agrícola en 

retrocés. La manera de com s’havia de fer, però, no garantia que revertís en la millora del 

medi ambient, ni molt menys de l’activitat agrària, entre altres coses perquè aquests dos 

aspectes gairebé s’obviaven en el text normatiu que únicament tenia en compte la qualitat 
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visual del paisatge a partir del model constructiu de les edificacions; però, en canvi, no 

indagava en la funcionalitat dels geosistemes afectats i la seva dinàmica natural, que es 

podien veure directament o indirectament afectats per la proliferació d’un gran nombre de 

petites construccions, freqüència de pas i serveis associats.  

L’aparició d’aquesta normativa no va estar exempta d’un gran debat polític i social al 

territori. Mentre que alguns la van considerar molt restrictiva i impositiva, d’altres van 

considerar que assumia normativament el tret diferencial a les Terres de l’Ebre i, en 

conseqüència, atorgava a aquest territori un major nivell de flexibilitat respecte als usos 

admesos en l’SNU. Una flexibilitat conforme a una especificitat territorial que podia 

comportar un gran greuge comparatiu amb la resta de municipis catalans, i més tenint en 

compte que un dels criteris generals que havia de regir aquesta norma era el de 

determinar un model tipològic de construcció agrària que «doni resposta a les necessitats 

derivades d’explotacions no professionalitzades incorporant elements que faciliten la 

vessant lúdica i familiar de l’activitat agrària.» 

Vessant lúdica i familiar, dos conceptes que el legislador en el seu moment va considerar 

que no podien tenir lloc en els usos permesos en l’SNU per la Llei d’urbanisme de 

Catalunya. Tampoc la Llei del sòl ho preveu en cap de les seves modificacions. La 

jurisprudència sorgida sobre això també ho aclareix explícitament: únicament es poden 

admetre en l’SNU aquelles edificacions el propietari de les quals manté una vinculació 

amb una activitat agropecuària. En efecte, prèviament a l’autorització d’obres d’una nova 

construcció, en general el conjunt de consistoris municipals han de comprovar que: 1) 

que s’hi doni l’existència d’una o diverses unitats d’explotació rústica de la qual formin 

part els terrenys objecte de construcció, integrades sota una adreça empresarial comuna i 

on s’originin o tinguin la seva destinació els productes o els serveis corresponents; per 

tant, han de demostrar l’afiliació al règim agrari de la Seguretat Social; i 2) acreditació per 

part del promotor d’una capacitat de producció i intercanvi al mercat amb caràcter regular, 

mitjançant les corresponents operacions continuades en el temps i degudament 

constatades en els oportuns registres legals i administratius de les diferents 

administracions (STSJC, núm. 527, de 2 de juny de 2009). 

Les múltiples al·legacions que va rebre aquest document —juntament amb la manca 

d’encaix amb la normativa urbanística— va paralitzar aquest primer intent de 

reconeixement diferencial a les Terres de l’Ebre. No obstant això, des del territori ha estat 

constant la demanda d’un pla director per regular i limitar els usos residencials en l’SNU i 

alhora poder aturar el gran nombre de resolucions definitives dels expedients de protecció 

de la legalitat urbanística i sentències que n’insten la demolició; tot i que aquest no és 
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l’objecte des d’un primer moment, aquesta eina s’ha entès com una oportunitat per 

legalitzar totes aquelles construccions recents que no havien pogut tenir lloc en la 

normativa urbanística actual, alhora que per reconèixer un tret diferencial i excepcional 

d’aquest territori. Tant és així que l’abril del 2012, i coincidint amb l’arribada del nou 

Govern, la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya va emetre un 

informe favorable en relació amb la proposta de formulació d’un Pla director urbanístic de 

les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre (en endavant PDCATE), 

instada per la Secretaria de Territori i Mobilitat. Aquesta nova tramitació derogava els 

tràmits iniciats en el marc de les Normes de planejament urbanístic de les construccions 

agràries a les Terres de l’Ebre. 

El nou document redactat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

amb la participació dels ajuntaments afectats va entrar en vigor el març del 2015. El 

PDCATE afecta els municipis que conformen l’àmbit de les comarques del Baix Ebre, el 

Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta en exclusiva. Per a la resta de territori català, 

continuen en vigor les disposicions incloses a la Llei d’urbanisme de Catalunya i en 

concret l’RLU, en consonància amb el que s’ha establert al PTP que correspongui. 

Igual que en les Normes de planejament urbanístic de les construccions agràries a les 

Terres de l’Ebre, en la diagnosi del fet i els motius que portaven el Govern a iniciar una 

tramitació d’aquest tipus, es torna a posar de manifest que la problemàtica resultant en 

l’SNU de les Terres de l’Ebre està directament relacionada amb l’ús final (habitatge) que 

s’ha atribuït a moltes noves edificacions o ampliacions de les existents inicialment 

concebudes com a magatzem agrícola, unes intervencions que, en general, la normativa 

urbanística no admet. Altrament, la necessitat de reconstrucció, recuperació o 

rehabilitació de les edificacions tradicionals no ha trobat tampoc, per les característiques 

tipològiques i dimensions, l’encaix adequat al marc normatiu vigent, en tractar-se en molts 

casos de petites edificacions tradicionals que no arriben a la superfície mínima per 

destinar-se a una activitat de turisme rural i/o habitatge. La conseqüència de tot plegat, 

segons els redactors del PDCATE, ha donat lloc a un veritable problema de gestió en no 

poder adequar-ne l’ús tradicional per al qual va ser concebuda en el seu origen, alhora 

que ha resultat objecte d’oferta immobiliària per a satisfer la no desitjada demanda 

residencial en l’SNU. 

El que en un principi s’identifica com una manera de fer singular ha tingut la seva 

transposició en una figura urbanística que en regula i justifica els nous usos previstos. 

D’aquí que el PDCATE s’hagi presentat com una nova eina de regularització per donar 

resposta a un «problema endèmic de les Terres de l’Ebre relacionat amb la regulació de 
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les construccions de caràcter tradicional del sòl agrícola, entenent com a tals els masets i 

les casetes d’eines» (article 1.1 de la Normativa). Entre la justificació tècnica dels motius 

que han portat fins aquí, hi ha: «La manca d’un marc normatiu que de manera específica 

reguli les possibles actuacions sobre aquest patrimoni arquitectònic rural ha desembocat 

en una situació complicada tant per als propietaris com per a les administracions 

competents, atesa la manca del suport legal necessari per posar en valor un patrimoni 

que es sustenta en la història i la tradició i en una manera pròpia de les Terres de l’Ebre 

de viure i entendre el sòl rústic i l’activitat agrícola.» Amb tot això, el PDCATE pretén 

«establir un marc urbanístic legal adequat per posar en valor i regular les noves 

implantacions de masets i casetes d’eines en aquells sòls que el PTPTE descriu com a 

sistema d’espais oberts i els planejaments generals municipals corresponents 

classifiquen com a sòl no urbanitzable». 

Les edificacions objecte del PDCATE són les que es determinen en l’article 1.3: les 

casetes d’eines i els masets, enteses aquestes edificacions com les construccions de 

caràcter tradicional habitual en el sòl agrícola de les Terres de l’Ebre i a partir de les quals 

el Pla determina un marc urbanístic i legal diferencial adequat per posar en valor i regular-

ne l’ús. Als efectes del PDCATE, s’entén per caseta d’eines aquella construcció de 

dimensions reduïdes pròpia de les explotacions agrícoles destinada a la guarda i 

emmagatzematge d’estris i productes propis del conreu de la finca. Així mateix, s’entén 

per maset aquella construcció tradicional habitual de les explotacions agrícoles de 

caràcter familiar a les Terres de l’Ebre en la qual, a banda d’emmagatzematge dels estris 

del camp, s’hi desenvolupen usos d’aixopluc o lleure temporal. 

Més enllà dels motius estrictament urbanístics, el PDCATE parteix de la base que cal 

buscar alternatives encaminades a la posada en valor del patrimoni arquitectònic rural de 

les Terres de l’Ebre i dóna resposta a altres problemàtiques de l’SNU com 

l’abandonament del sòl agrícola, l’activitat agrícola, ramadera i/o forestal, així com la 

proliferació d’edificis amb usos impropis o incompatibles amb aquest tipus de sòl, per 

reactivar en la mesura del que sigui possible una activitat que, encara que sigui de tipus 

no professional, ajudi al manteniment del sòl rústic. Per fer-ho, però, els redactors 

entenen que la millor via és la de potenciar les noves construccions en l’SNU que hi 

apropin la població des de la vessant lúdica, més que establir polítiques de país per 

garantir la rendibilitat, la funcionalitat, la productivitat i, en definitiva, el manteniment de 

les funcionalitats del medi rural. 

En la diagnosi que es fa del territori, el PDCATE estableix una categorització del medi 

rural diferenciant quatre àmbits tipològics: altiplans i serres (clau AS); delta (clau D); 
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terrasses fluvials (clau TF), i, planes (clau PL). Per a cadascun d’aquests àmbits 

tipològics, el Pla associa un seguit de característiques pròpies dels masets i de les 

casetes d’eines que s’hi emplacen en funció dels trets arquitectònics tradicionals, deixant 

al marge les necessitats productives derivades de l’explotació en curs. Aquestes 

característiques, principalment estètiques i formals, es determinen a partir de l’anàlisi de 

les edificacions rurals tradicionals existents a cada zona i són d’aplicació tant per a les 

intervencions en masets i casetes d’eines existents com per a la construcció de noves. En 

el moment de concretar les actuacions previstes, però, el Pla diferencia entre les 

intervencions en edificacions existents de la construcció de nous masets, per una banda, i 

les casetes d’eines, per l’altra. 

Pel que fa als masets i les casetes d’eines existents, s’admet, amb diferents 

condicionants i sempre que la finca estigui efectivament conreada, la rehabilitació, 

l’ampliació i l’enderroc i la reconstrucció. En aquest últim cas són d’aplicació les 

determinacions relatives a la nova construcció. Així mateix, tot i que el Pla prioritza la 

rehabilitació i la recuperació del patrimoni existent, també preveu la construcció de nous 

masets i casetes d’eines sempre que la finca estigui majoritàriament conreada i el 

compliment d’una sèrie de paràmetres quant a dimensions de la finca: 1 ha (sòl agrícola 

de regadiu i secà) o 0,75 ha (unitat mínima de conreu); 2 ha (sòl agrícola de regadiu de 

protecció especial); 4,5 ha (sòl agrícola de secà de protecció especial); i, 1 ha (sòl 

conreat al delta de l’Ebre) de les 5 ha previstes inicialment; 25 ha (sòl forestal), i 50 ha 

(sòl forestal de protecció especial). Així mateix, però, el Pla considera com a àrees no 

edificables, pel que fa a les construccions objecte de regulació (article 3): els terrenys 

inclosos dins els límits dels parcs naturals existents dins l’àmbit del Pla, en concret, el 

Parc Natural dels Ports i el Parc Natural del Delta de l’Ebre; les finques on a causa del 

pendent del terreny sigui necessari el moviment de terres pel sol fet d’edificar un nou 

maset o caseta d’eines; els terrenys situats en zones amb risc d’inundació; els terrenys 

situats en aquelles zones marcades amb un perill d’incendi forestal elevat o molt elevat, 

així com també els espais forestals reconeguts com a tals pel planejament urbanístic 

municipal; els terrenys situats en zones de risc tecnològic, i els terrenys inclosos en 

franges de protecció de sistemes. 

Quant a l’ocupació, es preveu una màxima de 40 m2 de planta o fins a 60 m2 justificats 

tècnicament i funcional per l’explotació, i una alçada màxima per als nous masets de 5 m 

des del punt més baix del terreny natural a carener de coberta. L’espai principal, amb una 

superfície màxima de 35 m2, és el destinat a l’emmagatzematge dels productes resultants 

de l’activitat agrícola i allí on es desenvolupa l’activitat de lleure familiar, en el qual és 
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admès una cambra higiènica amb una superfície útil màxima de 4 m2. L’espai restant és 

el possible espai per a l’emmagatzematge dels productes relacionats amb l’activitat 

agrícola i no compatibles amb l’ús de l’espai principal. Pel que fa als elements annexos 

que es permeten, s’hi accepta: el fumeral; les enramades (ocupació <12 m2 no computa 

en ocupació); els rafals (ocupació <12 m2, computa al 50% en ocupació); els porxos 

(ocupació <12 m2, computa al 100% en ocupació); l’aljub i les cisternes (no computa en 

ocupació); els corrals (adossat a la construcció), i la barbacoa (que ha de formar part del 

volum edificat del maset). 

Pel que fa a la caseta d’eines, la finca mínima ha de ser de 2.000 m2 (sòl de protecció 

preventiva i territorial) i 4.000 m2 per al sòl de protecció especial amb una ocupació 

màxima de 20 m2 planta i alçada màxima de 3,5 m des del punt més baix del terreny 

natural a carener, coberta inclinada, sense compartimentació amb porta d’accés i 

obertura independent i els materials de façana en funció del lloc on s’emplaci. 

Totes aquestes determinacions són d’aplicació directa per als municipis inclosos en 

l’àmbit de la seva aplicació i les seves directrius, s’han d’incorporar en la normativa 

urbanística municipal en estar situada en un pla jeràrquic superior, però amb una posició 

delicada quant a la normativa urbanística. Mitjançant aquesta eina, els consistoris 

ebrencs tenen al seu abast un mecanisme genèric per decidir el que està permès en 

l’SNU pel que fa als usos, la superfície i les característiques de les edificacions agrícoles 

més enllà de l’originari ús agrícola. En contraposició, però, aquests, a diferència de la 

resta del territori (amb menys presència d’edificacions en l’SNU), tenen a l’abast una eina 

que els permet augmentar el nombre d’explotacions que poden tenir una nova edificació 

en l’SNU al·ludint, juntament amb els hipotètics usos funcionals, l’ús lúdic i d’esbarjo, és a 

dir, uns nous usos al marge de la normativa urbanística regulats sota una normativa en 

comú, però limitada a un àmbit territorial en concret. 

Entre els motius que s’assenyalen amb major pes des de la formulació fins a l’aprovació 

està «adaptar-se a una realitat» que s’entén des de l’Administració que pot canviar si se’n 

regula la implantació de nous usos. Cal recordar que aquesta realitat a les Terres de 

l’Ebre es tradueix en unes 70.000 construccions en l’SNU —de moltes de les quals es 

desconeix la situació urbanística— i un retrocés de l’activitat agrària en més de 8.000 ha 

(1987-2002). Per tant, si bé el Pla suposa un augment directe del nombre d’explotacions 

«amb dret» a disposar d’una edificació des d’un punt de vista funcional d’entrada, aquest 

no comporta una major dedicació/implicació del promotor a l’explotació existent, entenent 

que «ara no és la mateixa que la de fa uns anys». En aquest sentit, el document justifica 

que la desvinculació laboral que ha viscut en les darreres dècades el medi rural ha 
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ocasionat que moltes explotacions actualment es treballin a temps parcial, dedicació que 

ha esdevingut una tasca complementària i de caràcter familiar a partir de la qual 

l’explotador requereix que la construcció vinculada a la terra, a banda dels espais 

destinats a l’emmagatzematge i les instal·lacions necessàries, disposi d’espais que 

possibilitin la combinació de la jornada de feina amb el lleure de la família a l’àmbit de 

l’edificació. Per tant, la possibilitat de construcció d’una nova edificació no va vinculada a 

un augment de la viabilitat de les explotacions (nombre d’explotacions i superfície 

censada; aprofitament de la SAU; distribució de la superfície agrícola utilitzada) com així 

s’havia determinat normativament, sinó a una complementarietat amb la vida familiar. Uns 

usos lúdics que, des de temps immemorials, s’havien pogut desenvolupar sense cap 

impediment en el conjunt del territori, però entenent que el manteniment i la productivitat 

de la finca havien de ser la raó de ser. 

Un «suport jurídic» a una necessitat social, que possibilita les construccions per al lleure 

combinat amb el manteniment de les finques conreades amb l’objecte d’evitar la 

discrecionalitat administrativa entre municipis. D’altra banda, però, es reconeix un ús que 

no ha fet altra cosa que generar molts problemes a l’Administració: el reconeixement de 

la singularitat de les Terres de l’Ebre, de la possibilitat de permetre l’oci en les 

construccions agrícoles. Malgrat tot, és a dir, la formulació a mida, l’aprovació no ha anat 

acompanyada del consens polític esperat entre els diversos consistoris, d’aquí les 

crítiques públiques que el Govern va manifestar envers molts consistoris.  

No tots els municipis n’han estat a favor. La unanimitat envers aquest problema no ha 

estat possible, tot i el temps que ha durant la tramitació. Moltes de les discrepàncies 

sorgides han estat en el sentit que les aspiracions municipals no s’acaben de resoldre, 

més tenint en compte la gran quantitat de sòl protegit que tenen les Terres de l’Ebre i del 

sistema de minifundisme que arrosseguen, que no fa altra cosa que incrementar la 

superfície mínima necessària per poder construir una caseta o maset. En les diverses 

conversacions mantingudes, s’han obtingut declaracions de tot tipus sobre les bondats i 

les crítiques d’aquesta regulació. Les opinions que hi ha al darrere són d’índole vària, 

però totes s’encaminen cap a la percepció rotunda que es tracta d’una planificació feta 

amb «visió metropolitana», per persones que desconeixen «un fet singular» d’aquest 

territori, que no farà altra cosa que generar un «greuge territorial» molt important entre 

municipis, realitats molt diferents en termes de superfície parcel·laria que en cap cas 

resoldrà els problemes actuals, atès que el PDCATE és com «totes les normatives que 

s’aproven en aquest territori massa restrictiu», tot qüestionant-se en quina mesura aquest 
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instrument limitador del desenvolupament urbanístic en el medi rural posa en joc la 

propietat privada i les llibertats d’aquests. 

El PDCATE exclou la resta d’àmbits territorials catalans com la població nouvinguda que 

fins ara s’establia directament en el medi rural. Un dels condicionants que estableix com a 

requisit previ per a la construcció d’un nou maset és que «la finca on s’ha d’implantar 

estigui vinculada registralment a un habitatge, essent ambdós propietat del propietari de 

la nova edificació», i exclou de la possibilitat de construcció d’un nou maset tots aquells 

propietaris que ja en disposin d’un, nou o preexistent, en una altra finca de la seva 

propietat (article 32). Aquest habitatge s’ha de situar dins l’àmbit del PDCATE o en 

municipis limítrofs, una vinculació que s’ha de fer constar al Registre de la Propietat, 

d’acord amb la normativa aplicable i amb anterioritat a l’atorgament de la llicència, només 

es pot assignar un maset únicament a cada habitatge. Per poder justificar la singularitat 

del maset, i en conseqüència del lleure familiar, aquest lligam entre l’habitatge principal 

en el nucli urbà i el maset té per objecte evitar que aquestes noves edificacions acabin 

esdevenint habitatges permanents, tot i que es preveu que aquesta vinculació registral 

del maset descrita quedi sense efecte per motius d’herència un cop transcorreguts 5 anys 

des que es va construir. 

El caràcter lúdic de l’edificació a la pràctica es tradueix en un augment dels serveis 

complementaris. En el cas dels masets, es possibilita la introducció d’una cambra 

higiènica, un foc a terra i un espai destinat a trobada familiar o dels treballadors de 

l’explotació. Aquests tipus d’edificacions estan subjectes, però, al compliment de dos 

condicionants de dubtós compliment sense un seguiment curós per part de 

l’Administració de la correcta implementació del Pla: 1) evitar distribucions interiors 

injustificades que comporten la deriva cap a usos més propers al d’habitatge; i, 2) evitar la 

disminució de la superfície agrària existent corresponent a aquest tipus d’explotació i que 

és de gran valor per a la gestió de l’SNU d’aquest àmbit territorial. 

Realment, però, el que pot comportar l’entrada en vigor del PDCATE a dia d’avui no ho 

sabem. Les dades oficials amb les quals treballa el Departament de Territori i 

Sostenibilitat són les que s’han exposat en aquesta investigació: 70.000 edificacions en 

tot l’àmbit de l’SNU de les Terres de l’Ebre, fet que suposa la preexistència partida d’una 

edificació en la major part de les finques i 8.000 finques sense cap edificació. En alguns 

trams, l’afectació esdevé especialment rellevant ja que sense tenir en compte les 

edificacions preexistents s’està a l’entorn de 50 construccions per km2 (la mitjana per 

l’àmbit de les Terres de l’Ebre, segons la Direcció General d’Urbanisme, està a l’entorn de 
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26 per km2, 16 per km2 en el conjunt de Catalunya). Una quantificació que ha estat 

qualificada pel mateix director general d’Urbanisme «d’alarmant» (figura A.45). 

Aquest Pla en cap cas regula el miler d’edificacions que actualment estan fora 

d’ordenació i que sobre aquestes recau un expedient de disciplina urbanística. Alguns 

habitatges implantats il·legalment en els darrers anys, però, són legalitzables i, per tant, 

aquest instrument esdevé una bona voluntat per oferir una solució a part del problema, 

però hem de tenir clar que no tots els habitatges construïts en l’SNU ho són i, per tant, la 

solució continua sent una decisió bàsicament política. Cal tenir en compte, però, que hi 

ha moltes edificacions residencials en l’SNU que han quedat impunes, moltes de les 

quals disposen de cèdula d’habitabilitat i molts altres serveis que aquesta regulació no 

preveu. Edificacions que en els processos de compravenda estan exemptes de qualsevol 

vinculació registral amb un habitatge en sòl urbà, raó per la qual, el seu preu final, és a 

dir, el valor d’accés al medi rural es pot veure properament encara més incrementat, fet 

que es tradueix en una major rendibilitat en les transaccions immobiliàries. 

En l’estadi embrionari en el qual es troba aquesta figura de regulació, costa saber fins a 

quin punt el Pla garanteix l’eficiència econòmica, la cohesió social i la sostenibilitat 

ambiental a la qual es va al·ludir tant des dels mitjans de comunicació com des de l’àmbit 

polític; ara bé, no hauria estat sinó més necessari endreçar les urbanitzacions existents? 

El revers del PDCATE està en el qüestionament de les seves pròpies bondats. D’aquí 

que no hi hagi consens científic ni tan sols jurídic sobre aquest, entre altres coses perquè 

si tan exemplar és aquesta permissibilitat s’hauria hagut d’estendre a la resta de regions 

catalanes, així com a l’àmbit dels dos parcs naturals; en cas contrari, planteja dubtes si 

realment respon més a una acció política per resoldre un problema a curt termini. 

Un Pla encaminat a evitar en un principi tots els problemes urbanístics que avui dia tenen 

molts municipis de les Terres de l’Ebre com són totes les construccions il·legals que cal 

enderrocar després d’un procés judicial. Pretendre que aquestes construccions no es 

converteixin en habitatges permanents a dia d’avui, però, no deixa de ser una quimera. 

Es demana als ajuntaments que siguin «proactius» (figura A.45); que facin efectiva la 

tasca de complir amb la legalitat urbanística, però en canvi no s’esmenta en cap dels 

seus documents de com s’ha de garantir la bona aplicació d’aquest reglament; com 

convèncer a cadascun dels agents implicats del canvi de paradigma, de la nova manera 

de fer, aquest cop caracteritzada pels promotors com a «modèlica». 

Un Pla que va partir d’un estudi sobre la dinàmica de transformació de moltes 

construccions que s’han portat a terme en els darrers anys en el medi rural ebrenc i en el 

qual s’evidenciava que un important nombre de les noves construccions havien 
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esdevingut habitatges quan l’ús per al qual van ser autoritzades corresponia al propi 

d’una activitat agrària. Ara, amb un increment de la permissibilitat urbanística, el que es 

vol és garantir el manteniment de l’ús per al qual s’autoritza: l’agrari; una normativa que, 

segons es va posar de manifest per la classe política durant el tràmit d’informació pública 

del Pla, la població havia vulnerat per desconeixement —tot i que, el desconeixement de 

la llei no n’eximeix del compliment i per ser massa restrictiva. 

Amb independència de la denominació que pugui rebre aquesta figura urbanística, 

l’objecte d’aquesta és bàsicament el de donar cobertura legal a una modalitat de 

construccions que la mateixa Llei d’urbanisme no admet. Una regulació i (no-)planificació 

molt lluny del que hauria estat un veritable procés de decisió i projecte comú dels usos 

residencials com és la que en el seu moment va proposar el GATCPAC (vegeu capítol 2). 

Amb aquesta regulació continuen quedant moltes qüestions pendents de resolució, entre 

les quals qui garanteix que no es corri el mateix risc que anys enrere o que la normativa 

es torni a infringir, banalitzar o que es consolidin situacions de facto, és a dir, consolidar 

el que de manera irregular ha anat succeint en els darrers anys.  

El fet que les Terres de l’Ebre puguin perdre aquell intangible encant que desperta entre 

la població, i que li ha valgut tants de reconeixements institucionals, és una hipòtesi que 

ara per ara és evident que no es planteja en aquest instrument. El PDCATE no conté cap 

estudi sobre el nombre de masets que es podrien arribar a construir i d’aquesta manera 

veure l’impacte derivat. Aquesta anàlisi és pràcticament impossible, ja que hi interfereixen 

molts factors, entre ells l’estructura de la propietat, la disponibilitat o no d’un habitatge en 

sòl urbà o la pertinença o no d’una construcció en l’SNU propietat del promotor, la 

solvència econòmica del titular dels terrenys, etc. En conseqüència, el risc continua 

estant a voler afavorir uns usos residencials aïllats no vinculats amb la productivitat 

tradicional d’aquest, com s’està reivindicant en els darrers temps des de molts sectors, 

mitjançant l’assumpció d’usos turístics, recreatius i models residencials alternatius a 

l’activitat agrària simplement amb la justificació que s’esmenta a la memòria del Pla: 

«Entendre les construccions en sòl no urbanitzable destinades a habitatge com una 

oportunitat per a la gestió del paisatge, especialment on hi ha un retrocés de l’activitat 

agrària.» Una al·lusió al terme habitatge tot i que aquest no està permès. 

El PDCATE, lluny d’impulsar un canvi de paradigma en la pràctica de l’urbanisme que 

s’ha realitzat fins ara, aprofundeix en el model urbanístic que ha estat vigent fins aquest 

moment. Tot i que aquest parteix d’una bona diagnosi sobre la situació en la qual es troba 

el medi rural ebrenc, a la pràctica, a excepció del dos parcs naturals i les zones amb 

major risc d’inundabilitat i d’incendi forestal, tracta tot el territori per igual 
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independentment de la densitat d’assentaments actuals en certs àmbits territorials que 

directament s’haurien hagut d’excloure de l’àmbit d’aplicació d’aquesta regulació. 

De l’estudi realitzat, és evident que aquest territori necessita una solució clara i 

inequívoca d’acord amb la naturalesa dels valors ambientals i usos existents amb 

perspectiva de futur, malgrat les conseqüències polítiques que això pugui tenir. Una 

regulació a l’altura del que en el seu moment va suposar l’aprovació dels diferents plans 

territorials parcials i, en especial, el de les Terres de l’Ebre, el qual va aguantar totes les 

pressions politicosocials sorgides i que, a dia d’avui, malgrat les promeses formulades 

durant el posterior període electoral a la seva aprovació, encara no s’ha modificat.  

Amb tot això aquí explicat, moltes són les qüestions que planteja aquest Pla, entre 

aquestes, una constant: Per què ens hem de continuar diferenciant respecte a la resta del 

territori amb pràctiques d’aquest tipus? A la pràctica, ara mateix la realitat rau en el fet 

que hi ha territoris que han de respectar la normativa urbanística i d’altres tenen un tracte 

diferencial, perquè, el que el legislador va considerar que no anava en la línia d’un 

desenvolupament urbanístic sostenible i una protecció del medi rural, ells ho havien 

seguit fent atenent a «raons històriques». És a dir, uns no, però els altres sí; la temuda 

excepcionalitat en jurisdicció que pot comportar la contraposició de normatives i 

procediments en curs davant aquests casos d’irregularitats urbanístiques que han portat a 

l’obertura d’un procediment judicial com a conseqüència de la manca de control per la via 

administrativa. Tècnicament, els problemes amb els quals ens trobarem seran els 

mateixos que els actuals: informem sobre el que es pot fer, deixant de banda el que s’ha 

fet (al marge si en aquests es van cometre, presumptament, grans il·legalitats), i si 

realment el que es preveu aprovar revertirà en una millora i protecció del món rural. 

Un dels darrers casos sorgits als mitjans de comunicació és un exemple de part del que 

s’ha exposat fins al moment (figura A.80). En la notícia, es posava de manifest que el 

SEPRONA havia encausat tres persones per un delicte contra l’ordenació del territori per 

la rehabilitació presumptament il·legal d’un magatzem agrícola per a ús d’habitatge i un 

augment del 12% de la superfície autoritzada dins de l’espai natural del delta de l’Ebre. 

En la denúncia feta pública, es detalla el paratge i s’adjunten les imatges de l’entorn de la 

finca. En les imatges captades per l’eina Google Street View i en l’anàlisi temporal dels 

ortofotomapes es constata la reconversió esmentada (figura 7.45 i 7.46). 
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FIGURA 7.45. Obres en curs del projecte de rehabilitació d’un magatzem agrícola. Àmbit: deltaic 
Font: fotografia obtinguda a partir de Google Street View. 

 

 

 

 

FIGURA 7.46. Intervencions portades a terme en l’edificació i el seu entorn. Àmbit: deltaic 
Font: elaboració pròpia. Cartografia de referència de l’ICGC. 

Si bé la transformació que s’ha efectuat no ha estat de la magnitud de moltes altres vistes 

en aquesta investigació, l’impacte no pot ésser relegat a un discurs secundari. Una altra 

cosa molt diferent és que ens qüestionem per què aquesta edificació ha estat sancionada 

i publicada als mitjans de comunicació i la dels voltants (amb usos i elements auxiliars 

similars) han quedat impunes a dia d’avui de qualsevol condemna pública i encara 

menys, administrativa. La qüestió és en la línia del que s’ha exposat anteriorment: la 

solució és la legalització o la demolició?  

Davant d’aquests casos, si bé el Pla concreta que es podrien legalitzar les edificacions 

que s’ajusten a aquesta normativa, caldria que aquesta regulació fos graduable en 

intensitat segons els casos, ja que no és el mateix un edifici que així sobrepassa el 12% 

de la superfície construïda preexistent que un de nova construcció. Així mateix, si bé 

aquesta edificació manté paràmetres constructius similars a un habitatge, els serveis 

auxiliars que es permeten amb el PDCATE amb la tipologia de masets com l’estructura 

constructiva exterior permesa (porta i finestres), així com la superfície total, no difereix 

gaire d’aquesta. No n’hi ha prou, per tant, que es portin a terme legalitzacions en massa 

ni que s’autoritzin usos més pròxims als residencials que als pròpiament funcionals; en 

aquesta línia caldria que prèviament a l’autorització d’aquests usos s’abordessin altres 

qüestions que s’han posat de manifest al llarg d’aquest treball per tal d’evitar que d’aquí a 

un període breu de temps ens puguem trobar davant una nova proliferació 

d’assentaments en el medi rural malgrat la bondat de la norma. 

1994 2010 2015 
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El revers de tot plegat no deixa de ser similar al que acompanya molts dels projectes 

sorgits en els darrers temps al·ludint a raons econòmiques: que es creïn illes de legalitat 

ad hoc, i això és tan vàlid per a un habitatge en l’SNU com per al Complex Barcelona 

World o per al projecte del Bulli1846, les quals han portat el Parlament de Catalunya a 

desregularitzar les normatives ambientals i urbanístiques a fi d’adaptar-se a un «projecte 

de país» (EFE, 2014) o el que vindria ser l’expressió de «no ficar pals a les rodes» en un 

moment de crisi econòmica. Barcelona Word «és molt important» (Gutiérrez, 2012), el 

projecte del Bulli és «de transcendència planetària» (ACN, 2015b), tant que les propostes 

de permetre edificar més del que preveu la Llei en el primer cas, com permetre uns usos i 

una intensificació del sòl que la normativa de protecció del parc natural no ho permet en 

el segon, queden políticament justificades. Uns projectes en què una vegada més 

s’anteposa la dimensió econòmica a la urbanística, ambiental, cultural i històrica. Qüestió 

econòmica o moral? Realment les hem de considerar com una panacea del segle XXI. 

Què se’ns vol vendre? Tot plegat una llei específica per superar unes normes ambientals 

i urbanístiques que no encaixen. Un molt mal precedent d’excepcionalitat, que no fa 

d’estranyar que en un futur territoris propers demanin un tracte similar tant pel que fa a 

aquests tipus de projectes (figura A.68) com per tot el que ateny la regulació de l’SNU.  

En un dels casos aquí exposats, les associacions ecologistes no són les úniques que es 

van manifestar en contra de la Llei ad hoc. El Consell de Protecció de la Natura, òrgan 

consultiu de la Generalitat de Catalunya, format per experts encarregats de preservar els 

valors del patrimoni natural del país, va fer públiques als mitjans de comunicació les 

conclusions de l’informe emès l’octubre del 2014, a instàncies de la sol·licitud presentada 

per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, en el qual informava desfavorablement sobre 

la llei especial per emparar l’ampliació del Bulli. L’informe és molt dur, però alhora molt 

clar. En aquest, el Consell de Protecció de la Natura advertia que: «Aquesta maniobra 

representa el desprestigi i la devaluació de les figures de protecció del medi natural del 

cap de Creus i, de retruc, de la normativa de protecció dels espais naturals de Catalunya, 

atès que demostra que la seva protecció es manté si no interessa fer-hi altres activitats, ja 

que, si un projecte com el proposat es pot veure entorpit per aquesta normativa, 

simplement es desplaça el règim de protecció de la zona que es vol transformar.» 

Però les cases de l’Ebre difícilment tindran una denúncia pública a l’altura de les 

circumstàncies. Per aquest fet, no es crearà cap comissió parlamentària «sobre el frau, 

l’evasió fiscal i les pràctiques de corrupció política». Al darrere tampoc hi ha un cas Palau, 

Pretòria, Adigsa i Treball, etc., malgrat que tots els escàndols s’hagin forjat durant l’època 

dolça de l’oasi català, quan no hi havia crisi. Així mateix, els efectes són tan o més 
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perversos que els anteriors, ja que aquí no hi ha hagut cap Administració al darrere que 

hagi regulat la dispersió, les càrregues, les compensacions o els serveis necessaris de 

totes les construccions que de manera fraudulenta han sorgit en l’SNU. Cap plataforma, 

ni casal popular ha plantejat aquest problema. Un tema recurrent als mitjans de 

comunicació, però que a efectes pràctics queda en no-res, perquè, entre altres coses, al 

dia següent de la denúncia pública ningú ho percep com un problema, sinó com un 

somni, com el de «la caseta i l’hortet». 

Però ara bé, és sostenible el PDCATE? L’article 3.2 determina que: «El Pla i les seves 

determinacions s’han elaborat en el marc del desenvolupament sostenible, d’acord amb 

l’ordenació territorial, i buscant una utilització racional del territori i del medi ambient que 

conjumini les necessitats del territori amb la preservació dels recursos naturals i dels 

valors paisatgístics, històrics i culturals. També s’ha tingut en compte l’anàlisi de la realitat 

i els planejaments vigents amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats reals i 

adaptar el resultat als condicionants actuals.» És a dir, el Pla és sostenible, tot i que 

l’exposició de motius no s’adiu amb la normativa urbanística, és a dir a l’objecte del 

legislador. Què és aleshores el desenvolupament urbanístic sostenible si en els terrenys 

més sensibles (és a dir) el medi rural la finalitat del PDCATE és facilitar la legalització 

d’actuacions a dia d’avui no permeses en l’SNU per a la resta de territoris catalans? 

En totes les iniciatives que es proposin, per tant, hem de ser molt curosos, ja que correm 

el risc de crear jurisprudència urbanística juntament amb la banalització de les lleis de 

protecció mediambiental. Si bé és un pronunciament que està lluny de la nostra disciplina, 

les conseqüències territorials ens afecten directament. Ara, però, encara és aviat per 

veure’n els efectes. Potser aquesta investigació s’hauria hagut d’ajornar uns anys per 

comprovar les bonances d’aquest instrument. No obstant això, el treball que aquí es 

presenta no ha relegat la causa del fet estudiat a un instrument urbanístic sinó a tota una 

estructura organitzativa.  

Al marge de tot això, esperem que aquesta reforma no suposi un retrocés en els avenços 

aconseguits en la gestió i regulació de l’SNU. L’acceleració dels fets pot ser extraordinària 

si la normativa urbanística s’aplica com cal. Però hi ha problemes que es resisteixen a 

trobar una solució. En aquest cas, el PDCATE va entrar en vigor a començament del 

2015, a finals d’aquest mateix any els mitjans de comunicació ja ho posaven de manifest: 

«La solució no ha agradat gaire al territori perquè es considera massa restrictiva.» (figura 

A.82). No obstant això, tant de bo que, d’aquí a un temps, puguem fer una lectura positiva 

de l’ús i gestió de l’SNU a les Terres de l’Ebre i en el qual el PDCATE s’hagi acabat 

constituint, dins de l’estructura d’organització territorial, una peça fonamental.
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8.1. Introducció 

El plantejament d’aquesta investigació partia de la necessitat d’analitzar els factors que 

han determinat la proliferació de construccions destinades a usos residencials en l’SNU 

de l’àmbit de les Terres de l’Ebre amb el propòsit de profunditzar en la comprensió de la 

urbanització en el medi rural des del 2002 fins a l’actualitat, més enllà del fet espacial, des 

d’una dimensió social, política i econòmica. A partir d’aquest plantejament de base, 

l’objecte d’aquesta tesi s’ha centrat a analitzar els condicionants legals i els incentius 

socioeconòmics associats a la proliferació dels assentaments residencials en el medi 

rural (causes) i en les transformacions funcionals dels espais rurals (efectes). 

Seguint la metodologia de la investigació adoptada, la recerca feta sobre la urbanització 

del medi rural ens ha permès apropar-nos a una altra realitat territorial no escrita, i 

adquirir un major coneixement sobre les causes d’aquesta expansió durant el període 

2002-2015, malgrat l’existència d’un conjunt d’eines que tenien per objectiu evitar 

precisament el que ha passat. És evident que amb els resultats obtinguts no podem 

estandarditzar ja que situacions que han tingut lloc en la regió objecte d’estudi són 

inexistents en altres territoris. No obstant això, aquests ens mostren la interrelació de 

variables que interactuen en l’espai malgrat que, fins al moment, la gestió del territori s’ha 

abordat des d’una lògica estrictament tecnòcrata i basada en la segmentació i la 

delimitació disciplinària.  

La complexitat del fenomen a tractar no ha facilitat el desenvolupament de la investigació. 

Tant la indeterminació de les variables de partida com la situació canviant del marc legal 

han generat un clima d’incertesa sobre si el focus d’atenció s’estava fixant correctament. 

Tanmateix, amb els resultats obtinguts s’ha pretès ampliar la comprensió del que ha 

succeït en el medi rural més enllà del mateix subjecte (les construccions residencials en 

l’SNU) per introduir nous elements de debat i replantejar l’aplicabilitat real d’algunes 

mesures en curs. 

En conseqüència, en aquest darrer punt de la investigació s’exposen les conclusions a 

les quals s’ha arribat fruit de contrastar la hipòtesi plantejada amb cadascun dels 

objectius exposats. A partir d’aquesta anàlisi, en un darrer apartat es formula un seguit de 

propostes a estudiar adreçades a la gestió de l’espai rural una vegada aquest ha estat 

urbanitzat. Aquesta investigació finalitza amb unes reflexions sobre les limitacions, els 

reptes i els múltiples interrogants que ens planteja el territori en els propers anys i fins a 

quin punt la nostra solidesa teòrica és suficient per garantir un planejament territorial 

operatiu en benefici del tantes vegades invocat «interès general». 
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8.2. Validació dels resultats 

Del resultat de l’anàlisi dels fonaments teòrics i doctrinals que perfilen la urbanització en 

el medi rural, del marc legal que en regula la implantació, de les dinàmiques d’ocupació i 

caracterització de les construccions en l’SNU i dels trets bàsics de naturalesa social i 

econòmica que condicionen l’arrelament del fet, en podem extreure una aproximació a la 

naturalesa del fet prou representativa per comprendre el que ha succeït a les Terres de 

l’Ebre des del 2002 fins a l’actualitat i extrapolar-ho, en la mesura del que sigui possible, a 

la pràctica de l’urbanisme en general. 

D’acord amb l’objectiu plantejat, i per tal de facilitar la interpretació dels resultats, les 

conclusions principals a les quals s’ha arribat en aquesta investigació s’han dividit en dos 

apartats: les causes (les barreres i els incentius socioeconòmics) i els efectes (les 

transformacions funcionals dels espais rurals). 

Sobre les barreres i els incentius socioeconòmics (causes) 

L’aproximació a la naturalesa de l’espai rural urbanitzat ens mostra que aquest està més 

condicionat per les dinàmiques socioeconòmiques imperants en les dues darreres 

dècades (la dispersió dels assentaments, la inversió en el sector immobiliari o el desig de 

contacte amb la natura per part de la població d’origen urbà) que no pas per l’objecte del 

legislador i la regulació que es preveia mitjançant l’aplicació de les estratègies 

internacionals en matèria d’ordenació del territori i les polítiques agràries (l’ús racional del 

sòl, la preservació de l’SNU, el manteniment del sector primari, etc.). El resultat de tot 

plegat és una discordança important entre les bases conceptuals en les quals es 

fonamenta l’ordenació del territori i la pràctica real de l’urbanisme. 

Quant a la validació del marc legal, les dinàmiques detectades han estat en la línia del 

que s’ha exposat en el raonament anterior. La realitat territorial ens mostra que, mentre 

que des de l’àmbit institucional i judicial s’ha insistit en la necessitat de la intervenció 

pública en els afers urbanístics per tal de garantir-ne el bé comú i l’interès general, a la 

pràctica s’han acceptat sistemàticament les pràctiques urbanístiques indegudes amb 

profit particular i s’han deixat al marge els efectes indirectes que aquestes, més enllà de 

la propietat individual, tenen sobre el territori i el conjunt de la ciutadania. Aquesta visió 

sectorial del fet urbanístic també s’ha plasmat en la mateixa normativa urbanística 

completament focalitzada en com ha de ser el territori esperat (limitant-ne les 

intervencions), obviat la necessitat de gestió sobre l’espai rural ja urbanitzat per garantir 

la pervivència tant del sector primari com del mateix territori. 
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Pel que fa a l’aproximació al component humà, el pes de les «singularitats» territorials 

condicionen la consecució d’acords d’ampli espectre com són els adoptats en l’àmbit 

internacional quant a l’ordenació del territori. A la pràctica, això s’ha traduït en un 

incompliment reiterat de la normativa urbanística i ambiental, en què s’han anteposat els 

interessos privats —alguns de caire especulatiu— als interessos generals. Tot i que no 

podem afirmar que la gestió política de les diverses administracions en tot allò referent a 

l’ordenació de l’SNU hagi estat deficient, no tothom s’ha esforçat de la mateixa manera a 

entendre l’objecte (i la pràctica) del concepte sostenibilitat en planificació territorial. 

Des del punt de vista de la planificació territorial i la gestió de l’SNU per part de l’acció 

política, aquesta no ha estat contundent per controlar l’acció humana. Els nous 

assentaments residencials en l’SNU analitzats compten amb els mateixos problemes que 

els que es van construir entre el 1956 (Llei del sòl i ordenació urbana) i el 1981 (Llei 

9/1981, de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística) i els d’aquesta 

data fins al 2002 (Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol). Igual que en aquest darrer 

període, les construccions portades a terme d’ençà de l’entrada en vigor de l’LU 2/2002 

s’han desenvolupat en espais no aptes per a la seva urbanització; unes construccions 

aïllades de la trama urbana, pensades ja sigui com a segones residències o com a 

habitatges principals que no disposen dels serveis necessaris i, pel caràcter altament 

dispers, tampoc en fan viable la regulació. 

Indistintament de l’època en la qual s’efectuïn moltes de les qüestions que plantegem, la 

resolució d’aquest conflicte d’usos en el medi rural no deixa de ser un tema recurrent pel 

fort arrelament sociològic que hi ha al darrere. En aquesta manca de consens entre 

Administració i societat, hi ha un factor que s’oposa frontalment al marc teòric bàsic: 

l’arrelament en el discurs oficial de la defensa de les pràctiques errònies convertides en 

[no-]norma associades a fer de la natura un símbol, en aquest cas no tant dels valors 

cívics (Fernández i Pradas, 2000) sinó de l’individualisme més enllà de l’associació que 

se n’ha fet durant determinats moments amb el concepte de «la caseta i l’hortet» de 

Francesc Macià o el projecte de la Ciutat de repòs i vacances del GATCPAC. Si bé l’oci, 

el descans i el contacte directe amb la natura, la calma i la tranquil·litat formen part de la 

terminologia emprada per la població d’origen urbà quan recrea la vida al medi rural, a la 

pràctica, però, continuen sent una representació tan irreal com allunyada de la duresa de 

l’antiga vida al camp que cap proposta de gestió ha tingut en compte. 

L’incompliment de la normativa en determinats àmbits i períodes ha estat més sistemàtic 

que puntual. En el cas de les construccions en l’SNU, el procediment seguit ha estat en 

tots els casos similar: es comença per una caseta d’eines, després s’amplia, 
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posteriorment s’ocupa de manera esporàdica i al cap d’un temps esdevé un habitatge 

unifamiliar aïllat ocupat de manera permanent que, juntament amb la resta 

d’assentaments, s’acaben consolidant com a veritables nuclis urbans en l’àmbit rural 

sense serveis, mixtura d’usos i desvinculats de la ciutat consolidada; és a dir, amb tot allò 

contrari al dret i als fonaments i al propi objecte de la planificació territorial: eina d’acció 

política per marcar les directrius i les orientacions per aconseguir un determinat model 

territorial en aquest cas d’acord amb les directrius del PTPTE, la Llei d’urbanisme i el 

planejament municipal. 

Pel que fa a l’aproximació sociològica a partir de les entrevistes realitzades, s’han 

confirmat molts dels aspectes que s’exposaven en el marc teòric, entre els quals cal 

destacar el caràcter derivat del fet residencial: els habitatges en l’SNU són uns 

assentaments derivats d’un marc de necessitats i desitjos socials fins al punt que aquests 

estan molt per sobre de qualsevol imposició legislativa per limitar l’ús residencial en 

l’SNU. Així mateix, també s’ha confirmat la concepció manifestada per alguns autors en 

considerar l’habitatge en el medi rural com una representació psicològica, és a dir, com 

un fet sociològic amb una forma espacial (Baloglu i McCleary, 1999). 

La Llei d’urbanisme havia de ser un instrument preventiu amb una alta d’intervenció en 

l’SNU davant de qualsevol acte contrari al dret. Tanmateix, una dècada després el 

resultat no és satisfactori. La via que ofereix la legislació urbanística per regular el fet 

residencial en el medi rural presenta certes limitacions, ja que és insuficient per a la 

regulació efectiva de l’acció humana i les tendències econòmiques en curs. La manca 

d’actius i viabilitat del sector primari ha fet que sigui més rendible econòmicament 

destinar l’SNU als usos residencials que als usos de naturalesa agrària. Els factors 

sensorials i econòmics s’han anteposat als legals, fet que complica l’aplicabilitat d’un dels 

criteris bàsics de la planificació territorial: entendre la protecció de la natura com un valor 

en si mateix. 

Les modificacions legislatives en matèria sectorial que interfereixen en les propietats 

immobiliàries en el medi rural que s’han portat en paral·lel a les noves restriccions 

urbanístiques en aquests darrers anys a instàncies de la mateixa Administració no han 

ajudat a revertir les tendències en curs, sinó tot al contrari, han arribat tard, quan l’ús 

residencial ja està consolidat, la qual cosa no ajuda a la percepció i la conscienciació per 

part de la resta de la població que el camí del compliment (no-construcció d’usos 

residencials en el medi rural) era el camí que s’havia de seguir en benefici de la 

col·lectivitat. 
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La restricció d’usos en el medi rural encomanada a la Llei d’urbanisme en consonància 

amb les directrius europees per mantenir l’escènica, el paisatge tradicional i la 

biodiversitat del medi rural ha topat frontalment amb les dinàmiques socioeconòmiques 

imperants que sobrepassen els límits regionals ja que, en cas contrari, la demanda de 

població nord-europea per a aquesta tipologia d’immobles hauria estat molt inferior i, en 

conseqüència, la virulència del mercat immobiliari sorgit especialitzat en la venda 

d’edificacions residencials en l’SNU. Per tant, ens trobem amb un gran nombre de 

població resident de manera temporal o permanentment en l’SNU, sense cap tipus de 

previsió a curt termini de retornar la productivitat a la finca, que concep la propietat 

existent en el medi rural com un actiu financer i no com un valor d’ús. 

L’augment de la urbanització del medi rural ha succeït en paral·lel al creixement 

immobiliari de les dues darreres dècades i que va comportar en la ciutat planificada 

l’augment del preu de l’habitatge i l’endeutament i crisi de les famílies. En aquest cas, la 

diferència respecte a la ciutat és que els més afectats no han estat els nous usufructuaris 

del medi natural sinó els qui veritablement vivien o tenien possibilitat de treure’n uns fruits 

en termes funcionals: la pagesia. La revalorització de l’SNU ha donat com a resultat un 

espai rural supeditat a les dinàmiques urbanes d’oci i consum que, malgrat el temps 

transcorregut des dels primers estudis que palesaven aquesta situació (Gaviria, 1971; 

Valenzuela, 1976; Coppock, 1977, entre d’altres), continua sent el mateix, altament 

supeditat a les expectatives immobiliàries vinculades materialitzat en l’àmbit físic en una 

important munió de cases unifamiliars aïllades amb jardí i piscina. Unes dinàmiques 

urbanitzadores que no difereixen en essència del que ha succeït més recentment en 

altres indrets com el cas de l’Illa de Mallorca (Binimelis, 2006), el país Basc (Alberdi, 

2002) o el sud peninsular (Yus i Torres, 2010). 

Tant de l’anàlisi del territori resultant com de la jurisprudència sorgida, s’ha constatat que 

part del territori existent està al darrere de la manca d’assumpció de responsabilitats per 

part de tots els agents implicats: l’Administració, el poder polític i la societat. Lluny 

d’abordar la gestió del medi rural com un tot en la línia del que defensa Hervieu (1996b) 

amb el terme cadre de vie, la perdurabilitat, l’especificitat i el prestigi dels instruments 

d’ordenació i gestió del territori català s’han deixat en mans de la societat, la qual ha 

tingut el poder de decisió sobre l’ordenació territorial, que ha flexibilitzat, en funció dels 

interessos particulars, els usos permesos en l’SNU. Unes decisions discrecionals que 

evidencien que els instruments jurídics actualment existents no ens serveixen per 

gestionar el territori si abans no s’actua sobre les bases (la societat) i, en el supòsit que 

aquesta conscienciació fracassi, es fiscalitzin les situacions d’indisciplina per tal de 
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garantir el dret dels ciutadans a un territori adequat i ordenat més enllà de la 

compartimentació administrativa del territori que s’ha efectuat fins al moment. 

Sobre les transformacions funcionals dels espais rurals (efectes) 

Les dinàmiques econòmiques resultants que es perceben de les dades estadístiques i 

l’anàlisi de la cartografia de referència (l’evolució del usos del sòl, les dinàmiques de 

distribució dels assentaments residencials, la densitat d’edificacions i l’estructura de les 

parcel·les) verifiquen que la tendència seguida no ha estat d’acord amb el camí 

institucionalment marcat: alhora que ha disminuït el nombre d’explotacions, el pes del 

sector agrari i la consegüent rendibilitat de les explotacions, han augmentat els usos 

residencials en l’SNU. Dels resultats obtinguts, no se’n poden extreure raons de pes per 

descartar que part dels nous usos residencials en l’SNU són conseqüència de la nova 

població activa agrària, tot i que sí que s’han constatat certs indicis per suposar que la 

revitalització del medi rural (entesa en termes d’edificacions en aquest cas) no està en 

sintonia amb les tendències econòmiques en curs (l’evolució del nombre d’explotacions, 

l’evolució de la població activa agrària, les dinàmiques de canvis en els usos del sòl, etc.). 

En efecte, part dels nous assentaments del medi rural tenen una base de naturalesa 

estrictament social afavorida per una situació de crisi ininterrompuda del sector primari, la 

qual ha afavorit l’entrada de nou capital financer en un medi amb unes possibilitats d’ús 

molt més atractives (en termes paisatgístics i econòmics) que en el sòl (l’urbà) concebut 

per la normativa urbanística per residir-hi amb independència de les funcions productives. 

Pel que fa a les relacions amb l’entorn de la nova població de naturalesa urbana, des del 

punt de vista agropecuari, el medi rural, en conjunt, conté importants recursos 

susceptibles d’una explotació sostenible dels quals no ens podem desdir per a l’equilibri 

territorial mateix (tal com així es regula). En aquest sentit, tant la normativa urbanística 

com moltes eines de gestió entenen que un sector agrari viable i competitiu pot ser la clau 

per garantir el relleu generacional esperat, raó per la qual els projectes de rehabilitació de 

les edificacions tradicionals existents en el medi rural han d’anar acompanyats d’un pla de 

millora de l’explotació en termes productius. No obstant això, una cosa és que els tingui 

(els recursos) i l’altra, molt diferent, és que interessi a la propietat explotar-los més enllà 

de la petita parcel·la d’horta que s’ha habilitat a l’entorn de molts assentaments 

residencials analitzats. 

D’acord amb el plantejament anterior, l’anàlisi de l’estructura parcel·lària actual i dels 

usos residencials en l’SNU ens ha permès aproximar-nos a un fet que no s’havia previst 

inicialment: la dificultat existent de potenciar econòmicament l’SNU en termes productius. 
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Constantment, en el transcurs de tota l’exposició de fets que hem efectuat en aquesta 

investigació, s’ha incidit en la necessitat de revitalitzar el medi rural en termes econòmics 

per impedir l’entrada d’usos aliens a les activitats de naturalesa agrària/forestal. 

Tanmateix, l’estructura parcel·lària basada en el minifundisme existent a les Terres de 

l’Ebre, la proximitat dels assentaments residencials a les explotacions agràries i 

ramaderes, i els preus de venda que han adquirit moltes de les finques analitzades 

ocasionen que en determinats àmbits siguin molt poques les explotacions que poden 

arribar a ser rendibles en termes productius per competir amb una economia de mercat i 

encara menys per potenciar el caràcter agrícola tradicional del territori i assentar la 

població en el medi rural més enllà del que pot suposar una agricultura a temps parcial. 

Alhora, la important proliferació d’usos residencials que presenta el medi rural i, associat 

a aquesta, l’esmicolament de les estructures parcel·làries han malmès el capital edàfic i 

agronòmic fins al punt que, en molts casos, la recuperació o la potenciació en l’àmbit 

professional d’antigues explotacions o almenys compatibilitzar l’ús agrari i/o ramader amb 

els receptors sensibles (habitatges) esdevé pràcticament inviable. 

Extrapolat al conjunt del territori, ens trobem que, amb una estructura parcel·lària 

altament dividida, les explotacions cada cop esdevenen econòmicament menys rendibles. 

En aquest sentit, tot i que la segregació parcel·lària no està permesa, si no s’arriba a la 

unitat mínima establerta per la normativa sectorial, les dimensions de les parcel·les 

actuals porten implícites un potencial molt important de terrenys que són més viables de 

destinar a usos residencials que no al sector primari; una situació que en aquests darrers 

anys ha esdevingut encara molt més preocupant si es comptabilitza únicament des del 

punt de vista mercantil i al marge de qualsevol lògica productiva, fet que ens porta a un 

escenari futur d’incertesa (efecte atracció-efecte expulsió). 

Les dinàmiques d’ocupació del sòl experimentades ens demostren que el medi rural no 

s’ha abandonat, sinó que ha canviat d’actors i, en conseqüència, de model de gestió que 

en cap cas aquest té a veure amb l’objecte de les polítiques agràries. L’acumulació de 

totes les pràctiques individuals en l’àmbit urbanístic ha provocat que l’ús primari s’hagi 

substituït per l’ús terciari. A la pràctica, això ha significat que l’oci, l’esbarjo i els 

assentaments residencials s’hagin imposat en detriment dels usos tradicionals, és a dir, 

els que el marc legal urbanístic regula com a usos propis de l’SNU. Per tant, es produeix 

la paradoxa en determinats àmbits territorials que el marc legal està fomentant la 

pervivència d’una base exclusivament agrària, tot i que a la pràctica esdevé gairebé 

impossible d’aplicar. 
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Els resultats obtinguts de l’anàlisi quantitativa són indicatius que aquesta problemàtica no 

es pot abordar únicament des d’una òptica sinó des de la transversalitat disciplinària. 

Com a mostra representativa de les Terres de l’Ebre, prop del 38% d’edificacions 

residencials inventariades es troben desvinculades del lloc. L’altra lectura és que un 

nombre molt superior (al voltant del 62%) d’edificacions en l’SNU són de naturalesa rural. 

La qüestió que es planteja per a la planificació territorial és si hem de considerar aquests 

resultats com a significatius o no; o, més ben dit, és poc significatiu que més d’un terç 

dels assentaments residencials en el medi rural sigui contrari a la norma en comparació 

amb el nombre total d’assentaments agropecuaris? És una externalitat negativa del 

procés o un problema inherent de la societat actual? Fins a quin punt aquest terç de 

construccions perjudica la dinàmica i el pla de viabilitat de les explotacions agrícoles a 

llarg termini? Un plantejament que, si bé amb l’anàlisi efectuada s’ha constatat la 

interferència existent que suposen els usos residencials amb les activitats de base agrària 

properes, no s’ha pogut determinar i demostrar fins a quin punt l’impacte residual (el que 

persisteix) sobrepassa aquest valor indicatiu del 38%. 

Relacionant la situació actual amb els fets històrics, ens trobem que, tot i que en un 

escenari i amb uns actors diferents, els motius que hi ha al darrere de les pautes 

d’ocupació territorial actuals no difereixen gaire de les portades a terme antigament amb 

les vil·les. La principal diferència entre aquell moment i l’actual es troba en el fet que part 

de la població nouvinguda en el medi rural s’ha assentat de manera permanent —és a dir, 

ha colonitzat el medi rural— i, majoritàriament, sense un administrador que els porti la 

finca, situació que no ha fet més que augmentar el nivell de desvinculació i 

abandonament del terreny més llunyà del conjunt edificat. Aquest factor, no regulat per 

cap normativa, pot provocar que en un futur proper s’intensifiquin les tendències de 

desplaçament geogràfic de les activitats agropecuàries, per la confrontació de la 

funcionalitat urbana amb la productiva (el cas de les granges estudiat n’és un exemple).  

Quant als factors d’expulsió de la ciutat construïda, en general, en aquest territori la 

convivència dins de la ciutat planificada i ordenada no és ni molt menys caòtica i delicada 

des del punt de vista ambiental (contaminació), urbanístic (densitat) ni molt menys 

econòmic (mercat immobiliari), fet que no podem vincular a la proliferació d’assentaments 

residencials en el medi rural ebrenc a factors d’expulsió o compensació com apunten 

alguns autors (Indovina, 1990; Serracant i Avellaneda, 2004; López i Módenes, 2005; 

Dijst et al., 2005, etc.), atès que ens trobem en aquest cas davant de nuclis urbans en 

general poc massificats i uns assentaments en el medi rural amb un preu final en molts 

casos superiors al valor real d’un habitatge en sòl urbà. 
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Viure en contacte amb la natura continua sent vist com un factor d’atracció molt 

important, que en les darreres dècades ha adquirit un pes major a mesura que la situació 

econòmica millorava, i les pautes socials i les pràctiques inicialment relegades a les 

classes més benestants es generalitzaven. Territorialment, la identificació del medi rural 

amb la qualitat de vida ha tingut la seva plasmació en el model d’ordenació resultant: els 

espais rurals s’estan convertint en jardins i àmbits recreatius on poder gaudir de la natura 

i la individualitat a un preu més assequible que en la ciutat construïda. Un fet que no ha 

estat puntual a les Terres de l’Ebre sinó generalitzat en la línia del que exposava García 

Ramón (1995) quan afirmava que mentre l’activitat agrícola i ramadera ha anat perdent 

pes, com també la funció productiva i econòmica, el concepte d’espai rural s’ha revalorat 

des de noves perspectives com és l’ambiental, la cultural i la paisatgística. Aquest canvi 

de visió en les funcions de l’SNU regionalment associada a una manera cultural de 

relacionar-se amb la terra no ha repercutit en una millora del conjunt del medi rural en 

termes productius. El resultat és unes traces disseminades d’urbanitzacions ocupades 

per una població que majoritàriament viu d’esquena a un medi que, si bé majoritàriament 

no n’extreu directament una rendibilitat econòmica en termes productius, se’n veu 

directament beneficiada per l’exuberància i la naturalització del paisatge. 

Pel que fa als efectes territorials de la proliferació de construccions residencials en l’SNU i 

la similitud que poden tenir amb la resta de dinàmiques urbanístiques experimentades en 

els darrers anys, aquests són similars als del sector turístic. Ens trobem amb una 

ocupació residencial de l’SNU que, tot i les diferències existents quant a intensitat i 

extensió, ha tingut els mateixos problemes que els que ha ocasionat el procés de 

desenvolupament turístic al litoral, entre els quals cal destacar la manca de 

reconeixement de les característiques intrínseques del territori, la reducció de les àrees 

rurals i naturals, la fragmentació dels paisatges i la desigualtat territorial, és a dir, el que 

s’ha denominat com «una urbanització sense urbanisme» (Anton, 2004, p. 71). 

Tanmateix, una altra cosa molt diferent és que els assentaments residencials s’hagin de 

considerar una modalitat de turisme residencial entenent que cap d’aquestes edificacions 

consta d’un projecte polític ferm sobre els valors que cal explotar, potenciar i, sobretot, 

preservar en benefici de l’interès general com sí que l’hauria de tenir el sector turístic (al 

marge dels beneficis fiscals associats durant anys a la compra de segones residències o 

la mercantilització del preu de l’SNU actual) ni tampoc reverteix en una millora qualitativa 

ni quantitativa en el territori on s’insereix (i al marge de les crítiques que es puguin fer 

amb moltes destinacions turístiques altament massificades del litoral espanyol) sinó tot al 

contrari, se’n va regular explícitament la prohibició en termes genèrics. 
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De l’anàlisi espacial realitzat, es desprèn que les eines clàssiques encaminades a la 

gestió dels espais rurals no són suficients per gestionar aquesta complexitat. L’espai 

rural, com s’ha assenyalat, més que edificat, està colonitzat. S’ha portat a terme una 

veritable invasió de l’SNU però aquest cop sense funcions territorials i mediambientals, la 

qual cosa palesa la funció merament residencial que suposa el medi rural per a aquests 

actors i la dificultat que comporta, en conseqüència, poder trobar similituds i vincles d’unió 

entre els assentaments residencials objecte d’estudi i les edificacions tradicionals. 

De l’anàlisi conjunta podem afirmar que, formalment, el moment en el qual ens trobem en 

l’àmbit de la planificació territorial a Catalunya és immillorable. Tenim una legislació 

urbanística contundent en aspectes clau en matèria ambiental, uns plans territorials 

parcials excepcionals, tant pel que fa a la diagnosi com als resultats obtinguts, i un cos 

acadèmic i professional molt important, però a la pràctica amb una manca de suport (no 

de recursos) de les eines de planificació territorial, les polítiques de paisatge i el medi 

ambient. Tanmateix, hem permès transformar el sòl al marge del que estableixen la Llei 

d’urbanisme, el planejament territorial, els planejaments municipals i la normativa 

ambiental en matèria d’espais protegits en benefici d’uns interessos molt concrets: els 

particulars. Aquests han entès la funció de l’urbanisme i de la planificació territorial com 

una limitació (en molts casos purament ambiental) i no pas com un servei públic que tenia 

(i continua tenint) com a finalitat assolir «la utilització racional del territori d’acord amb el 

model de desenvolupament urbanístic sostenible» (preàmbul III de l’LU 2/2002). 

La conclusió final d’aquest aspecte va en la línia de la hipòtesi plantejada i no és altra que 

la constatació que la planificació territorial s’ha quedat estancada en l’àmbit teòric, és a 

dir, en el pitjor estadi de tots, ja que això comporta una lluita constant entre el tècnic (que 

en un principi és qui ho ha assimilat), el polític (que és qui s’oposa fermament a frenar 

qualsevol projecte de canvi durant els 4 anys de mandat) i la societat (que no accepta els 

límits dins la seva propietat ni en les seves aspiracions personals). 

L’amenaça que aquest conjunt de factors suposa per mantenir la viabilitat dels equilibris 

naturals, les explotacions agràries i la convivència social basada en el principi d’igualtat i 

llibertat davant la llei fa palesa la necessitat d’una intervenció eficient que actualment és 

obstaculitzada per un marc legal contradictori, molt dividit en matèria sectorial i assumit 

per la societat en funció dels interessos particulars, fet que tot plegat ha posat de 

manifest que la legislació dirigida específicament a la protecció, la gestió i l’ús racional de 

l’SNU no ha estat prou eficaç tant per fer front a la urbanització de l’espai rural com 

tampoc a les seves conseqüències: la transformació dels usos tradicionals per l’expansió 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Capítol 8. Conclusions 575 

 
de les funcions urbanes promogudes pels habitants de la ciutat tal com així ha succeït en 

altres indrets i períodes de la història contemporània. 

D’acord amb el raonament fins aquí exposat, es considera que tan important esdevé 

l’ordenació com la gestió posterior que es faci d’un territori, ja que d’aquesta simbiosi 

dependrà el model d’espai resultant, d’aquí la proposta de mesures de gestió de l’SNU 

que es proposa a mode final en l’apartat següent. 

8.3. Aportacions i reflexions finals 

8.3.1. Proposta de mesures de gestió del sòl no urbanitzable 

El medi rural s’ha convertit en un espai on conflueixen actors diferents amb valors i 

prioritats d’una divergència abismal que han condicionat la perdurabilitat del sistema 

agrari i la seva especificitat. 

La gravetat dels fets en l’espai rural ja urbanitzat exigeix que la protecció de l’SNU no 

resti limitada a la prohibició d’implantació de nous habitatges en el medi rural. El territori 

requereix ser gestionat des d’una visió estratègica coherent i complementària als 

objectius marcats per la normativa sectorial, de tal manera que les propostes de millora 

han de ser especialment curoses amb la realitat agrària i urbanística existent així com 

amb els reptes territorials marcats. 

Amb totes les darreres regulacions urbanístiques s’han garantit molts de drets, però en 

canvi no s’han exigit responsabilitats, quan les relacions socials saludables precisament 

haurien de garantir-ne una cosa i l’altra. Entenem que la solució en l’àmbit teòric és 

relativament senzilla i aquesta passa per determinar les mesures més adequades per 

minimitzar el dany causat. A la pràctica, però, la realitat és una altra i la complexitat es 

ramifica tant com casos hi ha. No obstant això, entre no fer res i demolir els habitatges 

existents al marge de la legalitat hi ha un ampli ventall de possibilitats i, no cal dir-ho, 

totes es poden estudiar.  

Les imatges d’assentaments residencials i les actuacions irregulars exposades al llarg de 

la investigació són una visibilitat del fet; d’un problema molt arrelat que fins avui no 

compta amb cap regulació específica de gestió un cop establerts. Si bé la normativa 

urbanística és molt important sobretot pel que fa a la implantació de nous assentaments 

en l’SNU o la intervenció sobre els existents, els tribunals difícilment podran resoldre, és a 

dir, tornar a l’estat inicial, tots els terrenys afectats per irregularitats urbanístiques. Ara bé, 

es pot regular la implantació massiva d’enclavaments residencials existents en l’SNU? I 

les seqüeles físiques i paisatgístiques resultants sobre el territori? 
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Urbanísticament, una possibilitat prevista per la normativa vigent és adequar els 

assentaments irregulars conforme amb el dret, ja sigui mitjançant intervencions directes 

sobre el volum construït (legalització o demolició) o sobre l’espai on s’implanta (contenció 

dels nous assentaments i gestió dels preexistents). Per al primer aspecte, la resolució 

d’aquest conflicte fins ara ha quedat relegada a l’àmbit jurídic (sempre que s’hagi obert un 

expedient de disciplina urbanística); pel que fa al segon, les propostes sorgides sobre 

això han estat irrellevants en el conjunt del territori, entre altres coses per les dificultats 

existents d’aplicar mesures com incorporar els nous assentaments residencials a la trama 

urbana o completar els serveis bàsics. 

En cas que la línia a seguir fos la seva regulació —al marge del reconeixement d’una 

il·legalitat—, cal tenir en compte que els patrons urbanístics resultants no deixen de 

caracteritzar-se per petites taques d’urbanització amb preexistències rurals sense cap 

lògica; un hàbitat disseminat que, igual que la ciutat difusa (Indovina, 1990), és 

tècnicament impossible que presenti en un futur caràcters de densitat, intensitat i 

continuïtat típics del que entenem com a ciutat, motiu pel qual aquesta via de regulació 

s’hauria de descartar, ja que no s’adequa als postulats normatius que estableixen la 

normativa urbanística i el planejament territorial. 

La gestió dels assentaments residencials existents en el medi rural ha d’anar més enllà 

de la prescripció o no del fet en l’àmbit jurídic, ja que independentment de si per motius 

diversos s’han pogut adequar a la norma, a la pràctica, la gran majoria no manté cap 

tipus de relació funcional amb el lloc. Per a aquelles edificacions que s’implanten 

indegudament en el medi rural —en què l’acció ja hagi prescrit—, es podrien iniciar 

processos de responsabilitat patrimonial en el cas per exemple dels terrenys que 

posseeixen un alt valor ecològic i/o paisatgístic, o establir mesures compensatòries 

vinculades als assentaments residencials que revertissin en una millora del dany 

ambiental causat. Aquestes opcions, igual que totes les que es proposin, compten amb 

una limitació de base: les intervencions ambientals sobre l’espai construït esdevenen un 

repte gairebé impossible d’aconseguir si la planificació segueix deixant al marge les 

qüestions socioculturals que intervenen en l’ordenació del territori. Això comporta que, 

abans de la implementació de qualsevol mesura, s’ha creure des de totes les esferes en 

la gestió de l’SNU com un fi comú i no com una imposició. 

En el fons, per molt que en aquesta investigació s’hagi intentat quantificar el nombre de 

construccions residencials en el medi rural ebrenc, reiterem que el problema no n’és la 

magnitud (entesa com el nombre de construccions i la superfície afectada) sinó la manera 

(la dispersió, la desvinculació del lloc) i el moment en què s’ha ocupat el territori (marc 
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legal vigent). En el cas estudiat, l’efecte ha estat els assentaments residencials en l’SNU 

promoguts per la població local i nord-europea, avalats per l’Administració, potenciats pel 

sector immobiliari i silenciats per la societat en general. Cap d’aquests factors estaven (ni 

estan) previstos per les eines urbanístiques i, per tant, una major regulació encaminada 

un altre cop a la limitació del usos residencials en l’SNU no esdevé garantia d’èxit. 

Per tant, entenem que des del posicionament tècnic, aquesta investigació és inexecutable 

a curt termini ja que no ens aporta solucions definitives a eradicar el problema aquí 

tractat. Això no obstant, es considera que sí que pot tenir la capacitat de generar-les 

perquè indaga en el coneixement i aprofundiment dels possibles factors que intervenen 

en la proliferació d’un fet (residencial) prohibit i els seus efectes territorials. A partir 

d’aquest coneixement, orientativament per als propers treballs que se’n puguin derivar, es 

proposa tot un seguit de mesures específiques encaminades a recuperar els espais 

degradats per la urbanització incontrolada i garantir que la coherència amb les estratègies 

de planificació territorial quedi protegida i compensar l’impacte negatiu resultant. 

Aquesta proposta de mesures parteix del fet que, amb la vulneració reiterada de la 

norma, l’impacte associat a cada assentament no s’ha pogut evitar ni minimitzar en les 

primeres etapes de la planificació (la sol·licitud de llicència d’obres, l’anàlisi del projecte i 

l’establiment de condicionants). Molts d’aquests habitatges actualment existents en el 

medi rural, tot i haver incomplert aparentment la normativa, no han estat sancionats i, per 

tant, no s’ha revertit el dany causat adequant-se a la normativa urbanística i sectorial que 

pertoqui, fet pel qual ens trobem una gran munió d’edificacions que no són legals però 

tampoc legalitzables. Tanmateix, amb la implementació de mesures específiques sí que 

es pot corregir, contrarestar i compensar el dany causat sobre el medi on s’implanten 

amb les mateixes condicions prèvies a l’impacte o bé assolir un nou equilibri entre l’ús 

(residencial) i el territori (explotacions agrícoles, forestals i ramaderes). En conjunt, totes 

aquestes mesures han d’anar encaminades a minimitzar les repercussions negatives dels 

usos residencials existents en l’SNU amb caràcter anàleg als urbans. 

Des del punt de vista ambiental i en conseqüència d’eficiència territorial, és ben sabut que 

un model de creixement urbanístic compacte permet reduir el consum de sòl fèrtil i 

suposa una menor pressió espacial sobre els ecosistemes naturals i disminueix la 

fragmentació dels espais. Ja sabem, però, que a la pràctica aquests criteris no s’han 

tingut en compte, per tant, no hauríem de seguir en la línia ferma de defensar aquest 

model perquè la normativa ja ho fa amb contundència, ara el que cal és gestionar el sòl 

rural urbanitzat, és a dir, els terrenys en l’SNU que contenen edificacions residencials 

amb usos auxiliars desvinculats del lloc. 
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Les mesures que sorgeixen sobre això no poden tornar a anar encaminades a aplicar 

criteris administratius, és a dir, remetre’ns a la normativa que cal emprar, sinó a esbrinar 

les causes i, a partir d’aquí, plantejar totes les solucions possibles. Aquestes solucions 

tampoc es poden improvisar per acontentar un sector de la població. El principi rector ha 

de ser la governança i, per tant, l’Administració hauria de liderar la planificació 

supramunicipal i sistematitzar aquelles mesures destinades a evitar tot el que s’ha 

plasmat en aquesta investigació amb els assentaments en l’SNU. 

Mesures ambientals com la compensació són viables i factibles, és a dir, per a tots 

aquells propietaris amb habitatges en l’SNU al marge de la legalitat o legals, però no 

vinculats als usos agraris o forestals existents, caldria determinar via planejament 

urbanístic o qualsevol altra figura de planejament derivat les mesures adequades per 

millorar el paisatge, el medi ambient, les infraestructures i els equipaments. Les 

intervencions de renaturalització de les àrees més afectades, si bé no revertirien el dany 

causat, almenys sí que garantirien per part dels propietaris l’assumpció de 

responsabilitats com perfectament s’està aplicant en el sòl urbà amb la càrrega tributària 

per als costos d’urbanització. 

El mapa de densitat d’edificacions en l’SNU (plànol 7) és la representació més immediata 

de la situació en la qual es troba actualment el medi rural. Segons aquest, s’han de 

conèixer amb deteniment els problemes ocasionats per l’activitat urbanitzadora per 

corregir-los i evitar-los. Les opcions en la planificació i la gestió de l’SNU passen per la 

introducció en l’ordenament jurídic del concepte capacitat de càrrega com a límit per 

implantar nous assentaments, de manera que no es permetin noves edificacions que 

resultin incompatibles amb les edificacions preexistents sense que l’espai afectat 

prèviament s’adapti a un projecte de millora i adequació ambiental. L’aplicació d’aquest 

concepte, però, a camp no és fàcil, ja que topa directament amb totes aquelles propietats 

que es podrien trobar amb el dret de poder disposar d’una edificació en l’SNU, d’acord 

amb els barems establerts pel planejament urbanístic però que, a resultes de l’alta 

concentració d’assentaments residencials propers, és inviable. 

Les eines de què disposem al nostre abast per gestionar correctament les construccions 

en l’SNU a partir d’una bona diagnosi són moltes, fàcils i assumibles. El SIG és un 

exemple d’eina eficaç per portar a terme anàlisis espacials complexes, ja sigui mitjançant 

la identificació de l’impacte, predicció o com a representació clara i objectiva dels 

aspectes ambientals clau. En aquest cas, mitjançant un model SIG es poden preveure i 

estimar de manera qualitativa els impactes que qualsevol nou assentament pot tenir 

sobre l’SNU (localització òptima) així com determinar aquelles àrees que requereixen 
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d’eines de gestió específiques a incorporar en els respectius planejaments municipals. 

Combinant les capes d’espais protegits, els assentaments en l’SNU (topogràfic 1:25.000) 

i la densitat d’edificacions, les administracions podrien disposar d’una eina útil per 

gestionar aquests espais, atès que en funció de l’impacte potencial resultant de la 

intersecció de diferents factors es podria determinar la viabilitat ambiental de la proposta 

així com establir un pla d’actuacions de millora de l’SNU per fases. 

Els impactes ambientals ocasionats per l’ús residencial en l’SNU estan directament 

associats a una sèrie de factors com les característiques del lloc, la tipologia de 

l’edificació, l’ús que es manté amb l’entorn, els accessos i la freqüència de pas, entre 

altres factors ambientals. No obstant això, el treball de camp ens ha permès corroborar 

que aquests factors no són suficients per determinar la pressió física del lloc, ja que no 

ens indica la intensitat del dany que han sofert els ecosistemes presents (pressió, 

impacte paisatgístic, artificialització, pèrdua de cobertura vegetal) ni les activitats 

preexistents (fragmentació, augment dels preus, expulsió, incompatibilitat d’usos, etc.). 

Partint d’aquesta base, l’aplicació d’un model de gestió de l’SNU públic i específic per als 

usos residencials i/o masets ens permetria identificar els impactes existents o potencials 

en l’SNU i, a partir d’aquest, determinar la incidència ambiental associada a cada ús 

residencial (nivell de polígon i parcel·la) i vulnerabilitat del medi (àmbit estratègic), d’acord 

amb el corresponent càlcul de l’índex d’impacte potencial en funció dels criteris i de les 

relacions generals que es determinin entre els usos preexistents, les afeccions de l’àmbit i 

el lloc on s’ubiqui (grau de visibilitat, espècies, àmbit de protecció, etc.). L’efectivitat de 

l’eina seria major si els inventaris en curs d’edificacions en l’SNU de molts municipis es 

bolquessin quant a SIG, ja que ens permetria discernir l’ús i, principalment, la superfície 

d’afecció de l’espai rural construït. 

Aquesta proposta de regulació dels assentaments preexistents, com moltes altres 

d’indole similar que en puguin sortir, ens permetrien delimitar un àmbit de transició i 

esponjament entre els assentaments residencials existents i les explotacions agràries, 

ramaderes o forestals properes i així impedir la total consumació del fet residencial i, amb 

això, garantir el manteniment de moltes de les explotacions actualment existents en risc 

de desaparició si segueixen les tendències urbanístiques en curs. 

Les propostes aquí exposades evidentment tenen les seves limitacions. Aquestes 

esdevenen únicament una proposta proactiva, simple i coherent centrada en els aspectes 

que s’han determinat com a clau i assumibles tècnicament amb l’objecte d’agilitzar la 

presa de decisions a l’espera d’un nou plantejament general i d’intervenció complementari 

en la gestió del medi rural. 
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8.3.2. Consideracions finals 

El tema que aquí s’ha presentat és certament complex. Ja sigui per falta de mitjans o 

voluntat política i social, la qüestió és que no s’ha reaccionat correctament per afrontar els 

reptes territorials que s’havien plantejat a principi del segle XXI. 

Fa catorze anys que es va aprovar l’LU 2/2002 i encara avui es planteja el dubte en 

determinats sectors sobre si el que es va aconseguir és tan rellevant com necessari. Res 

millor que retrocedir una dècada, un segment del temps per tenir una certa perspectiva 

del que ha succeït. Si bé intuïtivament percebíem certes disfuncions, amb major o menor 

mesura, amb aquesta investigació tots som una mica més coneixedors que alguna cosa 

ha passat. Ara amb el problema podem fer moltes coses, però el que és impossible és 

ignorar-lo, fer veure que aquí no ha passat res. 

L’LU 2/2002 va ser una bona llei d’urbanisme; no oblidem que la Llei del 1956 també, 

malgrat el moment. La catalana, perquè es va concebre sota els principis que regeixen el 

desenvolupament sostenible; l’estatal, perquè va ser el primer text legal que va atribuir als 

poders públics la completa responsabilitat sobre tot allò que fes referència a l’ordenació 

del territori (interès general) i va entendre la pràctica de l’urbanisme com una funció 

pública. En ambdós casos, però, una cosa és el que emanava la teoria i l’altra la pràctica. 

Ambdues regulacions van marcar unes línies vermelles que després, sistemàticament, a 

la mínima, ens hem anat saltant sense que aparentment hagi passat res. 

Aquests catorze anys no han estat un temps perdut, ja que ens han permès almenys 

saber (esperem) les conseqüències que té la urbanització incontrolada sobre el medi 

rural, el paisatge i el territori en general. La pressió especulativa sobre l’SNU, la 

fragmentació dels sòls, els incendis forestals, la pèrdua de sòls agrícoles de primera 

qualitat, entre d’altres, són qüestions que van més enllà dels efectes visuals i estètics de 

la degradació i destrucció del paisatge com alguns cops s’ha focalitzat en certs estudis. 

En els debats preliminars sorgits darrerament a l’entorn del que ha de ser la nova Llei de 

territori de Catalunya, s’ha posat de manifest el nou context en el qual ens trobem en 

matèria de planificació i ordenació del territori, així com els nous reptes i necessitats als 

quals ens enfrontem que en cap cas ha de seguir la praxi urbanística de les darreres 

dècades. Pel que fa als espais oberts, s’assenyala que cal deixar al marge les visions 

locals basades en premisses més conjunturals i ideològiques que objectives, i establir 

noves eines per garantir la gestió dels espais oberts, per ordenar la implantació 

d’edificacions i instal·lacions en aquests espais i per reciclar i reconduir el parc edificat 

existent en aquest tipus de sòl. 
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La Llei de territori, malgrat totes les esperances que alguns sectors tenen dipositada en 

aquesta, no està aprovada i tampoc és garantia que revertirà en una millora de l’SNU pel 

simple fet d’unificar normativament. La gestió eficaç del medi rural no es pot fer 

únicament amb les eines de planificació territorial o amb els millors propòsits d’un govern. 

Els canvis en matèria de política territorial i ambiental que van acompanyar la nova 

política territorial entre el període 2003-2010 i, en especial, els compromisos que es van 

adoptar en l’anomenat Pacte del Tinell no van frenar les inèrcies heretades del passat, 

menys encara els «magatzems agrícoles de l’Ebre». Alguns diran que no hi va haver 

temps d’aplicar les directrius de planejament del nou PTPTE (2010). Però, i la Llei 

d’urbanisme? Si bé és cert que aquesta des del 2002 fins a l’actualitat s’ha modificat 

pràcticament cada any (amb l’escenari d’inseguretat que això pot suposar), l’escènica pel 

que fa a les intervencions en el medi rural (habitatges) no s’ha modificat i, tot i així, ningú 

va poder aturar l’urbanisme més feroç. 

Independentment de quina sigui la solució que cal adoptar, ara mateix el que tenim ens 

comporta molts problemes en tots els àmbits. Els efectes de l’urbanisme i els drets que 

origina s’allarguen en el temps i transcendeixen els continguts del marc normatiu perquè, 

en molts casos, no n’és possible la retroactivitat, fet que acredita la contradicció entre la 

literalitat de la Llei i la realitat física que percebem. El territori resultant és un exemple 

dels efectes acumulatius de l’herència del passat i de la necessitat existent de reparar el 

dany causat i recompondre’l, tot establint les bases per garantir una major integració de 

les variables socials, ambientals i econòmiques en el planejament urbanístic. 

Moltes de les reflexions sorgides en el debat polític fa més d’una dècada són d’actualitat 

avui dia i un exemple n’és la plena vigència de les determinacions urbanístiques en 

matèria de protecció de l’SNU que es van establir amb l’LU 2/2002. No obstant això, la 

sostenibilitat no és un fi en ella mateixa, sinó un mitjà per garantir l’equitat. Per tant, quan 

no serveix per millorar i redreçar el nostre territori, que és la clau de la planificació 

territorial, aquesta mesura convertida en eina de gestió esdevé inoperativa per alguna 

raó. Davant d’aquest plantejament, entenem que alguns dels arguments aquí exposats 

fundats en fets, dades i troballes puguin resultar incòmodes, per a totes les parts 

implicades, però en tot cas s’han intentat fonamentar amb la major objectivitat possible. 

Pel que fa al marc legal, ens podem desdir de tots els principis jurídics, potser fins i tot en 

aquesta investigació s’hi faci massa referència, però aquests esdevenen la nostra base, 

la garantia d’igualtat entre el planificador, l’Administració i la ciutadania i, com a tal, hem 

de conèixer-ne totes les vessants per garantir que les nostres propostes s’emmarquen 

dintre la legalitat. Els esdeveniments dels fets és obvi que no han estat en sintonia amb 
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les exigències dels reptes ambientals contemporanis. En aquest cas han fallat les 

maneres, ja sigui perquè no volem afrontar els grans reptes que se’ns havien plantejat o 

bé perquè encara no estàvem preparats per fer-ho. No obstant això, la visió internacional 

del fet ens ha demostrat que les disfuncions en matèria d’urbanisme és un mal que afecta 

moltes regions, la qual cosa demostra que encara avui és molt difícil assegurar el 

compliment de les normes. El que passa amb els habitatges en l’SNU n’és un exemple. 

Possiblement tot plegat sigui fruit d’una època concreta, però no per això en queda 

invalidada l’eina. 

La Llei d’urbanisme afronta els problemes urbanístics amb criteri ambientalista, però està 

incapacitada per combatre les causes de base social, política i econòmica que els 

generen. Primer ha vingut la llei i després els hàbits per inculcar-la mitjançant l’aprovació 

constant de directrius, estudis, manuals de referència, etc., però no hem format la societat 

d’una cultura urbanística necessària perquè entengui la necessitat de complir-la més enllà 

de la prohibició o limitacions que el marc legal estableixi en l’SNU. El resultat és que les 

pràctiques urbanístiques al marge de la legalitat s’han convertit en normals, no perquè ho 

siguin, sinó perquè ens hem cregut el [no]discurs que hi havia al darrere de la implantació 

i obligació de regulació dels habitatges en l’SNU. Ens hem cregut la premissa que 

aquests són intrínsecs amb els drets que ens atorga la propietat del sòl i que la seva 

implantació comporta directament la gestió dels espais naturals i l’assentament de la 

població quan justament és el contrari. El sòl que deixa de ser agrari difícilment a llarg 

termini ho tornarà a ser; la seva afecció és irreversible i tot aquell terreny que superi el 

valor real de venda en termes productius esdevé un espai que deixa de ser viable per als 

veritables gestors del medi rural. En conseqüència, inevitablement hem anat perdent 

l’especificitat del lloc, la història i la cultura agrària. 

La situació en la qual ens trobem és evident que no convida a l’optimisme: pèrdua dels 

agricultors i ramaders, disminució de la renda agrària, augment dels costos de producció, 

disminució dels preus percebuts en origen, entre molts altres problemes. El moment 

polític tampoc sembla el més estable per arribar a un pacte més enllà de les fronteres 

sectorials dels departaments. Podem passar-nos una dècada focalitzant el problema cap 

a una altra banda, però tard o d’hora les polítiques públiques no podran prescindir 

d’aquesta controvèrsia perquè els conflictes socials que es produeixen en el medi rural no 

han fet més que començar. Tant és així que no és que estiguem en una situació d’alerta, 

sinó que estem enmig del problema i, en conseqüència, hem de passar a l’acció, ja que la 

conflictivitat entre els usos del sòl pot reactivar-se en qualsevol moment i més tenint en 

compte la situació econòmica actual (possibilitats d’accés a la terra) i tots els casos de 
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disciplina urbanística oberts que poden acabar amb la demolició d’algunes edificacions 

(mentre la resta es queden en peu) a causa de la pressió judicial dels darrers anys. 

Pel que fa al territori resultant d’aquesta (des)ordenació territorial, en conjunt, tots hem 

perdut. Evidentment, no tothom té la mateixa opinió del que ha passat, ni de com s’ha de 

gestionar aquesta disfunció. La població valora els fets de diferents maneres. En tot cas, 

la realitat urbanística és inapel·lable. En planificació territorial això s’ha traduït durant molt 

de temps en una cada vegada més gran escletxa entre el que es regula, el que s’autoritza 

i el que s’acaba portant a terme. Aquesta vulneració ha estat sistemàtica fins al punt que, 

malgrat la proposta de mesures plantejada a mode indicatiu, és molt difícil poder donar 

cobertura ambiental a aquesta situació, independentment de la legalitat, ja que no deixen 

de ser en la majoria dels casos edificacions residencials desvinculades del lloc que no 

tenen cap previsió de fer-ho. 

Els problemes en planificació territorial no es resoldran amb l’aprovació de noves 

normatives sinó amb voluntat. No ens manca una llei, ja la tenim. Ara falta, però, que ens 

en creguem les bases (més enllà de les modificacions que es puguin realitzar) i el més 

important, que s’apliqui. El debat està obert. Seria d’utilitat generar un clima de debat, 

diàleg i apropar posicionaments, tenint en compte que algunes solucions avui dia encara 

són tècnicament i econòmicament viables. Quin és, doncs, el principal obstacle? És el 

mateix que fa que no es prenguin decisions sobre molts dels problemes que no 

possibiliten un desenvolupament sostenible: la dificultat d’abordar complexitats que volen 

temps, coneixement i compromís més enllà de les restriccions immediates que promou 

qualsevol canvi legislatiu. Si volem que les regles del joc en matèria urbanística funcionin, 

hem de tenir un objectiu clar, un projecte, un acord per part de totes les parts per saber 

on anem. Quan hi ha voluntat les coses es resolen, però quan no hi ha voluntat no hi ha 

cap mecanisme que serveixi.  

El debat ara està sobre qui i com s’ha de gestionar el territori resultant. Igual que el Síndic 

de Greuges va proposar en l’informe sobre les urbanitzacions amb greuges (2013), fóra 

bo ara constituir una comissió d’avaluació i de gestió de la problemàtica dels 

assentaments en l’SNU amb l’objectiu d’esdevenir el lloc de trobada entre les diverses 

administracions i agents implicats. Aprofitar aquest moment de pausa dins la planificació 

per reparar el dany causat i assentar les bases d’una gestió racional del sòl en benefici de 

l’interès general seria una bona opció. Ja no és una qüestió de futur, sinó de present. 

S’ha d’actuar amb celeritat; si es posposa el debat aquest mai es resoldrà, sinó que els 

impactes s’accentuaran amb més virulència. Avançar, però, requereix que pensem 
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diferent i, sobretot, que actuem diferent i això és molt més complex del que sembla, ja 

que implica modificar conductes sistemàtiques. 

Les dinàmiques urbanístiques dels darrers anys han evidenciat que els grans reptes del 

passat encara són avui pendents gairebé a tot el territori. El primer, i bàsic, complir amb 

l’objecte del legislador i en efecte reduir la distància entre els textos legals, els contextos 

culturals i les pràctiques territorials. Materialitzat amb eines, això significa que les 

polítiques que se’n derivin haurien d’anar encaminades a estimular la conscienciació de la 

societat a llarg termini i deixar de focalitzar la gestió en els símptomes (en aquest cas les 

construccions residencials en l’SNU) per donar pas a la implementació de mesures que 

vagin a les causes (a la raó per què ho fan). 

De res serveix un pla director per regular les noves construccions en l’SNU si primer no 

expliquem correctament a la societat la raó dels límits en l’SNU. Volem resoldre aquest 

problema a còpia de segregar-lo i elaborar plans directors i normativa específica i aquest 

possiblement sigui l’error més important. Partim del fet que la vulneració de la llei no s’ha 

condemnat socialment. Ens hem quedat impàvids i inactius a totes aquestes pulsions 

especulatives que s’han anat succeint en el medi rural en la darrera dècada, com si tot el 

que allí ocorria fos únicament incumbència de la propietat i d’una normativa urbanística 

massa rigorosa que no tenia en compte les especificitats territorials. 

Les bases científiques ja les tenim; les regles del joc també. El sistema de què disposem 

per a gestionar l’SNU és en general bo, tret d’algunes modificacions menors que es 

podrien efectuar per garantir la transparència i la igualtat. El que costa d’entendre és que 

després de catorze anys encara no s’hagi arribat a una solució. Teníem unes mesures 

estructurals de planificació que no s’han implementat. Les tendències urbanístiques en 

curs han tergiversat la voluntat del legislador que precisament el que volia era evitar la 

urbanització del medi rural, de conformitat amb els acords de base científica i acadèmica, 

tècnica i professional adoptats. La societat i la planificació territorial han caminat durant 

molt de temps en direccions oposades. Tot i els avenços i el discurs mediambiental, la 

societat perpetua les males praxis tradicionals i en alguns casos es legisla a cop de titular 

o indignació popular. És evident que en aquest afer les Terres de l’Ebre en són un 

exemple. Ara bé, davant d’una nova proposta legislativa, estem preparats o, millor dit, 

condemnarem les conductes exposades en aquesta investigació en cas que la història es 

repeteixi? És evident que hi ha molts interessos contraposats que cal abordar.  

Esperem que en els propers anys els estudis sobre el sòl no urbanitzable augmentin, tant 

pels professionals de la urbanística com pels responsables de les decisions polítiques en 

aquesta matèria, ja que únicament així es dignificarà un sòl que durant massa anys ha 
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estat més concebut per les seves possibilitats futures d’urbanització que no pas per les 

funcionalitats i l’estructura física, d’aquí la pròpia terminologia emprada i el qüestionament 

que es fa en el títol d’aquesta investigació del concepte sòl [no]urbanitzable. 

És evident que la realitat no concorda amb el discurs polític, per tant el que aquí s’ha 

estudiat o bé ho entenem com una denúncia o bé com un treball d’investigació (que 

realment aquest era l’objecte). No entrarem aquí a aprofundir quin ha estat el paper de la 

classe política en particular, ja que aquesta no deixa de ser un reflex de la societat. Que 

cadascú lliurement n’extregui les pròpies conclusions. La del Tribunal Suprem (Sentència 

d’11 de juny de 2013) és clara: «Por muy negligente que sea la labor de la policía 

administrativa, es imposible que las autoridades no hayan tenido conocimiento de la 

secuencia de la configuración de un populoso asentamiento que de forma progresiva se 

ha instalado ilegalmente, con innegables consecuencias de todo orden para el municipio. 

Y aunque ello no ensombrezca la responsabilidad del recurrente, sí cabe extraer dos 

consecuencias trascendentes: la primera es que las infracciones cometidas durante esos 

periodos, deben entenderse prescritas por el transcurso del tiempo y la falta de actividad 

administrativa; de otra parte, destacar la reprobable actitud de las autoridades municipal y 

autonómica, incomprensiblemente tolerantes e incluso conniventes con la perversidad de 

la acción ahora enjuiciada, igualmente lamentables […] resulta entristecedor contemplar 

este mosaico de conductas que tanto daño causan al orden urbanístico y a la credibilidad 

de las instituciones.» 

La classe política no deixa de ser una prolongació de les virtuts i els defectes dels 

ciutadans, per tant, els canvis no arribaran des de dalt, sinó des de la menor expressió: la 

ciutadania; al cap i a la fi, els polítics no deixen de ser ciutadans. Arribats en aquest punt 

es considera que el debat dels assentaments residencials en l’SNU no se superarà per 

esgotament, se superarà abordant-lo de cara i amb moltes recerques complementàries. 

No obstant això, com ens recordava Horacio Capel (2003, p. 10): «Seguramente no 

necesitamos de más estudios científicos, aunque sean útiles todos los que se realicen. Lo 

que se necesita es una nueva actitud que reconozca que no basta simplemente el 

conocimiento científico. Es decir un desplazamiento desde la geografía, la ecología o la 

economía hacia la geografía política, la ecología política y la economía política, por citar 

solo algunas ramas del conocimiento. O, mejor aún, simplemente a la política.» 

Aquesta investigació simplement el que ha fet és exposar un problema que prèviament ja 

existia i del qual tant l’Administració com la societat tenien coneixement. Com 

assenyalava Godet (2000, p. 9): «La història no es repeteix, però els comportaments es 

reprodueixen perquè som incapaços de reflexionar a llarg termini i d’aprendre dels 
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errors.» Ara bé, si hi ha una determinada manera de fer les coses ho hem de fer; sumem i 

tanquem aquest problema d’una vegada per totes. Si endrecem el territori correctament, 

la nostra tasca no és tan difícil com tampoc tan qüestionable. Els canvis, però, no són 

fàcils ni ràpids, però des de la geografia és necessari seguir mantenint l’esperit crític 

davant qualsevol actuació que vulneri els acords consensuats. 

La investigació que aquí s’ha presentat hauria pogut estar abordada des de múltiples 

vessants metodològiques i disciplines. Difícil, però, fer-ho d’una manera diferent des de 

les conviccions que es manifestaven en el capítol introductori. Per damunt de tot, la 

complexitat del tema tractat no ens porta a poder plantejar cap afirmació concloent sobre 

el que ha passat, menys encara d’estar en possessió de cap veritat. Si de cas, en 

possessió d’elements de debat fàcilment rebatibles. Sigui com sigui, parafrasejant el 

filòsof Albert Camús (1978, p. 115) a Moral y Política: «No trataré de modificar nada de lo 

que pienso, ni nada de lo que ustedes piensan (al menos lo que creo que piensan) con el 

fin de obedecer a una conciliación que nos resultaría agradable a todos. Al contrario, lo 

que deseo decirles hoy es que el mundo necesita el verdadero diálogo, que lo opuesto al 

diálogo es tanto la mentira como el silencio y que el diálogo solo es posible entre 

personas que se mantienen en lo que son y dicen la verdad [...].» Les preguntes que han 

quedat per fer són moltes, els silencis per interpretar també. Transformar l’actual 

controvèrsia en un diàleg entre totes les parts implicades és una oportunitat per acabar 

amb aquesta «singularitat» territorial més enllà de les promeses i acords que s’adoptin. 

Més de deu anys després de l’aprovació de l’LU 2/2002, el futur sobre la gestió de la 

urbanització en el medi rural és incert i sembla molt difícil que es puguin resoldre 

pròximament. Hem avançat molt en la gestió prudent del territori, però no el suficient. 

Conscienciar-nos del problema i mantenir ben fermes les nostres conviccions pot ser, per 

què no, un bon inici per entendre millor la importància de la conservació del medi rural 

més enllà de les investigacions judicials per delictes urbanístics que s’han incrementat en 

els darrers mesos en el territori ebrenc. 

Com es va concloure en el treball que donava peu a aquesta tesi, és evident que la 

resolució dels assentaments residencials en el medi rural planteja uns reptes d’una 

transcendència mai vista, tant en l’àmbit jurídic, econòmic, ambiental, polític i social. 

Malgrat la complexitat, no per això els poders polítics se n’han de quedar al marge, ans al 

contrari, han d’establir tots els mecanismes necessaris per reconduir i regularitzar 

aquesta situació. Ara només queda esperar i estar expectants als nous (?) 

esdeveniments que es produeixin en matèria de gestió del territori. 
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Arribats en aquest punt, diposito aquesta investigació a la comunitat acadèmica per tal 

que aquesta pugui extreure tot allò que consideri convenient. Com dèiem al primer 

capítol, els resultats que es presenten no assenten les bases per eradicar el fet (la 

urbanització en el medi rural); no obstant això, aporten alguns elements de discussió que 

poden contribuir a obrir nous marcs de reflexió i anàlisis en futures investigacions. La 

complexitat del problema —com tot treball referent a l’SNU— sobrepassa la capacitat 

d’anàlisi de qualsevol investigador aïllat i el resultat d’aquesta tesi n’és un exemple. 

Tot i que aquesta tesi finalitza aquí (2016), recordant el geògraf Lluís Casassas i Simó 

(1977, p. 310) en un dels molts treballs sobre l’organització territorial de Catalunya: «El 

debat no s’ha clos. Al contrari, tot just va reprenent-se amb més força i, tal com 

demostren els esdeveniments dels darrers mesos, està abraçant, cada vegada més 

àmplies capes i grans sectors de la població catalana. Per això es voldrien tancar 

aquestes pàgines amb una promesa de continuïtat en l’esforç investigador i d’inserció en 

la tasca comuna, ja que —és ben cert— en el camp de l’ordenament de l’espai català, 

com en tot el que ateny als actes humans, cal restar amatent als canvis que es 

produeixen, ja que la realitat hi és canviant i complexa com la vida mateixa.»
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FIGURA A.1. Notícia diumenge, 5 de març del 2006. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.2. Notícia dimarts, 5 de gener del 1982. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.3. Notícia dijous, 7 d’octubre del 1999. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.4. Notícia dijous, 16 de gener del 2003. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.5. Notícia dilluns, 21 de novembre del 2005. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.6. Notícia dissabte, 11 de març del 2006. 
Font: www.marfanta.com/. 
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FIGURA A.7. Notícia divendres, 2 de juny del 2006. 
Font: el Periódico. 

  

 

 

 

 

 

FIGURA A.8. Notícia diumenge, 22 d’octubre del 2006.                 FIGURA A.8.1. Notícia divendres, 20 d’octubre del 2006. 
Font: www.vilaweb.cat/.                                                                 Font: CCMA. 324.cat/. 
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FIGURA A.9. Notícia dimecres, 21 de juny del 2006. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.10. Notícia dimarts, 1 d’agost del 2006. 
Font: Avui. 
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FIGURA A.11. Notícia dijous, 10 d’agost del 2006. 
Font: Diari de Tarragona. 
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FIGURA A.12. Notícia dissabte, 9 de setembre del 2006. 
Font: Diari de Tarragona. Ebre. 
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FIGURA A.13. Notícia dimarts, 24 d’octubre del 2006. 
Font: el Periódico. 
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FIGURA A.14 (I). Notícia dilluns, 23 de juliol del 2007. 
Font: El País. 
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FIGURA A.14 (II). Notícia dilluns, 23 de juliol del 2007. 
Font: El País. 
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FIGURA A.15. Notícia divendres, 10 d’agost del 2007. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.16. Notícia dimarts, 18 de novembre del 2008. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.17. Notícia dijous, 19 de març del 2009. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.18. Notícia divendres, 15 de maig del 2009. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.19. Notícia dijous, 2 de juliol del 2009. 
Font: El Punt. 
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ACN/ JORDI MARSAL 

El Cos d'Agents Rurals (CAR) ha instruït un total de 102 atestats per construccions il·legals en zones forestals 
o protegides de les Terres de l'Ebre des del passat 2003. Aquestes actuacions, algunes de les quals han 
suposat condemnes judicials penals contra propietaris i constructors, s'han convertit en una prioritat per al 
CAR, que només entre els mesos de gener i maig ha obert onze nous atestats. Tot i que la crisi econòmica, 
les amenaces de condemna judicial i una major coordinació amb els ajuntaments haurien ajudat a reduir el 
ritme de proliferació d'aquestes edificacions, l'activitat constructiva il·legal continua. Prop de la meitat dels 
impulsors d'aquestes construccions són estrangers.  

Amb l'eufòria constructora dels darrers anys el nombre anual d'atestats instruïts ha anat creixent any rere any, 
segons les dades de la memòria del CAR a les quals ha tingut accés l'ACN. Així, dels cinc atestats instruïts el 
2005, es va passar als divuit de 2006, els 28 de 2007 i els 31 de l'any passat. Des de gener i fins aquest mes 
de maig de 2009, el nombre d'atestats arriba ja als onze. Són, majoritàriament, apartaments de primera o 
segona residència i xalets amb 'tot tipus de luxes', alguns fins i tot amb piscina i pista de tennis, ubicats en 
zones forestals protegides i construïts sense llicència. A hores d'ara, la inspecció d'aquestes construccions 
il·legals en terreny forestal s'ha convertit ja en una de les tasques prioritàries del CAR a les Terres de l'Ebre, 
on Garcia reconeix una major incidència que a la resta de Catalunya. 'És un tema nou en la dedicació dels 
agents i hem estat pioners: és un problema molt greu i descarat que afectava espais protegits i s'ha disparat. 
A més, la pressió urbanística a Barcelona fa que les administracions locals i la població siguin més sensibles, 
fent el control més efectiu', raona.' Potser hi ha milers de casos però nosaltres ens hem centrat en els espais 
forestals protegits', clarifica Garcia, tot assegurant que per la magnitud del problema la tasca del CAR no 
arriba a les construccions agrícoles, on es trobaria la 'gran massa' d'edificacions il·legals. Especialment 
punyent resulta la dada que un 90% dels casos denunciats corresponen a edificacions dintre d'espais 
protegits pel Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) o la Xarxa Natura 2000.  

La crisi atura el boom. Amb la crisi econòmica i el declivi de la construcció massiva, aquest tipus d'activitats 
han començat també a decaure de forma sensible, segons constata el CAR sobre el terreny. 'A la Terra Alta 
fa temps que no detectem construccions il·legals però al Baix Ebre i el Montsià es mantenen. Sobretot a la 
serra del Boix. A Deltebre ha anat a la baixa', comenta. A banda de la crisi, el fet que molts dels atestats 
instruïts hagin arribat als jutjats penals en forma de delictes contra l'ordenació del territori estaria creant un 
efecte dissuasori important, segons constata Garcia. 'Els jutges tendeixen ara a rebaixar les sancions i 
aposten per l'enderroc de les construccions', assenyala. Tot i que a les Terres de l'Ebre encara no es 
coneixen casos concrets d'enderrocs per ordre judicial, sí que s'han produït sentències condemnatòries amb 
penes de diversos mesos de presó i resolucions governamentals instant a l'enderrocament. El cap del CAR 
creu que un cop es produeixin les primeres demolicions, el fre serà considerable. Davant d'això, explica, 
alguns dels acusats opten per enderrocar i restaurar l'espai de mutu propi. Aquesta actuació permet reduir la 
responsabilitat penal al menor grau. Tanmateix, el responsable del CAR assegura que la 'majoria' de 
denunciats opten per aturar les obres un cop són requerits pels mateixos agents. En cas de judici, a més del 
propietari o promotor, poden ser acusats com a responsables el constructor i l'arquitecte. Es tracta, a més, 
d'un delicte que 'no prescriu' per la via administrativa i, per tant, en qualsevol moment es pot obrir un 
expedient sancionador per enderrocar. A banda del malbaratament que suposa l'ocupació extensiva del 
territori tenen conseqüències indirectes: fomenten activitats extractives, abocaments de residus, increment 
d'infraestructures elèctriques i de construcció, augment de risc d'incendis i activitats de risc', resumeix el 
mateix Garcia sobre la inconveniència d'aquest tipus de construccions. 

FIGURA A.20. Notícia divendres, 3 de juliol del 2009. 
Font: El Punt Avui. 
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FIGURA A.21. Notícia dijous, 9 de juliol del 2009. 
Font: Diari de Tarragona. 
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FIGURA A.22. Notícia dilluns, 13 de juliol del 2009. 
Font: Diari de Tarragona. 
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FIGURA A.23. Notícia dimarts, 14 de juliol del 2009. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.24. Notícia dimarts, 13 d’octubre del 2009. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.25. Notícia dimarts, 3 de novembre del 2009. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.26. Notícia dimarts, 3 de novembre del 2009. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.27 (I). Notícia dilluns, 16 de novembre del 2009. 
Font: El País. 
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FIGURA A.27 (II). Notícia dilluns, 16 de novembre del 2009. 
Font: El País. 
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FIGURA A.28. Notícia dimarts, 12 de gener del 2010. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.29. Notícia dijous, 21 de gener del 2010. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.30. Notícia divendres, 14 de maig del 2010. 
Font: la veu de l’ebre. 
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FIGURA A.31. Edicte dimarts, 6 d’octubre del 2010. 
Font: Ajuntament del Perelló
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DIARI DE TARRAGONA 10.10.10 

Urbanisme elabora una normativa clara per frenar 
els xalets il·legals 
La Generalitat té actualment sobre la taula al voltant d’uns 400 expedients d’infracció urbanística per 
construcció de cases en zones rústiques de les Terres de l’Ebre. 

Joan Josep Carot | 10/10/2010 20:00 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha elaborat una proposta de 
normativa per aturar les construccions d’edificacions en sòl rústic als municipis de les Terres de l’Ebre. Un 
fenomen urbanístic, «força popular» que va arribar a les seves cotes més elevades amb el boom de la 
construcció. Es tracta de construccions il·legals o que no s’ajusten correctament a la normativa urbanística, 
com el cas més freqüent d’aquella persona que obté una llicència per fer una petita construcció per guardar 
les eines del camp però que al cap del temps s’acaba convertint en una  segona residència. 
 
Actualment, la direcció general d’Urbanisme de la Generalitat té sobre la taula al voltant d’uns 400 expedients 
d’infracció urbanística per construcció  de cases en zones rústiques de les Terres de l’Ebre. 
 
La proposta de nova normativa, que es va presentar en la darrera sessió de la Comissió d’urbanisme de les 
Terres de l’Ebre, ha estat tramesa a tots els ajuntaments i es preveu que entre en vigor en tres mesos un cop 
superi els tràmits corresponents. 
 
En aquesta nova normativa, Urbanisme regula quatre tipologies de construcció en sòl rústic. De menys a més 
superfície, en primer lloc està la caseta d’eines, de 20 metres quadrats com a màxim i una porta d’accés. Es 
tracta d’una construcció l’objectiu de la qual serà guardar eines i productes del camp i requerirà un mínim de 
2.000 metres quadrats de terreny per construir-la. En segon lloc,  es  troba el maset, de 40 metres quadrats 
com a màxim, amb espai per a maquinària i un altre per menjar, així com una dependència aïllada per a 
productes fitosanitaris. Es podrà construir en planta baixa i altell amb un màxim de 4,30 metres d’altura i 
disposar d’un porxo de sis metres quadrats però en cap cas de tanques. El requisit per aquesta construcció  
és una finca de 10.000 metres quadrats, si és de regadiu, o de 30.000 si és de secà. 
 
En tercer lloc, la nova normativa regula els magatzems, amb un màxim de 500 metres quadrats ocupats i un 
sostre màxim de 800. No podran ser destinats al lleure i la superfície requerida és d’una hectàrea per a 
regadiu i 4,5 en el cas de secà. Finalment, estan les granges, amb coberta a una o dos aigües i que, per 
sobre dels 500 metres quadrats construïts, requerirà permís de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre.  
Tots els promotors d’aquestes construccions hauran d’acreditar obligatòriament que es dediquen a 
l’agricultura total o parcialment, i per això se’ls hi requerirà la Declaració única Agrària (DUN) i el registre 
d’alta davant el Departament d’Agricultura de la Generalitat. 

FIGURA A.32. Notícia divendres, 10 d’octubre del 2010. 
Font: Territori. Yahoo grupos. 
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DIARI DE TARRAGONA 13.10.10 

Condemnat per fer 4 construccions il·legals en una 
zona protegida 
Un home que va realitzar fins a quatre construccions il·legals en un espai protegit dels Ports de Tortosa-Beseit, al 
terme municipal de Roquetes, ha estat condemnat a mig any de presó, al pagament d’una multa de 2.160 euros –
durant aquest temps no podrà exercir de constructor– i a l’enderrocament de les esmentades construccions.  

Àngel Juanpere | 13/10/2011 19:34 

L’acusat no tenia llicència de l’Ajuntament de Roquetes per realitzar les obres, ni tampoc disposava de cap autorització de 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre ni de l’informe preceptiu del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat. 

En el recurs d’apel·lació, l’advocat de l’acusat apuntava que el processat va construir el magatzem per guardar els estris i el 

tractor, i que el porxo era per guardar el farratge dels animals i la caseta era per als ocells. També diu que les 

construccions són legalitzables ja que l’home va presentar una sol·licitud de llicència d’obres majors per legalitzar les 

edificacions. Apunta que l’existència d’una petició de legalització en tràmit no permet la condemna. Afegeix que a les 

proximitats de la seva finca hi ha construccions de luxe que no tenen cap procediment pendent. 

FIGURA A.33. Notícia dijous, 13 d’octubre del 2011.  
Font: Diari de Tarragona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.34. Notícia dimecres, 2 d’abril del 2008. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.35. Notícia dimecres, 26 de gener del 2012. 
Font: Diari de Tarragona. 
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FIGURA A.36. Notícia dijous, 17 de maig del 2012. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.37. Notícia divendres, 6 de juliol del 2012. 
Font: ara. 
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FIGURA A.38. Notícia dissabte, 28 de setembre del 2012. 
Font: El Punt. 
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FIGURA A.39. Notícia dijous, 7 de febrer del 2013. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.40. Notícia dijous, 28 de febrer del 2013. 
Font: Diari de Tarragona. Ebre. 
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FIGURA A.41. Notícia dijous, 4 d’abril del 2013. 
Font: Diari de Tarragona. Ebre. 
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FIGURA A.42. Notícia dijous, 11 d’abril del 2013. 
Font: Diari de Tarragona. Ebre. 
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FIGURA A.43. Notícia divendres, 12 d’abril del 2013. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.44. Notícia divendres, 12 d’abril del 2013. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.45. Notícia divendres, 12 d’abril del 2013. 
Font: L’EBRE.  
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FIGURA A.46. Notícia dimarts, 22 d’octubre del 2013. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.47. Notícia dimarts. 22 d’octubre del 2013. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.48. Notícia divendres, 25 d’octubre del 2013. 
Font: El País. 
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FIGURA A.49. Notícia divendres, 6 de desembre del 2013. 
Font: La Vanguardia. 
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FIGURA A.50. Notícia diumenge, 19 de gener del 2014. 
Font: Diari de Tarragona. 
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TARRAGONA I LES TERRES DE L'EBRE 

Tarragona i les Terres de l'Ebre perden atractiu per als 
britànics, que ja no s'estableixen a la zona i alguns 
retornen al seu país 

Des de fa un any i mig els britànics ja no s'estableixen a la zona de Tarragona i les Terres de 
l'Ebre i alguns retornen al seu país. Segons les últimes dades provisionals de la Secretaria per a la 
Immigració, a la demarcació hi ha 4.700 britànics empadronats, un centenar menys que fa un any. 
Entre les raons, hi ha la crisi i la devaluació de la lliura respecte a l'euro. A l'hora de marxar, molts 
es troben amb el problema que no poden vendre les cases que van comprar o construir al camp. 

 

Maxime Davis, que regenta una immobiliària al Perelló, diu que si fa uns anys la majoria dels seus 
compradors eren compatriotes anglesos ara pràcticament no n'arriben. De fet, molts dels que hi 
van venir a viure estan retornant  al seu país. Les raons són diverses. Alguns han perdut la feina 
que tenien aquí i d'altres han perdut poder adquisitiu amb la devaluació de la lliura 
 
A la demarcació de Tarragona hi ha 4.700 britànics  empadronats, un centenar menys que fa un 
any. La majoria viu en cases aïllades al camp, i això s'ha convertit en un problema, ja que una 
nova normativa impedeix la compravenda d'habitatges sense cèdula d'habitabilitat, i la majoria 
de cases construïdes en terreny rústic  no la poden aconseguir. La majoria dels anglesos que 
han hagut de retornar recentment al seu país ho han fet sense haver pogut vendre abans la seva 
casa. 

Bona part del problema té a veure amb l'actual canvi de moneda, perquè molta gent depèn de 
pensions i altres ingressos procedents d'Anglaterra, i això ha fet que s'hagin anat tornant més 
petits amb el pas dels anys. A més, en aquests moments és més car  viure a Espanya que a 
Anglaterra. 

FIGURA A.51. Notícia dilluns, 12 d’abril del 2010. 
Font: www.324.cat/. 
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FIGURA A.52. Notícia dissabte, 25 de gener del 2014. 
Font: Diari de Tarragona. Ebre. 
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FIGURA A.53. Notícia dissabte, 25 de gener del 2014. 
Font: Diari de Tarragona. Ebre. 
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FIGURA A.54. Notícia diumenge, 19 de gener del 2014. 
Font: Diari de Girona. 
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FIGURA A.55. Notícia divendres, 7 de febrer del 2014. 
Font: El Mundo. 
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FIGURA A.56 (I). Notícia divendres, 7 de febrer del 2014. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.56 (II). Notícia divendres, 7 de febrer del 2014. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.57. Notícia divendres, 7 de febrer del 2014. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.58. Notícia divendres, 21 de febrer del 2014. 
Font: Diari de Girona. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Annex 1. Recull de premsa 682 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.59. Notícia divendres, 28 de febrer del 2014. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.60. Notícia divendres, 28 de febrer del 2014. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.61. Notícia divendres, 14 de març del 2014. 
Font: diari més ebre. 
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FIGURA A.62. Notícia divendres, 21 de març del 2014. 
Font: diari més ebre.  
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FIGURA A.63. Notícia dilluns, 16 de juny del 2014. 
Font: Nació Digital.cat. 
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FIGURA A.64. Notícia dimecres, 18 de juny del 2014. 
Font: Diari de Tarragona. Ebre. 
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FIGURA A.65. Notícia dimecres, 18 de juny del 2014. 
Font: Diari de Tarragona. Ebre. 
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FIGURA A.66. (I). Notícia dimarts, 29 de maig del 2012. 
Font: El País. 
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FIGURA A.66. (II). Notícia dimarts, 29 de maig del 2012. 
Font: El País. 
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FIGURA A.67. (I). Notícia divendres, 18 de maig del 2012. 
Font: El País. 
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FIGURA A.67. (II). Notícia divendres, 18 de maig del 2012. 
Font: El País. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Annex 1. Recull de premsa 693 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.68. Notícia dissabte, 27 de desembre del 2014. 
Font: ara. 
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Annex 1. Recull de premsa 694 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.69. Notícia dimecres, 28 de març del 2007 (veure notícia A.1). 
Font: La Vanguardia. 
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Annex 1. Recull de premsa 695 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.70 (I). Notícia divendres, 10 d’abril del 2015. 
Font: L’EBRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.70 (II). Notícia dissabte, 20 de gener del 2001. 
Font: el Periódico. 
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Annex 1. Recull de premsa 696 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.71. Notícies denúncia fenomen residencial en el medi rural. 
Font: varis. 
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FIGURA A.72. Notícia dissabte, 3 d’octubre del 2015. 
Font: Diari de Tarragona. Ebre. 
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FIGURA A.73. Notícia divendres, 9 d’octubre del 2015. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.74. Notícia dimarts, 6 d’octubre del 2015. 
Font: El Punt Avui. 
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FIGURA A.75. Notícia dimarts, 6 d’octubre del 2015. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.76. Notícia divendres, 25 de març del 2015. 
Font: la veu de l’ebre. 

 

 

 

 

FIGURA A.77. Notícia divendres, 1 d’abril del 2005. 
Font: la veu de l’ebre. 
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FIGURA A.78. Notícia divendres, 25 de març del 2005. 
Font: la veu de l’ebre. 
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Annex 1. Recull de premsa 703 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.79. Notícia divendres, 1 d’abril del 2005. 
Font: la veu de l’ebre. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Annex 1. Recull de premsa 704 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.80. Notícia divendres, 16 d’octubre del 2015. 
Font: L’EBRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.81. Notícia divendres, 2 d’agost del 2013. 
Font: L’EBRE. 
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FIGURA A.82. Notícia dilluns, 23 de novembre del 2015. 
Font: La Vanguardia. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



Annex 2. Dimensió parcel·lària 706 

 
Annex 2. Dimensió parcel·laria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 



 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
CONSTRUCCIONS EN SÒL [NO]URBANITZABLE. LA COLONITZACIÓ DEL MEDI RURAL: EL CAS DE LES TERRES DE L'EBRE (2002-2015) 
Anna  Segura Beltrán 
 




