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La present recerca analitza la dinàmica immobiliària i les línies de política urbana que

s'han desenvolupat a les ciutats mitjanes catalanes durant els anys vuitanta, prenent

com a cas d'estudi concret fa ciutat de Lleida.

Les principals línies de l'anàlisi es dirigeixen cap a la comprensió dels fenòmens de

creixement i formació-transformació de l'espai urbà actual a partir dels temes:

edificació, actuació dels diferents agents urbans i capitals que hi intervenen en el

procés de producció ubà i la incidència de les línies de la política urbana. Aquest

enfocament permet obtenir una lectura dinàmica dels processos de transformació i

creixement de la ciutat i una més gran comprensió de les formes i paisatge urbà que

es crea.

L'actuació i estratègies desenvolupades pels diferents agents que intervenen en el

procés de producció de l'espai urbà, referides a les dinàmiques de l'edificació i

inversió territorial i a les direccions de la política urbana, ofereixen un bon marc

explicatiu de les direccions i processos de les formes de creixement i transformació

urbana

L'aproximació a aquesta temàtica es realitza amb el desenvolupament de tres línies

principals d'anàlisi:

- El ritme i característiques de l'activitat immobiliària, així com el seu diferent

impacte espacial. Aquesta línia d'anàlisi profunditza en la relació i repercussió

espacial entre la dinàmica del cicle immobiliari, la localització dels diferents

usos i la incidència del preu del sòl. Es prioritza l'anàlisi sobre l'ús residencial,

principal configurador del paisatge urbà, tot i que es fa referència a altres usos:

industrial, terciari, equipaments i serveis.

- L'anàlisi de les polítiques urbanes desenvolupades dins el procés

d'urbanització i la seva relació amb els processos generals d'acumulació del

capital. Es destaca des d'aquesta perspectiva el paper rellevant que les

polítiques urbanes (planejament i pràctiques urbanístiques) tenen en la

direcció que prenen els cicles de la construcció (profundament relacionats amb

la dinàmica d'expansió i transformació urbanes) i les repercussions espacials i

morfològiques de l'activitat. L'anàlisi de la política urbana es realitza a dues

escales: estatal-autonòmica, instàncies que tendeixen a afavorir els processos

generals d'acumulació, i a nivell local, on les polítiques semblen ser més

sensibles als interessos específics dels agents i grups de poder local.

- La darrera línia incideix en l'anàlisi del sector de la promoció immobiliària com

a agent i protagonista dels processos de producció urbana i transformació de

l'espai. Aquesta línia d'anàlisi descriu les característiques i estratègies que el

promotor immobiliari, un dels agents més destacats del procés de producció

urbana, presenta en els diferents moments del cicle. Es tracta de veure com



En els darrers capítols es presenten les conclusions principals (capítol 5) a les quals

s'ha arribat un cop finalitzada la recerca, i els annexos complementaris al text (capítol

6).

I
I

s'adapta als moments de crisi i, en particular, quines són les característiques i

l'impacte espacial de les actuacions i estratègies desenvolupades per aquest. B

j.

El treball d'investigació consta de tres parts ben diferenciades, però alhora força •

complementàries. La primera, que correspondria al primer capítol, descriu tot el marc

teòric dins el qual s'inscriu la recerca. S' inclou una breu descripció del marc sòcio- •

polític, urbanístic i immobiliari de l'Espanya dels vuitanta. Un cop definit el marc es |

realitza la descripció de les principals línies d'anàlisi que es desenvoluparan en la

recerca, així com les fonts consultades i el seu posterior tractament. •

i
La segona part (capítol 2) analitza les dinàmiques generals de l'activitat immobiliària i i •

les línies de la política urbana dutes a terme a les ciutats mitjanes catalanes durant *

els anys vuitanta. L'anàlisi inclou una descripció de la legislació que en matèria _

d'urbanisme i d'habitatge s'ha emès des del Departament de Política Territorial i |

Obres Públiques de la Generalitat, que des de començament dels vuitanta rep

aquestes competències des de les instàncies centrals. A nivell local s'analitzen les •

característiques i la dinàmica d'aprovació de les diferents figures de planejament

(primera i segona escala), i la dinàmica en la formació de patrimoni municipal de sòl, ;

una de les eines bàsiques utilitzades en la política urbana dels vuitanta. Finalment

s'analitza la dinàmica i característiques de l'activitat immobiliària que s'ha

desenvolupat en aquestes ciutats i es compara a l'autonòmica.

I

I

La tercera part (capítols 3 i 4) es dedica a l'anàlisi particularitzat del cas d'estudi: la I

ciutat de Lleida. El capítol 3 descriu detalladament l'actuació urbanística que s'ha

desenvolupat a la ciutat durant aquests anys, des de la redacció del Pla General

Municipal de 1979 fins les línies dissenyades en el darrer quadrienni del Pla (1992-

1995). Es descriuen les principals característiques del document i el seu procés

d'aprovació, per a passar posteriorment a descriure la seva gestió i execució al llarg J

dels tres primers quadriennis, que són desenvolupats per dos programes: 1979-1983 i

1984-1991. |

El capítol 4 es dedica a la descripció d'una anàlisi detallada de l'activitat immobiliària

de la ciutat des de 1979 fins 1989, detallant no només la seva dinàmica, sinó també la ! '•

seva diversa incidència espacial i l'actuació i característiques dels promotors

immobiliaris (públics i privats) que intervenen en el procés.

I

I

I

I

I
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El primer capítol consta de tres parts ben diferenciades. Presentem, en primer lloc, el

marc teòric general en el qual s'inscriuen les principals línies d'anàlisi de la nostra

recerca. La dinàmica í el procés de transformació de l'espai urbà s'inscriuen en

l'anàlisi més general de la dinàmica del mode de producció capitalista i d'evolució dels

cicles d'acumulació dins dels quals es localitzen una sèrie de cicles d'inversió

territorial en capital fix i fons de consum de més curta durada. La direcció i volums que

presenten aquests darrers incideixen de forma molt intensa sobre els processos de

producció urbana, l'anàlisi dels quals es relaciona amb els cicles de l'edificació. La

localització i distribució dels usos, la dinàmica i evolució del preu del sòl i l'actuació i

estratègies desenvolupades pels agents urbans ajuden a explicar bona part de les

formes urbanes de nova configuració i la transformació de les formes heretades.

La segona part del capítol presenta el marc politico-economic i social espanyol dels

anys vuitanta, en el qual s'inscriuen les noves formes d'intervenció i planejament urbà.

Particular atenció es dedica en aquest apartat al marc urbanístic i característiques del

planejament de la dècada, a l'evolució de les polítiques d'habitatge i, finalment, a la

dinàmica de producció immobiliària general.

La tercera part aborda la descripció concreta de les línies directrius de la recerca, la

descripció de les fonts i la seva explotació.
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1.1 - EL CIRCUIT DEL CAPITAL I LA PRODUCCIÓ DE
CIUTAT.

Es descriu en aquest capítol la relació entre el desenvolupament del capitalisme i el

creixement o transformació de la ciutat i morfologia urbana des d'una perspectiva

dinàmica. El procés de creixement i transformació de l'espai urbà s'emmarca en la

dinámica global del desenvolupament del capitalisme i, específicament, en la

dinàmica d'inversió territorial en capital fix i fons de consum, que respon a la lógica

periòdica del procés d'acumulació al qual tendeix el sistema. Dinàmica d'inversió

immobiliària, usos i preu de sòl i estratègies i característiques dels agents urbans són

els ítems que ens ajuden a explicar la creació i transformació de les diverses formes

de l'urbà.

En primer lloc, es relaciona la construcció i transformació urbana amb el

desenvolupament de les etapes d'acumulació del capitalisme. Històricament, les

transformacions sòcio-econòmiques incideixen en un desajust entre la forma i funció

urbana, el qual condueix a un nou reajustament mitjançant un procés dialèctic entre

canvis i permàncies de les formes i estructura urbana. Aquesta dinàmica es relaciona

sovint amb els cicles KONDRATIEFF, d'una durada aproximada d'uns 50-60 anys, el

darrer dels quals es localitza entre 1940 i 1990. Caldrà, per tant, referenciar els nous

processos de producció i transformació urbana a l'actual etapa de transició socio-

económica cap una nova etapa d'acumulació.

D'altra banda, el procés d'inversió territorial s'ha relacionat tradicionalment amb la

dinàmica d'inversió en capital fix i fons de consum per tal de solventar els problemes

de sobreacumulació periòdica del capitalisme. Aquests cicles responen a unes

dinàmiques temporals de més curta durada (15-20 anys), però alhora molt més

intensos que es relacionen amb als cicles KUZNETS.

L'anàlisi i dinàmica de creixement i expansió urbana es relaciona finalment amb la

implantació de noves tecnologies, sobretot amb revolucions en els mitjans de

transport, que incideixen en forts canvis en les formes i estructura urbanes.

1.1.1 - LA DINÀMICA D'INVERSIÓ EN CAPITAL FIX I LA
CONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT.

Tradicionalment, els moviments econòmics i demogràfics han estat considerats com

les principals raons estructurants del creixement urbà. CLUSA (1) apunta que "la

relació causal més clàssica de les ciutats és la del creixement (augment o creació

(1 ) CLUSA, J. (1987) "El creixement econòmic i el creixement demogràfic com a factors estructurants
del creixment urbà", a AA.W (1987), Les ciutats petites / mitjanes a Catalunya: Evolució recent i
problemàtica actual, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pàg. 22.
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d'activitat econòmica), induït internament o externament, que serveix de suport al

creixement demogràfic; si el creixement econòmic és prou important pot generar I

immigració. Ambdós tipus de creixement representen demandes de sòl, infrastructura

i habitatges". Tal i com el mateix autor apunta, no es tracta, però, d'una relació '•

mecànica: ni el creixement urbà es presenta sempre sota aquestes condicions, ni en •

alguns casos aquesta relació augment economic-augment de població porta a un _

procés de creixement urbà. J

La dinàmica de creixement urbà no es produeix d'una forma tan lineal ni determinada; _

cal tenir en compte altres variables que hi entren en joc de forma més .o menys |

directa: (2)

- la variable espai amb especificitats locals de tipus sòcio-econòmic (mercat de g

treball, funcions urbanes...) i geogràfiques (disponibilitat de sòl, parcel.lació,

propietat del sòl...). A

- l'actuació i lògica dels agents/capitals (públics i privats) que hi intervenen.

L'ús d'aquestes variables implica endegar una teoria molt més "micro1' del procés de J

creixement i transformació de l'espai urbà que requereix entrar en descripcions de

situacions molt més específiques i locals; en definitiva, endegar una anàlisi molt més i V

"descriptiva" que "explicativa", tasca que no es pretén fer en aquest apartat. i

Creiem que un marc general explicatiu del procés de creixement i transformació I

urbana, molt més sensible a les formes urbanes i a l'actuació dels agents, l'aporta la

dinàmica d'inversió territorial en capital fix, dinàmica que es relaciona amb el .«

processos d'acumulació capitalistes. El creixement i transformació de l'espai i •

paisatge urbà segueix un procés dinàmic que entra en relació amb els cicles o etapes

d'acumulació pròpies del desenvolupament del capitalisme (3). I

I
I
I(2 ) SOLÀ-MORALES.M. (1993), Les lomes de creixement urbà, Barcelona, Publicacions de la UPC. '

(3 ) La teoria i marc general sobre la relació existent entre urbanització i desenvolupament del model
capitalista pot seguir-se amb la lectura de HARVEY.D (1989), The urban experience, Oxford, Basil
SBIackwell, concretament al capítol 'The urban process under capitalism", ja publicat en 1978 a •
International Journal of Urban and Regional Research. Més propers al cas espanyol vegi's, per exemple, •
els estudis dels arquitectes italians FOLIN, M (1976;, La dudad del capital y otros escritos, Barcelona,
Gustavo Gili; o SECCHI, B. (1972), °EI sector de la edificación y la propiedad del suelo en un proceso de
desarrollo económico' a INDOVINA.F. (1974), El despilfarro immobiliario, Barcelona, Gustavo Gili. En el •
context espanyol i amb un enfocament més pragmàtic, cal esmentar també les anàlisis de GÓMEZ J|
ORDOÑEZ.J.L í SOLA-MORALES,M. (1977,) 'Crecimiento urbano como inversión en capital fijo. El
caso de Barcelona", a Ciudad y Territorio núm.2/77, pàg.53-62 (recollit posteríoment en la publicació : _
SOLA-MORALES, M.( 1993), Les formes de creixement urbà, Barcelona, Publicacions de la UPC, •
pág.55-68) i, lligant els processos d'acumulació, inversió en capital fix i polítiques de planjament a •
UREÑA FRANCÈS ,J.M«. (1986), "Inversiones y planificación territorial. Un planteamiento hipotético" a ,
Ciudad y Territorio, núm. 68, pàg.33-52. m

I
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1.1.1.1 - Les etapes d'acumulació i..el desenvolupament del
capitalisme.

Les etapes d'acumulació han tingut, des de la revolució industrial, una durada més o

menys regular entorn els 50-60 anys, que hom relaciona amb els cicles

KONDRATIEFF. Cada etapa d'acumulació, que es caracteritza per una determinada

forma de produir i obtenir beneficis, presenta diverses fases de desenvolupament: la

fase de creació d'un nou mode d'obtenció de beneficis, lligada en bona part a

l'aplicació de noves tecnologies (i/o augments en la concentració de capital, augment

del mercat, formes de producció...), la fase d'expansió en la seva utilització i la fase

de crisi o depressió, lligada a la davallada en la rendibilitat del sistema dins les

relacions socials i tècniques de producció. (4)

El mode de producció capitalista sota la lògica d'obtenció del màxim benefici, es

transforma/reestructura, així, al llarg de l'etapa d'acumulació amb la introducció de

reorganitzacions en les formes de treball i introducció de noves tecnologies (5).

Mantenir la lògica del màxim benefici porta al final de l'etapa expansiva, i quan ja no

pot intensificar-se més el treball amb ¡gual salari, a experimentar amb la

reorganització de la força de treball que es fa possible gràcies a les innovacions

tecnològiques o organitzatives. Històricament, la reorganització del treball es realitza

en les fases depressives, tot i que es vagi ja experimentant des de l'acabament de

l'etapa expansiva. En la fase d'equilibri es produeix l'expansió territorial del mode de

producció-intensificació en les àrees més centrals, ja que amb la incorporació

progressiva de la tecnologia els processos productius van obtenint una més lliure

localització, que tindrà en compte ara nous factors de localització: mà d'obra (més

barata i menys conflictiva, més científica i tècnica...), localitzacions amb millors

ambients i qualitat de vida o millors serveis i centres d'investigació...Es produeix, per

tant, un procés de reorganització econòmica amb un fort impacte espacial. Durant el

període de depressió es realitza un gran esforç d'investigació i es van provant les

innovacions tecnològiques, que seran massivament aplicades en la següent etapa

d'expansió, ja en una altra etapa d'acumulació.

Les depressions preparen l'entrada de la nova etapa d'acumulació, essent el període

en el qual els canvis són socialment més fàcilment acceptats. Les transformacions i

canvi requereixen grans volums d'inversió i despeses estratègiques molt difícils

d'acumular en moments de crisi. Per això, han de produir-se força més desigualtats

socials de manera que els recursos es canalitzin cap a activitats concretes o grups

(4 ) El desenvolupament de les etapes d'acumulació i organització territorial s'analitza a MARSHALL, M.
(1987), Long waves of regional development, Hong Kong, Macmillan. Per al desenvolupament i
implicacions espacials de l'actual cinquè cicle Kondratieff vegeu HALL, P. (1981), "The Geography of the
fifth Kondratieff cycle", New Society, marc, pag.535-57.

(5) Seguim en aquest punt el treball de MANDEL, E (1980), Long waves of capitaBsm development,
Cambridge University Press, HARVEY.D. (1989), ob.cit.
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1
socials concrets, responsables de dur endavant els nous canvis. Ens trobem així que,
quan el sistema social experimenta una crisi estructural, aquest està cridat a superar I
la crisi amb el canvi dels seus objectius (derivant en un procés de transformació social
i, per tant, d'aparició d'un nou sistema) o amb un canvi de mitjans (reestructuració de m
l'organització sòcio-econòmica). I

Històricament, el capitalisme ha anat desenvolupant-se gràcies a una sèrie de •
reestructuracions de l'organització sòcio-econòmica que acaben afectant totes les jl
esferes de la vida humana, inclosa la lògica de creixement i forma espacial urbana
(6). Els canvis en l'esfera sòcio-econòmica forcen la reorganització de les formes I
espacials, que tracten d'adaptar-se a les noves funcions. Cada cicle construeix així un
tipus de paisatge que és més o menys característic "form de Coketowns of the •
nineteenth-century iron and steel era to the small towns of the 1980s which are now ™
attracting computer firms and biochemical research establishments, and the , ~
consequent development of sets of skills held by particular groups in particular cities. (
New waves make redundant both the skills and the cities forged during previous <
waves" (7). I

La crisi econòmica de 1973-75 sembla clausurar el que s'ha anomenat cicle keynesià- —
fordià, que s'estén entre 1945-1972, caracteritzat per una industrialització massiva, |
les polítiques de total ocupado i el desenvolupament de la sodetat del benestar (8).
Sota aquest marc la ciutat sofreix una massiva inversió territorial que produeix una I
forta expansió urbana. Les rigideses del sistema de producció aboquen a la crisi que
ve accentuada per la crisi del petroli de 1973. El període de crisi força el canvi i la m
reorganització del sistema entrant en fase de transició vers una nova etapa • < •
d'acumulació.

- Característiques del nou cicle econòmic i incidències espacials.

La crisi de 1973-1975 consuma la fi del cicle keynesianista-fordista, que ja havia
mostrat signes de recessió al llarg dels anys seixanta. El nou sistema es caracteritza •
per la "flexibilització1' (espacio-temporal) de totes les esferes del procés d'acumulació, •
que tendeix a posposar la resoludó de les contradiccions que es van generant. El nou •
període de transido, inidat a final de la dècada dels setanta i que es consolida en la ! |
dècada dels vuitanta, es caracteritzat per HARVEY (9) amb tres trets fonamentals: i

1
(6 ) "...given the structural preponderance of capitalist social relationship in the class strucure, and the
influence they exercise on culture and politics, any major transformation in the proceses by which capital .<•
reproduces itself and expands its interests affects the entire social organization", CASTELLS, M. (1989), I
The informational city, Oxford-Cambridge, Basil&Blacwell, pàg. 11. ™

(7 ) SHORT, J.R. (1989) The Humane city, Oxford-Cambridge, Basil&Blackwell, pàg. 19. _

(8 ) Els efectes territorials de les polítiques keynesianes i el mode de producció fondista són analitzades |
a: CASTELLS, M. (1989), The informational city, Oxford, Basil & Blackwell; HARVEY, D. (1985), ob.cit.

(9 ) HARVEY.D. (1985), The urbanization of capital, Oxford, Basil&Blackwell.

1

I
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- Es tracta d'una transició global i intensa que afecta totes les esferes de la
societat.

- Els canvis se succeeixen amb una velocitat sense precedents històrics.
- La nova etapa de desenvolupament conté molts aspectes de crisi que
contrasten amb el fort moviment expansiu del període precedent. Es parla de

crisi de l'ocupació, crisi industrial, crisi de l'estat del benestar, crisi financera
urbana, crisi d'identitat...

Efectivament, la nova etapa econòmica es desenvolupa a uns ritmes molt moderats
de creixement i amb un fort rerafons de crisi que afecta totes les esferes de la vida
urbana. El nous ritmes moderats de creixement urbà, fins i tot regressius en algunes
àrees tradicionalment expansives, han provocat que hom parli de declivi urbà (David

CLARK) i mort de la gran ciutat (Jane JACOBS) (10). Creiem, però, que aquestes
connotacions es realitzen en els estrictes límits administratius urbans, marcs massa
limitats que no es corresponen a la realitat de fluxos i relacions de l'actual societat
urbana. Si bé les àrees més centrals de la ciutat o àrees metropolitanes han perdut
població i bona part de les activitats funcionals que havien aplegat tradicionalment, la
seva perifèria i ciutats més o menys immediates han sofert un procés de creixement
íntimament lligat a les pèrdues del nucli central, amb el qual continuen, potser encara
més, articulats. La ciutat i grans àrees urbanes continuen concentrant gran part de les
activitats econòmiques i llocs de residència de la major part de la població o, si més
no, continuen allotjant els nuclis de poder i ens de decisió financera i administrativa,
continua concentrant els ens del poder. El que s'està produint es un fenomen de
reorganització territorial que estén el model i influència urbana arreu del territori, "I
processi in atto suggeriscono che siamo di fronte non tanto ad un blocco dello
sviluppo urbano, quanto ad una modifica di tale sviluppo (la città, come in ogni època
storica, si adegua ai percosi complessivi delia società" (11). La ciutat amplia les seves
àrees d'influència per damunt dels límits territorials creant complexos continus de
trama urbana més o menys densa, la ciutat difusa, sense límits clars i formes
precises, però alhora es produeix una concentració territorial de les inversions donant
lloc a l'aparició de la ciutat fragmentada. "La ciudad contemporánea extendida sobre
vastos territorios, compuesta de fragmentos umbilicalmente relacionados entre sí por
las redes arteriales, confundida con un campo que a su vez ha perdido sus
connotaciones peculiares, carece de forma precisa y de limites definidos" (12). S'està
assistint, així, a un doble procés territorial que contempla, d'una banda, l'extensió i
homogeneització del fenomen urbà arreu el territori i, d'una altra, una creixent

(10 ) CLARK, D. (1989), Urban Decline, London, Routledge; JACOBS.J. (1962), 7778 death and life of
great American cities, London, Ed. Jonathan Cape.

(11 ) INDOVINA,F. (1990) «La città possibile" a INDOVINA, F. (Ed.) (1990), La dttà di fine milenio,
Milano, Franco Angelí, pág. 37.

(12) LOPEZ DE LUCIO, R. (1993), Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX, València, Servei de
Publicacions de la Universitat de València, pàg. 187.
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fragmentació de l'espai, producte d'una creixent especialització funcional i social que
es defineix encara més amb el procés de concentració del capital en àrees concretes •
del territori. Abans d'entrar, però, en l'anàlisi .del procés de la nova reorganització
territorial i urbana, cal presentar una descripció, molt general, de les característiques '•
econòmiques i socials del nou període. •

La nova etapa de transició produeix una reorganització econòmica i social de gran •
complexitat, molt lligada a la implantació d'innovacions i noves tecnologies, de la qual M
principalment ens interessa destacar les següents característiques: _

- Progressiva terciarització de l'economia i pèrdua relativa del sector industrial -•
davant un accelerat creixement del sector serveis, que provoca que es parli de _
la ciutat post-industrial i de l'emergència del nou mode de "desenvolupament |
informacional" (13).

- Creixent internacionalització de l'economia i concentració del capital en grans i |
institucions financeres i corporacions multiproductives. "Lo que implica una
creciente perdida de control de las unidades políticas y, por supuesto de las i I
ciudades, sobre las decisiones estratégicas de los grandes agentes
económicos" (14). Paral·lel al procés de internacionalització es produeix un ' p
reafemnament de la identitat i imatge d'allò que és local. CASTELLS i HARVEY I
apunten que el procés de globalització i internacionalització de l'economia i la
"tribalització" (en paraules del primer) de les comunitats locals són dues cares I
del mateix procés de reestructuració: "the growing dissociation between techno-
economic development and the corresponding mechanisms of social control of •
such development'. Les estratègies i polítiques desenvolupades a nivell local ™
s'han d'entendre "as an alternative to the functionally powerless and .
institutionally bureaucratized nation-states" (15). |

- Reorganització productiva que afecta la reorganització/desregularització del : _
mercat de treball i que provoca una creixent dualització social. El procés de |
terciarització actual comporta una forta demanda de treball altament qualificat i,
paral·lelament, una demanda de mà d'obra molt poc especialitzada. Es ', I

t • * V • 1 \ • . . • « _ * . . _ _ i _ _ _ _ * • _ _ _ _ J _ l _ I _ _ _ _ ! _ _ .̂ ·produeix, així, una creixent desigualtat en el repartiment de les rendes,
incrementant-se les diferencies que separen les classes més punyents dels

I
(13 ) CASTELLS apunta que les transformacions socials i espacials del període són manifestacions de la I
interacció entre la nova etapa de reestructuració del capitalisme i el nou mode de desenvolupament
informacional. "Capitalist restructuring has been a key force in reshaping cities and regions in the late
1970s and 1980s, in framing the production and use of new information technologies, and in forging the •
relationships between new technologies and new spatial forms and processes. In turn, technological |
innovation and territorial restructuring have also modified the emerging socio-economic system."
CASTELLS.M. (1989), ob.cit., pag.4.

(14 ) LOPEZ DE LUCIO, R. (1993), ob.cit., pàg.143. J

(15 ) CASTELLS, M. (1989), ob.cit. pàg. 351 i 352 i HARVEY, D. (1990), The condition of postmodemity,
Oxford-Cambridge, Basil&Blackwell,. »

I
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sectors socials més empobrits, mentre la classe, mitjana es realinea en els

sectors més elevats i baixos. (16) Aquest procés de dualitzaciò incideix en

Tesquarteramenf (17) sòcio-espacial de la ciutat i la progressiva "periferització"

de sectors socials reproletarítzats "derivada de les mutacions en el règim

d'acumulació del capital i que ha portat a un ampli conjunt de la població a

trobar-se en precari, dins el sistema productiu o bé fora d'ell". (18)

- Progressiu desmantellament de l'estat del benestar amb una tendència

generalitzada de reducció de les intervencions públiques (privatitzacions de

sectors tradicionalment públics, retallada dels serveis i prestacions públiques..)

en un marc de polítiques neo-liberals. Es trenca, així, el pacte social que s'havia

establert en les polítiques keynesianes entre capital i força de treball. El capital

pretén apropiar-se de les màximes taxes de benefici del procés productiu

mitjançant increments de productivitat i explotació de la força de treball (19).

- Significativa ralentització dels ritmes de creixement i fe ilimitada en el mercat.

- Nous processos de localització descentralitzada de l'activitat econòmica lligada

a l'aplicació de les innovacions tecnològiques (telecomunicacions, transport...)

que permeten la deslocalització de l'etapa productiva a qualsevol lloc, mentre

continuen rigorosament centralitzades les decisions de poder i les de caràcter

estratègic.

L'èxit i dinàmica de la ciutat ja no roman lligada a la seva dimensió, ni a l'articulació de

la seva estructura industrial, sinó a: l'especialització i qualitat dels serveis que pot

oferir, la qualitat de l'entom, la qualitat del seu capital humà i el nivell d'accessibilitat

(infrastructura en transport i telecomunicacions) a altres centres urbans neuràlgics.

La creixent deslocalització de les activitats productives produeix una competència

urbana per tal d'atreure capitals, que tendeix a ressaltar l'específic del lloc, a treballar

(16) CASTELLS, M. assenyala com a causes principals de la dualitzaciò social la forta crisi industrial
que ocupava gran part del treball no qualificat, el dinamisme dels sectors dels serveis avançats i
indústria d'alta tecnologia, que inclou un nombre substancial de treballadors poc qualificats i mat pagats
alhora que treballadors altament qualificats i el creixement de l'economia marginal i submergida.
CASTELLS, M. (1989), ob.cit, pàg. 206. Del mateix autor, vegeu també "El auge de la ciudad dual;
teoria social y tendencias sociales" a Alfoz, num. 80, pàg 90-94. Es relaciona, així, com a SASSEN S.
(1991), The global city: New York, London Tokyo, Princeton Univ. Press, el procés de dualitzaciò social i
polarització de l'estructura ocupacional amb el procés de reestructuració del capital.

(17 ) MARCUSE.P (1989), "Dual city: a muddy metaphor for a quartered city" International Journal of
Urban and Regional Research,

(18 ) ROCA ALBERT, J. (1994), "Recomposició capitalista i periferització social", pàg. 545, a AA.W
(1994), B Mur de les perifèries urbanes, Barcelona, Departament de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya., pàg.513-788. L'autor acunya amb el concepte de periferització urbana la concepció d'un
"cinquè món" que ja no respon a la tradicional confrontació nord-sud, sinó que respon a una situació
sòcio-econòmica d'àrees i grups "periferitzats" dins un mateix país o ciutat.

(19 ) "The new forms of the state intervention are much more directly fbcussed on capital accumulation,
and give priority to domination over legitimation in the relationships between state and society, in
response to the emergency situation in which the system found itself in the 1970s". CASTELLS, M.
(1989), ob.cit. pàg.25.
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els avantatges comparatius (20). En aquest marc de competència sorgeix el marketing

urbà, la venda i promoció de la ciutat, la potenciació i creació d'imatge i, en paraules 8

de HALL, la ciutat empresarial (21). Les noves polítiques urbanes sota la tendència de

crisi econòmica i declivi urbà han concentrat els seus esforços en el desenvolupament

del mercat, en l'atracció del capital privat per a endegar l'economia urbana. (22)

Aquests processos presenten com a efectes territorials i espacials més importants,

deixant de banda la reestructuració de la jerarquia mundial dels sistemes urbans (23) i

concentrant-nos en la reorganització de l'espai interurbà:

- La progressiva suburbanització multifuncional que deriva en una ciutat | .1

policèntrica, model que comença a instaurar-se a la ciutat europea. Algunes de

les funcions que abans concentraven els nuclis urbans i àrees més centrals de ; I

la ciutat (indústria, àrees nodals o activitats complementàries al transport, I

centres d'oci, centres direccionals...) es localitzen en àrees més perifèriques, •

establint nous pols de desenvolupament de més o menys rellevància (24). '< "

L'àrea urbana esdevé molt més extensa i polinuclear, fenomen que provoca que _

es parli de noves tendències de metropolització, més que no pas de fenomen de |

contraurbanització.

- El creixement no és equilibrat, sinó que produeix una fragmentació espacial i |

social cada cop més accentuada, tant a nivell de jerarquia urbana mundial com

a nivell de reorganització ¡ntraurbana. Es trenca la continuïtat de l'espai urbà, I

característica clàssica de la ciutat, que es fragmenta en un gran nombre de

peces fortament articulades amb el centre i amb la totalitat de l'àrea (25). Les •

inversions (públiques i privades) es polaritzen sobre un nombre molt concret de ,1

zones augmentant encara més els desequilibris existents, "il passaggio alio

sviluppo intensivo si traduce immediatamente in processi di gerarchizzazione, in

I
(20 ) ROCA ALBERT apunta que 'aquesta competència entre ciutats no s'estableix només en base a la
seva infrastructura productiva i financera, sinó també en base a les seves posibilitáis de garantir
l'estabilitat social per a l'acumulació del capital*. ROCA ALBERT.J. (1994), ob.cit, pàg. 597. •

(21 ) Un dels capítols del llibre de HALL, P. (1988), Cities of tomorrow, Oxford-Cambridge,
Basil&Blackwell, és dedicat a la gestió i dinámica de la nova ciutat empresarial: 'The city as enterprise".

(22) FERNANDEZ ALBA comenta que aquest procés ha dut a la mercalització de la ciutat. •
FERNANDEZ ALBA, A. (1990), La metrópoli vacia, Barcelona, Anthropos. ™

(23 ) Consultar, en aquest aspecte el concepte de ciutat global a SASSEN, S.(1991), ob.cit., i un bon _
resum del mateix, a "La ciudad global", Alfoz núm.90, pàg 35-36. Per a la nova jerarquia urbana •
europea, consultar HALL, P. (1989), "La planificación de una Europa de regiones", a Urbanismo, núm.5, ™
COAM, pàg.7-8. í

(24) CAMPOS VENUTI , G. (1985), "Metrópolis policéntricas y desarrollo tecnológico" a HALL, P. i I
altres (1985), Metróplis, territorio y crisis, Madrid, Asamblea de Madrid, Rev. Alfoz, pàg. 28-35. í m

t
(25) "Vivimos en la edad de la discontinuidad a la que sin duda alguna contribuyen, entre otras
variantes, la explosión de las tecnologías, el surgir de una nueva economia mundial, del crecimiento de ; •
instituciones no estatales y el papel central que asume el conocimiento. Todo ello contribuye a un |
conjunto de propósitos de los que no puede marginarse la formalización del espacio físico en el que se
debate esa realidad", FERNANDEZ ALBA, A. (1990J, ob.cit., pàg. 55-56. —

I
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attese speculative, in segregazione e in una dinàmica dei valorí urbani (in senso

lato) che tendono ad essere fortemente selettivi" (26).

- Paral·lelament al creixement desequilibrat i polarització de les inversions

territorials, es produeix una homogeneització de la urbanització en cada

fragment de ciutat per la creixent difusió de les economies d'aglomeració. Els

espais deixen de ser monofuncionals i van allotjant, de forma progressiva, un

nombre més complex de funcions. Els antics centres continuen concentrant les

funcions de decisió i serveis altament qualificats, mentre que dintre de cada

fragment urbà perifèric i en els nous centres urbans es van allotjant els serveis

directes a la població. Les perifèries són, cada cop més, funcionalment

autònomes i més complexes, però alhora més interdependents en les decisions

i processos d'una àrea urbana més àmplia. (27)

- Difusió territorial de les economies d'aglomeració i agudització de les

deseconomies de les àrees més centrals (congestió del tràfic, degradació del

medi, de l'habitatge i del treball), que comporten la transformació del centre (en

un procés dual de terciarització d'àrees privilegiades i progressiva

marginalització d'altres) i fa requalificació relativa de la perifèria.

Aquest mateix procés (deseconomia del centre, deslocalització creixent i difusió

territorial de les economies d'aglomeració) provoquen el desplaçament d'usos

més aviat extensius i que han quedat obsolets amb el temps (usos de transport,

usos industrials, activitats de comerç a l'engròs...). Aquests desplaçaments

provoquen l'aparició de nous i grans buits urbans amb posicions més o menys

centrals que permeten endegar operacions de requalificació de les àrees, en

bona part potenciades per la gestió pública i desenvolupades pel capital privat

i/o mixt. Algunes operacions de requalifació urbana han estat objecte d'un fort

procés especulatiu amb el qual, "Da questo punto di vista presentar)! come

"ocasioni" per riqualificare la città non è sempre corretto poiché solo raramente

processi speculativi immobiliari costituiscono fattori di riqualificazione delia città

(a prescindere dalla qualità del progetto)" (28).

Tot i que els fenòmens s'han donat una mica arreu, cal realitzar una matisació que fa

referència a la diferencia dels processos esmentats per a les ciutats d'ambdues

bandes de l'Atlàntic. La ciutat europea és força més compacta que l'americana i la

seva trama i herència històrica té un pes molt important en l'estructura i forma urbana.

Tot i que es comencen a desenvolupar certs processos de descentralització que

(26 ) INDOVINA, F. (1990), ob.cit., pàg. 39.

(27 ) La complexitat i impacte territorial provoca l'aparició d'un nou vocabulari que tracta de copsar la
nova organització urbana, en referència als nous processos d'urbanització (contraurbanrtzació,
exurbanització...), o fent referència a la nova estructura urbana (ciutat policèntrica, ciutat polinuclear,
ciutat difusa...)

(28 ) INDOVINA, F.(1990), ob.cit., pàg. 29.
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apunten cap a les tendències assenyalades amb anterioritat (pols terciaris

descentralitzats, grans àrees comercials i d'oci,...) la ciutat europea presenta encara •

una estructura i forma força compacta. Els processos no es donen a tot arreu amb la

mateixa intensitat ni velocitat, però totes les evidències apunten cap a la construcció '•

d'una ciutat força menys compacta i més dispersa. "This situation reflects different "

planning règims, different national realities on concerning land availability and _

differential performances of the national economies" (29), alhora que una relació |

tradicional molt diferent entre intervenció del capital públic i privat sobre el territori. El

manteniment d'aquesta forma més o menys compacta s'ha reforçat en les dues I

darreres dècades amb les línies de les polítiques urbanes europees, que han tendit a

limitar l'expansió urbana i treballar sobre l'estructura ja existent, acabar la ciutat i •

consolidar la seva trama. Bona part de l'activitat immobiliària desenvolupada durant m

aquests anys a la ciutat europea sembla concentrar-se en àrees més o menys

centrals, consolidant els buits urbans (resultants dels processos de descentralització I

productiva, d'activitats de transport i altres) i substituint àrees i/o edificacions '

obsoletes. Aquesta atenció a les àrees centrals urbanes, a la ciutat ja més o menys •

consolidada, a les formes i estructures existents, es relaciona també amb l'adopció -

d'un urbanisme que en moments de crisi urbana no preveu grans demandes de nous ; «

espais ni consums de sòl importants, l'urbanisme de la crisi al qual ens referirem més I

endavant.

Ramon LÓPEZ de LUCIO, en analitzar el fenomen de la dualitat, no només social sinó .1

també econòmic i polític apunta que "las ciudades europeas no presentan todavía una

escisión tan marcada , pero indudablemente existen fenómenos que apuntan en I

dicha dirección y que se manifiestan espacialmente en la creciente degradación y

abandono de ciertas áreas centrales y/o en la existència de algunas periferias (no •

necesariamente ilegales ni procedentes de procesos de autoconstrucción), en los que "

se refugian los niveles de renta más bajos, altísimos índices de desempleo, sobre _

todo juvenil, y donde florecen, en consecuencia, las diversas formas de la economía |

sumergida cuando no de la delincuencia más o menos organizada" (30).

Una altra idea que creiem que ha de destacar-se es la que apunta IN DO VIN A en

referir-se a la lenta transformado del paisatge, la lenta adopdó dels canvis sobre el •

territori "la trasformazione del territorio è un fenómeno che affonda la propie radici in ; "

dedsione assunte in un tempo precedente, moltó spesso in un tempo anche molto
distante. Non si dà, doè, modificazione istantanea dello spazio organizatto (fatta g

eccezione per i "disastri")" (31). Aquest fet provoca que la demanda de territori en un

1
(29) KIVELL, P. (1993), Land and the city. Patterns and processes of urban change, London,
Routledge, pag. 73 •

(30 ) LOPEZ DE LUCIO, R. (1993), ob.cit., pàg. 211. ™

(31 ) INDOV1NA, F. (1990), ob.cit. pàg. 17.
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moment donat no tingui una resposta immediata formal en el paisatge urbà. Aquesta
demanda només podrà ésser satisfeta en anys posteriors, anys en els quals potser la
demanda ja haurà canviat de direcció. INDOVINA incideix en aquest desajustament
per tal d'explicar que les transformacions espacials i urbanes de final de la dècada
dels setanta i començament de la dels vuitanta corresponen a demandes i situacions
provocades en la dècada dels setanta, i que tot just a l'acabament dels vuitanta i
començament dels noranta poden apreciar-se les transformacions espacials de la

demanda dels vuitanta: un procés cíclic de desajustaments i conflictes entre demanda
i forma espacial. La construcció i transformació de la ciutat futura haurà d'atendre,
així, als canvis més immediats, efecte de les inversions territorials que sovint es
lliguen als cicles de la construcció.

1.1.1.2 - Els cicles d'inversió territorial.

Dins de cada un dels cicles de llarga duració o cicles d'acumulació (cicles
KONDRATIEFF) s'han pogut localitzar uns cicles d'inversió en construcció i capital fix
(processos d'inversió en el territori) que incideixen en canvis espacials més immediats
i que entren en relació amb la conjuntura del moment. L'existència d'aquests cicles
fou ja constatada per KUZNETS en 1930 (32). L'economista rus, nacionalitzat
americà, distingia en certes activitats econòmiques una sèrie d'oscil.lacions de més
llarga durada (entre uns 15-20 anys) de les que caracteritzen als cicles de negocis (2-
3 anys de durada), dedicant especial atenció al sector de la construcció. Les
fluctuacions cícliques d'aquest es relacionaven amb els increments demogràfics,
l'activitat econòmica general i els ritmes de les innovacions. En general, la literatura
econòmica coincideix en assenyalar quatre fases en el desenvolupament del cicle de
la construcció: expansió, crisi, contracció i/o estancament de l'activitat i reanimació,
fases que determinen els volums , les dinàmiques i direccions de la inversió territorial.

Malgrat les evidents repercussions físiques que mostra l'activitat del sector de la
construcció sobre l'estructura i forma urbana, l'atenció en els estudis tradicionals
tendeix a centrar-se en les diferents implicacions econòmiques.(natura, durada i
explicació dels cicles) més que no pas en els seus impactes espacials.

THOMAS (33), per exemple, analitzava l'evolució del sector de la construcció als
Estats Units i la Gran Bretanya, per al segle XIX, en relació al traspàs de capital i

(32 ) KUZNETS, S. (1930), Secular movement in production and prices, Boston, Ed. Houghton Mifflin.

(33 ) THOMAS, B. (1954), Migration and economic growth, Cambridge, Cambridge University Press.
Referències al treball i tractament dels cicles es troben a WHITEHAND.J.W.R. (1987), The changing
face of cities. A study of development cycles and urban form, Oxford, Basil Blackwell, pag.13 ;
PARKES.D.N. ¡ THRIFT.N.J. (1980), Times, spaces and places. A chronogeographic perspective, Bath,
Ed. John Wiley$ Sons, pag.415.
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1
població. Els inputs econòmics i emigracions cap al nou món, que oferia a més
"noves" possibilitats, determinaven en gran mesura l'augment d'activitat en el sector. I

LEWIS, en analitzar les línies d'evolució de la construcció residencial durant el XIX a
Anglaterra, assenyala que "an increase in population, caused by a rise in birth rates : V
and a change in the balance between inmigration and emigration" (34) augmenta
directament la demanda d'habitatge. Aquesta demanda fluctuaria, a més, segons la
situado económica del moment i, concretament, segons les condicions crediticios i
rendes familiars disponibles. ABRAMOVITZ relacionava les fluctuacions amb el
moviment de creació de nous llocs de treball; HABAKKUK, amb els cicles de la I
indústria.. . (35 )

Les principals raons estructurants del moviment immobiliari es relacionen amb •
processos econòmics. Aquest enfocament es justifica, en principi, per la forta ¡
incidència que el sector de la construcció presenta sobre les diverses economies •
nacionals. ™

L'anàlisi concreta dels cicles de l'activitat immobiliària per a períodes més recents i •
marcs espacials més delimitats facilita que sorgeixin tota una gamma de variables "
molt més concretes, que ajuden a explicar la particularitat del moviment de l'activitat _
immobiliària enfront el moviment econòmic general (tipus de crèdit concedit, rendes |
familiars disponibles...) i, sobretot s'utilitzen en les monografies d'àmbit local els preus
de sòl, com una de les principals variables que ajuden a explicar el ritme en l'activitat •
i els seus resultats morfològics.

El primer intent de copsar les empremtes que l'activitat del sector de la construcció I
produïa sobre les formes i, en concret, sobre l'estructura urbana fou elaborat per
HOYT en 1933 (36 ). L'anàlisi introduïa dos factors que ajudaven a explicar la diferent •
repercussió espacial dels moviments del cicle: el valor del sòl i la introducció de noves *
tecnologies, en concret, la revolució en els mitjans de transport. Aquests factors
produïen sobre el sistema urbà una progressiva diferenciació social i funcional. J
L'anàlisi es limitava, però, a realitzar un enfocament bidimensional de l'estructura i '
forma de la ciutat, és a dir, centrant-se en les transformacions sobre el plànol urbà. tt

ADAMS, en 1970, combinava en el seu treball l'anàlisi de l'activitat immobiliària amb
les repercussions espacials de les successives revolucions en el transport. El model f
espacial produït per ambdues variables dotava el pla urbà amb una mena de forma •

™(34) L'anàlisi de les teories de LEWIS pot trobar-se a PARKES.D.N. i THRIFT.N.J. (1980),
ob.cit.,pàg.419, o bé amb la consulta directa de la seva obra: LEWIS, J.P. (1965), Building cycles and ;
Britain's growth, London, Macmillan. •

(35 ) Una anàlisi històrica sobre els estudis de l'activitat immobiliària des de la geografia es realitza a
PARKES.D.N. I THRIFT,N.J.(1980), ob.cit., pàg.388-440 i WHITEHAND.J.W.R. (1987), ob.cit., pàg.11-
26. •

(36 ) HOYT.H (1970), One hundred years of land values in Chicago: the relationship of the growth of
Chicago to the rise in its land values, 1830-1933, New York, Arno Press.
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estrellada. A més del transport calia, però, considerar altres factors que
distorsionaven el model: primer, les ordenances i zonificació del planejament; segon,
el caràcter discontinu de l'edificació i creixement urbà, i tercer, la pressió de la

demanda sobre determinats tipus de sòl en diferents moments del cicle.

Sembla, doncs, que en les anàlisis a més gran escala i, sobretot, en les anàlisis que
introdueixen l'estudi de l'impacte espacial del sector de la construcció va ampliant-se
la gamma de variables a considerar. Manca definir el paper que juguen aquest tipus
d'inversions territorials en el desenvolupament de les etapes d'acumulació, i
concretament la seva relació amb el desenvolupament del mode de producció
capitalista.

HARVEY (37) relacionava els cicles d'inversió amb les periòdiques crisis de
sobreacumulació del capitalisme. La lògica d'obtenció del màxim benefici i les
contradiccions internes del model capitalista degeneren en un procés periòdic de
sobreacumulació que portaria a la devaluació i destrucció del capital i força de treball,
a menys que es trobi la manera d'absorbir els excedents. Els problemes de la
tendència del procés a la sobreacumulació són solucionats cíclicament amb la
devaluació temporal del capital i la recerca d'inversions alternatives rendibles
(augment del mercat, altres activitats, inversió en altres àrees geogràfiques...) que es
materialitzen en inversions que no són immediatament productives (capital fix i fons
de consum), però que ajuden a solucionar temporalment el problema de la
sobreacumulació, alhora que configuren un espai idoni per al desenvolupament

productiu i noves formes de consum.

Les plus-vàlues poden ser i són en part absorbides mitjançant creixents fluxos
d'inversió en infrastructures físiques i socials de llarga durada (segon i tercer circuit
del capital). A més, els fluxos i circuí.lacio del capital pressuposen l'existència d'un
suport espacial per al procés d'acumulació del capital "it is imposible to imagine such
a material process without the production of some kind of urbanization as a rational
"landscape" within with de accumulation of capital can proceed. Capital accumulation
and the production of urbanization go hand in hand" (38). En aquest punt cal introduir
la variable "temps", ja que el benefici depèn de l'obtenció d'una plus-vàlua dins un
temps determinat (el temps és diner), tensió que es reprodueix en la variable "espai"
(l'espai és temps i diner). L'urbanització del capital presenta com a lògica màxima la
recerca per tal d'augmentar l'eficiència de coordinació en l'espai i el temps (innovació
tecnològica), "In this sense also, capital accumulation, technological innovation and

capitalist urbanization have to go together" (39).

(37 ) HARVEY, D. (1978) "The urban process under capitalism: A framework for analysis', International
Journal of Urban and Regional Research, num.2, pag.101-131. Article que és recollit posteriorment en la
publicació HARVEY,D (1989), The urban experience, ob.cit.

(38 ) HARVEY.D (1989), pag.22.

(39 ) HARVEY.D (1989), pag.23
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L'estudi i anàlisi dels cicles d'inversió pot constituir un enfocament vàlid per a
comprendre l'evolució i creixement de l'ordenació de l'espai urbà ja que "(...) estos •

ciclos se suceden porque para la producción y demás funciones de la economía es
necesario inmovilizar una parte del capital y establecer un compromiso con una •
determinada tecnología y una organización del trabajo y, por tanto, establecer una B
determinada organización territorial de la inversión" (40). El paisatge urbà esdevé en
aquest context una gran escenografía (mai entesa com a element passiu) que

reallotja i adapta "els seus decorats" a les transformacions i necessitats sòcio-
polítiques d'una formació econòmica. No es tracta d'un pur mecanisme d'ajustament, fl
sinó que és un procés en gran part determinat i enaltit pels governs i diverses
instàncies de poder politico-economic amb l'objectiu de "potenciar los cambios en la •

estructura del territorio mas favorables a las reorganizaciones de la economia más : I
urgentes en cada fase de la etapa de acumulación" (41). La ciutat no és només el

marc del procés de producció i reproducció de la força de treball, sinó que a més •
esdevé un mecanisme de producció en si mateix: la inversió en "ciutat "genera més

creixement urbà, més producció i més consum de ciutat. •

Els fluxos d'inversió territorial en capital evolucionen amb intensitats diferents i usos
diferents (capital fix o fons de consum) segons les fases de l'etapa d'acumulació i el •
grau del problema de sobreacumulació. Així, en les fases inicials de l'etapa ™
d'acumulació, quan encara hi ha bones expectatives de creixement, la inversió en _
capital fix es dirigiria cap a inversions directament productives , mentre que en fases |
posteriors, i a mesura que es van reduint les expectatives, les inversions semblen

dirigir-se cap a inversions no productives (fons de consum). Alhora, i en relació amb el I
grau dels problemes de sobreacumulació, s'augmentarà la relació inversió en

infrastructura (i en general inversió pública)/ capital fix intern de la producció (propietat •
del capital) per tal d'augmentar la composició orgànica del capital i permetre nivells •
més elevats de guanys. Sembla, doncs, que quan més grans siguin els problemes de
sobreacumulació, les inversions en capital fix tendiran a invertir en infrastructura i g
inversions no directament productives, mentre que en períodes en què els problemes
de sobreacumulació del capital no siguin tan greus (menys necessitat de devaluar el 8

capital), les inversions es dirigiran cap a capital fix directament productiu.

Les inversions territorials contribueixen al desenvolupament de les etapes ft
d'acumulació "creando las condiciones territoriales favorables a las modificaciones de
la economia mas necessàrias en cada momento de la etapa de acumulación" (42). m

1
Des de la segona guerra mundial s'han produït un sèrie de canvis que tenen a veure
amb els volums i rapidesa de les inversions territorials. La concentració econòmica •

(40 ) UREÑA FRANCÈS, J. M. (1986), "Inversiones y planificación ...", ob.cit, pàg.34. •

(41 ) UREÑA FRANCÈS, J.M. (1986), ob.cit., pàg.34, "

(42 )URENA FRANCES, J.M. (1986), ob.cit, pàg.41. .
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sota firmes i corporacions multinacionals, corporacions financeres i empreses

multiproducte, en un marc de flexibilitat per al moviment i fluxos internacionals del
capital i recursos, incideix en una gran facilitat per canviar les inversions des dels
sectors de baix rendiment cap als de més alt rendiment i moure la producció des
d'àrees amb elevats costos de treball a d'altres àrees geogràfiques amb baixos
costos. Els canvis han portat una forta redistribució territorial de l'activitat productiva,
que ha incidit alhora en un procés d'alta competivitat urbana per tal d'atreure el capital
i els recursos humans. De fet, gran part de les polítiques urbanes europees i
espanyoles desenvolupades des de mitjan dels vuitanta, però sobretot al final de la

dècada, han d'entendre's en aquesta direcció. Les polítiques urbanes presenten ara
un enfocament bàsicament econòmic, purament pragmàtic, destinades a dinamitar
l'activitat econòmica urbana i provar d'atreure el màxim d'inversions foranes, amb
horitzons a curt i/o mig termini. Queden lluny aquells objectius d'equilibri i redistribució
social que predicaven les polítiques urbanes de final dels setanta (43).

- El cicle de la construcció en els anys vuitanta.

Els cicles d'edificació, amb una durada que oscil·la entre els 15-20 anys, s'instal·len
sobre uns cicles de més llarga durada que van lligats a variables causals diferents:
(44)

- En un cicle a llarg termini, és la demanda, lligada a aspectes econòmics i
demogràfics de marcat caràcter estructural, el factor que domina el conjunt de la
inversió en la construcció residencial. A aquest tipus de demanda, se la pot
anomenar "potencial" perquè la demanda d'habitatges principals a llarg termini
ve explicada per la necessitat existent, en relació al procés de formació de nous
habitatges i la capacitat de renda familiar. Els canvis en la tendència
demogràfica (reducció del nombre de membres del nucli familiar, augment del
nombre de llars unipersonals...) i la situació econòmica general juguen un paper
important en el moviment del cicle.

- El cicle de curta durada és influït, amb diferent intensitat, pels factors de
demanda i oferta. Per a seguir i entendre un cicle de curta durada, l'atenció de
la variable demanda haurà de centrar-se en la demanda "efectiva": la demanda

(43 ) SHORT comenta que aquest tipus de política busca només solucions a mig i curt termini (límits
electorals) i apunta que "we need to develop useful work that harnesses and stretches human creativity
without disrupting the ecological balance or creating unstable economies. (...) We need to question the
concept of economic growth based on attracting footloose capital and replace it with the notion of
investment based of human capital". SHORT, J.R. (1989), ob.cit., pàg. 20.

(44 ) Una anàlisi més detallada sobre la natura i característiques d'ambdós tipus de cicle pot trobar-se a:
RODRIGUEZ.J., CURBELO.J.L. i MARTIN,V. (1991), "Una aproximación a las necesidades de vivienda
en España. Proyección 1990-2009", a Revista Española de Financiación a la vivienda, núm.14-15,
Madrid, Banco Hipotecario de España.
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1
potencial només es traduirà en demanda "efectiva" davant la presència d'una
sèrie de circumstàncies de caràcter fonamentalment econòmic, i no tant 8
estrictament demogràfiques, com ho era la demanda potencial del cicle de llarga
durada. Els canvis en les condicions dels préstecs hipotecaris i les mesures de •
recolzament fiscal són els principals responsables del comportament d'aquest •
tipus de cicles. :

Així, si la conjuntura econòmica ho permet, la demanda potencial es materialitza en
demanda efectiva, i són per tant el cicle econòmic i la situació del mercat immobiliari , •
els que conjuntament expliquen les diferències entre ambdós tipus de demanda. m

Sembla, doncs, que per a l'anàlisi del nostre cicle les variables explicatives hauran de •
referir-se més concretament a les característiques que presenten durant aquests anys I
oferta (promoció immobiliària) i demanda, determinades, en gran mesura, per les
línies sòcio-econòmiques i polítiques més o menys directament relacionades amb el : •
tema de l'habitatge.

Segons les investigacions de KUZNETS (45), els cicles immobiliaris presenten una •
duració que oscil·la entre els 15-20 anys, dibuixant quatre fases de desenvolupament: \
expansió, crísi, contracció de l'activitat i reanimació. El cicle q
investigació analitza no forma un cicle sencer, segons aquests entens.
expansió, crísi, contracció de l'activitat i reanimació. El cicle que la present •

En el nostre cas, l'interval temporal (1979-1989) reflecteix la cua del moviment de •
contracció provinent de la crisi de mitjan dels anys setanta, l'estancament dels primers "
anys del vuitanta i el moviment de reanimació i posterior expansió del segon —
quinquenni de la dècada. Durant aquest període i sota l'onada de les polítiques |
neoliberals, els estats abandonen els programes massius de foment de la construcció
de l'habitatge. •

(45 ) KUZNETS, S. (1930), ob.cit.

IL'etapa de recuperació iniciada en 1985-86, que s'ha perllongat a nivell estatal fins
1989-90, no ha tingut ni la intensitat ni la durada de l'etapa corresponent als anys
seixanta, ni del període 1970-74. El boom dels anys seixanta responia a unes _
necessitats marcadament estructurals que incidien amb força sobre el mercat de g
l'habitatge (augment demogràfic, moviments migratoris...), però també sobre els altres
sectors (obra pública, indústria..) fruit del desenvolupament econòmic del període. Ja ft
molt menys expansius i intensos i que responen més a conjuntures econòmiques
concretes: el de 1970-74, que anunciava ja el moment previ a l'entrada de la crisi •
econòmica, i el darrer de 1985-1990, que caracteritzarem més endavant. ; .1

El cicle de l'edificació entra en relació amb el procés d'acumulació i inversió de capital, ft
i segueix, per tant, en general el ritme de l'activitat econòmica. En les darreres

I

1
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dècades, el sector de la construcció ha mostrat unes oscil·lacions en el nivell

d'activitat superiors a les d'altres sectors econòmics.

Amb aquest comportament, la construcció ha intensificat el caràcter cíclic del conjunt

de l'economia, recuperant-se més tard, en moments de creixement, que d'altres

sectors "para luego crecer más rápidamente después de iniciarse la recuperación

económica y decreciendo antes y mas rápidamente en las fases de recesión" (46).

Aquests especials moviments podrien explicar-se en principi pels llargs períodes de

gestació de la indústria de la construcció i per la rigidesa i poca elasticitat del producte

que ofereix.

RÀFOLS (47) apunta que la fluctuació cíclica no sempre ha mantingut un paral·lelisme

amb el perfil de l'activitat econòmica general. Entre els anys cinquanta i seixanta, i fins

a començament dels setanta, si bé la construcció industrial es tenia en compte com

un component més de la formació bruta de capital fix, la inversió en construcció

mostrava un cert caràcter anticíclic; és a dir, semblava moure's en direcció contrària a

la del conjunt de l'activitat econòmica.

Aquest canvi de comportament, de flux anticíclic per a les dècades dels cinquanta i

seixanta a un perfil cíclic per a les dues darreres dècades, pot tenir relació amb dos

fenòmens, fonamentalment:

1 - L'estat substitueix el massiu programa de foment de producció d'habitatge

de la postguerra per polítiques d'habitatge encaminades a l'ajut directe de la

demanda.

Anys més tard, l'aparició de les polítiques antiinflaccionistes durant la "crisi del

petroli" i la necessitat de controlar les despeses públiques en matèria

d'habitatge i obra pública que havien estat utilitzades com a variables

anticícliques.reforçaren la tendència de canvi de comportament del sector de la

construcció (48).

(46) RÀFOLS,J. (1989), "El papel de la vivienda en la economía española", a Revista Española de
financiación a la vivienda, Madrid, Banco Hipotecario de España, núm. 10, pàg.119. Aquest tipus de
fluctuacions fou ja assenyalat per HABAKKUK en el seu estudi sobre les fluctuacions en la construcció
d'habitatge a Anglaterra i EEUU en el segle XIX. Més tard LEWIS (1965), ob.cit., n'assenyalava els seus
efectes multiplicadors. Comentaris sobre les teories d'aquests autors poden trobar-se a WHITEHAND,
J.W.R. (1987), ob.cit. , pàg.15-16, i PARRES,D.N. í THRIFT,N.J. (1980), ob.cit., pàg.419-420.

(47 ) RAFOLS.J. (1989), ob.cit., pàg.117-121.

(48 ) RAFOLS.J. assenyala que:"La utilización de la demanda de obra pública como variable anticíclica,
ampliamente usada en los años 1950 y 1960, presenta hoy mayores dificultades " i continua més
endavant analitzant la relació existent entre cicles econòmics i actuació estatal: "solamente con la
expansión econòmica que genera mayores ingresos públicos pueden acometerse programas de
infraestrucutra imprescindibles para el crecimiento. Hoy pues, la demanda de obra pública refuerza el
ciclo". RAFOLS.J. (1989), ob.cit., pag.120.
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2 - El mercat de l'habitatge s'ha tomat més inestable a curt termini: la disminució
de la necessitat primària d'allotjament ha suposat una gran fluctuació de la f
demanda segons la conjuntura econòmica del moment, demanda de millora en
gran part. •

3 - A més, el comportament de la demanda ha vingut regulat, com veurem més \
endavant, per les condicions crediticios i les mesures favorables en la matèria i
decretades per l'Administració. I

El canvi es produeix en els primers anys de la dècada dels setanta, quan el sector de I
la construcció deixa de presentar el perfil anticíclic dels darrers anys per a dibuixar
una línia de comportament similar a la del conjunt de l'economia. La construcció jt
residencial arrossegarà tot el sector de la construcció accentuant els fluxos cíclics del
moviment econòmic general (49). La contracció i crisi del sector deixava entreveure ja m
que es tractava d'alguna cosa més que d'una simple recessió cíclica del mercat. |
L'habitatge entrava en una fase de reestructuració molt lligada a la flexibilitat de la
nova esfera productiva (diversificació de productes, reestructuracions verticals de I
grans societats per tal de flexibilitzar la producció i controlar tot el procés immobiliari,
produccions més moderades...) i enfrontar-se així a un mercat i una demanda molt •
més fragmentada i diversificada (nivells de renda, àmplia diversitat de tipologies, tipus ! •
d'unitat familiar, nous estils de vida...). j _

BALL (50), apunta que, tot i els diferents resultats segons sigui el context a escales ! *
nacionals i locals, la reestructuració del mercat immobiliari i, concretament, del sector • _
de l'habitatge presenta arreu una sèrie de punts en comú: ; |

i

- Tendència a la fragmentació i flexibilitat en el procés de producció. _

- Èmfasi en el marketing de producte. |
- El canvi tecnològic condueix a la flexibilització en la producció (productes
manufacturats, aplicació massiva de nous materials i/o components, "but it is I
wrog to think, as is frequently assumed, that techniques have gone back to
"traditional" methods" (51). •
- Creixents papers de la subcontractació i planificació in situ del procés i I
organització del treball.

(49) L'evolució del PIB de l'activitat econòmica i del PIB del sector de la construcció a Espanya •
corrobora l'anterior afirmació: en els moments de recessió, el sector de la construcció cau més •
intensament que el PIB i el moviment de recuperació és més intens que el del conjunt de l'economia. La
recessió de la producció d'habitatges té, en general, una repercussió global als països de l'esfera
capitalista,"At varying times, from the mid-1970s through to the early 1980s, virtually every advanced •
capitalist country experienced a collapse in it housing output". B ALL, M (1989), "The international ™
restructuring of housing production", a BALL,M.; HARLOE.M.i MARTENS.M. (1989), Housing and social
change in Europe and the USA, London, Routledge, pàg. 169. •

(50 ) BALL, M. (1989), ob.cit. pàg. 185. *

(51 ) BALL, M. (1989), ob.cit. pàg.

I
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- Creixent paper dels crèdits a la producció i consum del producte.
- Gran i creixent estratificació del mercat
- Declivi del productor independent de tipus mitjà.

Sembla, doncs, que a nivell d'esfera productiva s'acaba amb els macro-projectes tan
característics dels anys de postguerra, mentre es dissenyen noves estratègies de
producte i tècniques de marketing i venda de producte, davant una demanda molt
fragmentada i segmentada. Es deixa enrera la forta intervenció estatal en matèries

d'habitatge, sota formes molt diverses a nivell internacional, i el mercat queda
pràcticament en mans del capital privat. Les grans societats immobiliàries dominen el
mercat de la producció, tot i que per la creixent fragmentació i estratificació del mercat
tenen cabuda també un gran nombre de societats petites, que han mostrat una gran
facilitat per adaptar-se a les noves condicions del mercat. Amb tot els nivell més
elevats de producció i beneficis es concentren en poques mans. En el rerafons
d'aquestes grans societats es localitza arreu el capital financer, que ha mostrat una
forta presència en el mercat, sobretot a partir de mitjan de la dècada.

La diversificació i fragmentació del mercat de producció pot relacionar-se també amb
l'aparició de nous productes que han interessat de gran manera a les grans societats
immobiliàries: els nous centres d'oci, els equipaments comercials i el mercat
d'oficines.

1.1.1.3 - Impacte espacial de la innovació tecnològica i cicles
d'inversió.

GOMEZ-ORDONEZ i SOLA-MORALES (52), analitzant el cas de la Barcelona
metropolitanta, relacionen els processos d'inversió en capital fix i dinàmica de
creixement urbà amb l'ús que del espai fa el capital: com a formació de valor i
consolidació de la plus-vàlua, explotació i reproducció del treball, concentració i
dominació mitjançant intercanvi i consum, i circulació i acumulació del capital.
S'estableix una anàlisi interpretativa del creixement urbà atenent les relacions entre
els tres sectors bàsics de capitalització a la ciutat: inversió en infrastructura, sòl i
edificació, destacant la rellevància del primer dels sectors "no solament perquè
correspon als sectors inversors punta, protagonistes aparents de l'avançament
econòmic i tecnològic, sinó perquè estableix característiques d'inèrcia, de llarga
durada en el creixement urbà, que condicionen en gran part les seves formes
d'evolució i la naturalesa dels successius problemes i conflictes conjunturals". (53)
Amb aquest enfocament, s'estableixen quatre perioditzacions que resumeixen la

(52 ) GOMEZ ORDONEZ,J.L i SOLA-MORALES, M. (1977), ob.cit que apareix publicat posteriorment
en SOLA-MORALES, M. (1993), Les formes del creixement..., ob.cit, pàg..55-68.

(53 )SOLÀ-MORALES,M. (1993), ob.cit., pàg. 58.
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interpretació de les relacions entre inversió en infrastructura i ús del sòl urbà des de
mitjan del XIX: •

- El període colonial (1840-1910), caracteritzat per l'ús de l'espai urbà pel capital
(grups de poder económico-social en gran part d'origen forà) per a la formació I
de valor i consolidació de la plus-vàlua. Les inversions de capital s'orienten cap
a la transformació de l'estructura orgànica del territori, que tendeix a focalitzar- •
se a les ciutats per tal d'articular i dominar el territori del seu entorn (ferrocarrils i M
serveis públics com la infrastructura d'aigua i sanejament). Les inversions
públiques dels primers anys preparen el marc territorial (formació de valor d'ús) I
que ha de possibilitar el gran creixement urbà (consolidació de la plus-vàlua) a
partir de l'enderroc de les muralles. •

- El període de "foment" i promoció (1910-1935): La inversió és ara realitzada
per un nombre més grans de grups de poder (molt capital d'origen local) que •
continuen utilitzant el sòl com a procés de revalorització (formació de valor i ™
consolidació de plus-vàlua) i com a explotació i reproducció de la força de ^
treball. Es tracta d'inversions molt més directes que les realitzades en el període |
colonial i que es revaloritzen també més ràpidament amb una forta extensió de
la urbanització al territori. Es produeix un fort increment demogràfic i, l'entrada •
de grans extensions de sòl en el mercat (per inversions en infrastructura), que i
no suposen un creixement paral·lel en el nombre d'habitatges. •

- El tercer període, amb inversions de "subsistència" (1940-65), ve caracteritzat
per un nivell mínim d'inversions destinades a cobrir les necessitats més urgents,
que tenen com a protagonista l'Administració local (obertures i allargaments de
vies, inversió en places i jardins urbans..). Els baixos nivells d'inversió _
provoquen un deteriorament progressiu dels serveis i infrastructures urbanes |
globals i dificulten alhora l'entrada de nou sòl al mercat. El fort creixement
demogràfic i les demandes d'habitatge no poden ser assumides per un sector ft
de la construcció amb capacitats productives encara molt baixes, dominant la
gestió individual que densifica els espais centrals, ocupa les àrees més •
immediates o endega processos més "heterodoxos": urbanització marginal, I
procés d'autoconstrucció....Aquest tipus de procés, a més d'absorbir els dèficits
que no poden ser assumits ni poden entrar (via rendes) al mercat, presenta al •
propietari de sòl la possibilitat de generar plus-values i millorar els valors
diferencials del sòl marginal respecte a posicions més centrals. (54) •

- El darrer període, amb inversions d'"explotació" (1965-1975), es caracteritza
per l'ús de l'espai urbà com a producte de circulació i acumulació de capital. Les •
inversions són en aquest cas realitzades per un reduït nombre de grups amb •

I

(54 ) Vegeu sobre l'aparició de les àrees marginals i les formacions de plus-values SOLA-MORALES |
"La urbanització marginal i la formació de plus-vàlua del sòl" a SOLA-MORALES (1993), Les formes del
creixement urbà, ob.cit.; article ja publicat en 1974 a Papers. Revista de sociologia, núm.3, pag. 365-80. ^

I
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recolzament del sector públic que tracten de cobrir els dèficits alhora que obtenir
beneficis (construcció massiva fomentada per les polítiques d'habitatge estatal,
grans obres públiques...). Es produeix una densificado dels espais més centrals
de la ciutat i una ocupació massiva dels barris i àrees immediates, així com
l'extensió o densificado dels barris marginals.

Utilitzant l'esquema introduït per GOMEZ ORDONEZ i SOLA-MORALES, UREÑA (55)
estableix un model interpretatiu, més general, que relaciona l'ús de l'espai urbà i tipus
d'inversions en capital fix amb la dinàmica més general de l'etapa d'acumulació
(suposant l'existència des dues etapes d'acumulació entre 1890-1940 i una altra entre

1940 i 1990). En el moment de canvi d'etapa d'acumuladó es materialitzen els fluxos
d'inversió en què predomina el tipus "colonial" (inversió tecnològica en el territori amb
un gran paper per a l'ordenadó territorial i processos d'acumulació per a la següent
etapa d'acumulació), que l'autor localitza amb els màxims d'inversió de 1940 i 1990,
realitzant una predicció molt meritòria. A mitjan de l'etapa d'acumulació, es
desenvoluparien les inversions de tipus Promoció o Subsistència en relació amb la
necessitat de preparar les àrees perifèriques del territori per tal d'acollir les noves
inversions i, alhora, ampliar el mercat, fases que es localitzen amb els màxims de
1910-1957/58. Ja en el moment més intens de la crisi de l'etapa d'acumuladó
predominarien les inversions de tipus "explotació" , de caràcter explotador i
improductives, com a darrer recurs per a obtenir benefici, fase que coincidiria amb els
màxims de 1929 i 1974.

ROCA i CARRERES completaran més endavant les anàlisis de GOMEZ i ORDONEZ
amb les anàlisis que es realitzen sobre la Barcelona pre-olímpica amb forts
moviments d'inversió territorial per a la construcció d'infrastructures, renovació i
refoma urbana, treballs que semblen incidir en una nova fase d'urbanització
"colonialista". Les grans inversions en infrastructura urbana i ocupació de les àrees
intersticials dels anys vuitanta no suposen només un canvi en l'organització i
estructura urbana, sinó que a més estableixen "un redimensionament de llarga durada
en les possibilitats d'inversió en la mateixa dutat com a capital fix" (56).

Les infrastructures juguen un paper orientador dels nous processos de creixement
urbà alhora que el doten d'unes formes i estructures de llarga permanència i gran
resistència als canvis. La innovado tecnològica en general, però sobretot les
innovacions relacionades amb els mitjans de transport (ferrocarril, tramvia, la
generalització de l'ús de l'automòbil,...) (57), han estat tradicionalment destacades en

(55 ) Ja apuntat, però, pels arquitectes italians FOLIN, M. (1976), ob.cit. i SECCHI, B. (1974), ob.cit.

(56) ROCA ALBERT, J. (1994), "Recomposició capitalista i periferització...', ob.cit. pàg. 620, vegeu
també CARRERAS VEROAOUER.C. (1993), Geografia urbana de Barcelona. Barcelona, Oikos-Tau.

(57 ) Un perfecte exemple de ("impacte que sobre la forma urbana tenen les innovacions i inversions en
transport l'ofereix JOHNSON (1974), Geografía urbana , Barcelona, Oikos Tau, que relaciona l'expansió
i formació històrica del plànol urbà amb les diferents introduccions tecnològiques en el transport urbà .
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els estudis urbans com a grans modeladora de les formes i estructures urbanes.
SICCA, P. apunta que "gran parte de las ¡novaciones tecnológicas se dirigen a la •
explotación más eficaz y económica del espacio, a través, sobre todo, de los medios
de transporte, horizontales y verticales, de las técnicas constructivas y del control de •
los factores climáticos y de la luz" i que les grans transformacions territorials del XIX •
foren causades per la necessitat "que lleva aparejada el desarrollo del capitalismo de _
proceder a una revisión profunda de la base productiva, tecnològica y organizativa de j|
las ciudades" (58). Avenç tecnològic i inversió en infrastructura territorial es relacionen

en aquest context amb el caràcter cíclic dels ritmes d'inversió en capital fix i fons de I
consum. !

ISARD (59) relaciona cicles d'inversió, innovació tecnològica, inversió en transport i en I
edificació, presentant l'evidència empírica que dins de cada etapa d'acumulació i/o
cicle KONDRATIEFF existeixen tres cicles d'inversió en transport i edificació. La

inversió en edificació representaria el moment culminant de l'adaptació de la indústria
i el comerç a les característiques del transport. Els moments expansius del cicle de
l'edificació vindrien des d'aquesta perspectiva precedides i impulsades per un fort •
moviment d'inversió en infrastructures, adaptant les fornies de l'edificació a les noves
lògiques introduïdes per aquestes. Des d'aquest punt podem entendre també els •

estudis de WARD i ADAMS que apunten la relació de la construcció de les grans *
autopistes americanes amb l'expansió urbana residencial en forma suburbana (60). «
Es relaciona, així, cicle d'inversió, innovació tecnològica i cicle d'edificació amb |
l'impacte espacial que aquests tenen sobre el plànol urbà i l'estructura urbana,

prioritzant l'enfocament expansiu sobre la transformació urbana. I

WHITEHAND (61) relaciona cicles d'inversió urbana i aplicació d'innovacions
tecnològiques sota una concepció molt més àmplia del terme i de forma bastant »
eclèctica. L'autor distingeix quatre grans grups d'innovacions que tenen una més gran
incidència en la forma urbana i que han de relacionar-se també amb el •
desenvolupament de les actituds i relacions socials: les relacionades directament amb

el món de la construcció (materials de construcció, legislació...), innovacions _
funcionals en els mètodes de producció i innovacions en el camp de la distribució i ; |
consum (comercials, negocis..), innovacions en els mitjans de transport com una

I

I
JOHNSON apunta que les innovacions en transport afavoreixen els moviments de creixment urbà, «
alhora que estableix dinàmiques de diferenciació funcional i social. •

(58 ) SICCA, P. (1980), Historia del urbanismo. B siglo XIX, Madrid, IEAL, vol. 1, pàg.43.

(59 ) ISARD, W. (1942), 'Transport development and building cycle", a Quarterly Journal of Economics, , •
num.57, pag.90-102. £

(60) ADAMS.J.S. (1970), °Residential structure of Midwestern cities", Annals of the Association of
American Geographers, vol. 60, pàg.37-62.; WARD.D. (1964), "A comparative historical geography of •
streetcar suburbs of Boston (Mass.) and Leeds (England): 1850-1920", a Annals of the Association of •
American Goegraphers, vol.54, pag.477-489.

(61 ) Vegeu WHITEHAND, J.W.R.(1987), The changing face...,ob.cit. I
I
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particular i destacada innovado funcional i, finalment, les relacionades amb el

planejament. Cada cicle de la construcció podría caracterizar-se per l'adopció d'un
nombre d'innovacions, que presenten unes particulars empremtes morfològiques
sobre l'espai urbà. (62) Dins l'esquema dissenyat per WHITEHAND, tindria cabuda
una explicació de la forma urbana molt més atenta a les formes tridimensionals, al
tipus i estil arquitectònic de l'edificació.

Els canvis i transformacions urbanes de final dels setanta i anys vuitanta, com ja hem
assenyalat, estan bàsicament fonamentats en grans innovacions en el sector de les
telecomunicacions i transport. Aquestes provoquen una forta reestructuració del
mercat de treball, de la lògica de localització tradicional de les unitats productives i
d'alguns serveis terciaris, al mateix temps que una forta reestructuració social.
Aquestes noves lògiques creen un espai molt fragmentat, extens i poc dens, alhora
que una creixent especialització funcional i segregació espacial.

Les inversions territorials configuren el paisatge urbà assignant una sèrie d'usos a
l'espai segons les disponibilitats de sòl, possibilitat d'inversió i estratègies dels
diversos agents que hi intervenen. Un cop assenyalada la relació entre dinàmica

econòmica i inversió territorial, entrarem a caracteritzar les implicacions que sobre
forma i estructura urbana té el mercat del sòl.

1.1.2 - USOS, PREU DEL SÒL I DINÀMICA D'INVERSIÓ
TERRITORIAL.

El creixement de la ciutat capitalista ha desenvolupat una jeràrquica distribució
espacial dels usos i activitats urbanes (incloses les relacions socials) que es

relacionen amb els preus del sòl.

Bona part dels estudis tradicionals i models espacials sobre el creixement i forma
urbana analitzen el funcionament del mercat del sòl per tal d'arribar a establir un
esquema explicatiu de la jerarquització funcional i social urbana, relacionant la
localització de les diferents activitats urbanes o usos als preus del sòl.

(62 ) WHITEHAND prova d'establir un esquema general descriptiu que relaciona forma urbana, adopció
d'innovacions sobre les teories clàssiques del mercat del sòl i renda urbana i les teories de CONZEN
sobre la formació de franges perifèriques! El model més descriptiu que explicatiu, prova de completar-se
i flexibilitzar-se més endavant, en els vuitanta, amb la diferent incidència i comportament dels agents
que intervenen en el procés de producció urbana. SLATER.T.R. (1990), "Urban morphology in 1990:
developments in international cooperation', pàg. 3-22, i del mateix "Starting again: recollections of an
urban morphologist", pàg.23-38, els dos treballs a SLATER.T.R. (Ed),The built form of western cities,
Leicester and London, Leicester University Press.
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1.1.2.1 - Natura i factors que incideixen en el funcionament del
mercat del sòl. •

I
El sòl presenta una sèrie de característiques que el diferencien d'altres béns
involucrats en el procés de producció. Entre aqüestes cal destacar la seva poca
flexibilitat pel seu caràcter únic, permanent i inamovible. Com a resultat d'aquestes
característiques, juntament amb les estructures legals, socials i polítiques de les I
diferents societats, l'ús i propietat del sòl involucra unes complexes relacions
d'interessos, drets i ocupació. Finalment cal introduir-hi una sèrie de variables no fl
econòmiques i que estan relacionades amb valoracions socials, de prestigi o *
simbòliques de difícil quantificació i/o valoració. Aquestes característiques provoquen ; M
que el mercat del sòl sigui un mercat de concurrència imperfecta, tingui un caràcter |
especulatiu i sigui molt poc flexible, sensible a les conjuntures econòmiques i a les
determinants del planejament. ¡I

GARCÍA BALLESTEROS apunta "que los componentes del precio del suelo urbano
son el valor agrícola del terreno incrementado con los costes de ordenación y ; •
acondicionamiento para hacerlo edificable" als quals cal afegir factors com "plusvalías
como la renta de situación y la renta de escasez y potencial (retenció especulativa,
conjuntura económica,...) (...); accesibilidad general y particular, es decir la facilidad
de accesso ai terreno y su proximidad relativa a los lugares privilegiados del espacio _
urbano o a las zonas más adecuadas para el uso al que se le destine". Juntament |
amb aquests factors generals, ha de tenir-se en compte també l'actuació i estratègies
dels diversos agents que intervenen en el mercat del sòl i producció urbana I
(propietaris, llogaters, promotors, grups immobiliaris, institucions financeres,
institucions governamentals...) ja que "el mercado del suelo urbano está dominado por •
una serie de agentes con desigual poder de información y, por tanto, desigual I
capacidad para influir en las modificaciones de los precios del suelo". (63)

Per les característiques del mercat del sòl, a què ja ens hem referit, sembla que el ; 8
desenvolupament de sòl i el seu preu aniran més lligats als factors de demanda que
als de l'oferta (sobretot per la poca flexibilitat en la producció de sòl). L'ús del sòl urbà I
en una economia de mercat (deixant ara de banda les influències de la política urbana
Í planejament) ve determinat per decisions individuals que competeixen per establir •
les diferents activitats sobre el sòl. La diferent distribució d'usos sobre el sòl serà ' ••
presumiblement aquella que pugui rendibilitzar el seu emplaçament (bid-rent theory).

I

I

I
(63) Més endavant, la mateixa autora unifica els factors en tres grans grups: factors generals que
expliquen les variacions dels preus del sòl en una ciutat en el temps (conjuntures, planificació, grandària
de la ciutat, taxes fiscals...), factors de macrolocalització que expliquen les diferències de preus entre les i
diferents zones de la ciutat (accessibilitat general, transport, edificabilitat i usos determinats pel j
planejament,...) i factors de microlocalització que explicarien les diferències de preus dins uns mateixa i
zona (accessibilitat, grandària del parcel·laria i forma, topografia, localització dels serveis...). GARCIA |
BALLESTEROS, A. (1982), "Precio del suelo y estructura urbana", pàg. 504 i 505 a BONET CORREA
(Coor) (1962), Urbanismo e Historia Urbana en el mundo Hispánico, volum I, pàg. 495-510 _

I

I
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S'assumeix en aquest pressupost que la demanda serà una demanda d'ús i que, per

tant, ocuparà directament el "sòl. El factor demanda presenta dos components:

demanda d'ús i demanda de valor de canvi i especulativa, que resta a l'expectativa

d'augmentar les rendes i preu final del sòl en una transacció futura (64).

Si en els primers moments del desenvolupament del capitalisme gran part de la

producció urbana responia a operacions de valor d'ús i compra de sòl per a instal.lar-

hi directament una activitat urbana, el desenvolupament de l'home econòmic i el

desenvolupament del capitalisme ha produït l'ascendència de l'ús de sòl com a valor

de canvi (compra de sòl per a realitzar una transacció). Els nous canvis sòcio-

econòmics i el creixent poder de les grans institucions financeres han provocat un nou

desplaçament de l'ús del sòl : el valor de canvi passa ara a valor d'inversió i valor

financer. El mercat financer controla ara tots el fluxos d'inversió, inclosos els destinats

a inversions en el territori, "the financial institutions determine the when and where of

investment and what can and cannot be builf (65). L'espai urbà és ara un espai amb

un valor fonamentalment econòmic i financer per damunt del seu valor social. La

ciutat deixa d'estar pensada per al desenvolupament de les relacions humanes; la

rendibilitat de les operacions està per damunt de qualsevol valoració social. (66)

Junt el factor demanda cal considerar a més tota una altra sèrie de factors relacionats

amb la oferta: efectes del planejament (edificabilitats, qualificació, nivells

d'equipament...) que incideixen en els valors potencials del sòl; restriccions físiques

del sòl que poden limitar les implantacions d'activitats urbanes (nivells topogràfics,

subministrament de serveis urbans,..) i, sobretot, el comportament i decisió del

propietari de sòl. La importància d'aquest agent en el procés de desenvolupament

urbà ve copsada sobretot per les anàlisis marxistes que apunten el gran poder del

propietari en les decisions dels processos urbans que poden derivar en una situació

de monopoli. La figura del propietari individual, però, com veurem més endavant,

sembla haver-se diluït, en un mercat de ràpides transaccions econòmiques i domini

del mercat per les gran societats financeres i immobiliàries.

1.1.2.2- Usi preu del sòl.

Gran part dels estudis elaborats sobre el mercat del sòl assenyalen l'íntima relació

entre usos i preus del sòl. Utilitzant paraules d'ALONSO, els usos determinen el preu

del sòl i els preus del sòl distribueixen els diferents usos. (67)

(64 ) HARVEY, D. (1977), Urbanismo y desigualdad social, Madrid. S.XXI.

(65 ) SHORT, J.R. (1989), úb cit, pàg. 23.

(66) En aquest punt, pensem en el suggerent text de FERNANDEZ ALBA, A. (1990), La metròpoli
vacía, ob.cit.

(67) ALONSO, W. (1964), Location and land use, Cambridge (USA), Harvard University Press. Des
d'una perspectiva marxista, vegeu TOPALOV, CH.. (1984), Ganancias y rentas urbanas. Bementos
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I
Les diferents teories i models espacials estableixen que, en general, les activitats es
localitzen sobre l'espai urbà segons la seva necessitat d'establir unes ocupacions més I
o menys centrals, i liciten pel sòl segons aquesta. El resultat d'aquest model de renda-
distància al centre (bid-rent theory) configuraria un gradient de preus i usos del sòl •
que declina del centre a la perifèria, comportament que fàcilment es relaciona amb el •
model de VON THÜNEN i que després seria desenvolupat per HURD (1903) per al sòl —

urbà. (68). "In essence, the bid-rent formulations rest upon the assumption that jj
different activities will have bid-rents curves which vary in form according to their need
to be at the centre of the city. This, in turn, depends upon the nature of the activities, I
their ability to take advantage of higly priced central sites and their sensitivity to
transport costs." (69). •

Al ser el preu del sòl superior en àrees més centrals aquestes serien ocupades també
amb més gran intensitat, i la seva rendibilització produiria un paisatge més dens, més <
edificat. Segons aquest patró de comportament, la densitat i intensitat d'usos
davallaria del centre a la perifèria, on predominarien els paisatges de menys densitat
(70). El preu del sòl i les diferents densitats d'inversió per unitat territorial incidirien en I
la diferenciació funcional i social de l'espai urbà i, en definitiva, en la forma i estructura
urbana. BERRY, per exemple, en la seva anàlisi del mercat de sòl de Melbourne ; •
apunta que el preu del sòl presenta una íntima relació amb la intensitat dels usos que *
allotja, assenyalant que a més preu més intensitat d'ús. (71) «

La relació usos-preu del sòl són els ítems principals que ajudarien a explicar *
l'estructura urbana i la distribució d'usos en la configuració de tota una gamma de _
models espacials clàssics: BURGESS amb la construcció del model ràdio-concèntric, \ |
que posa èmfasi en la distribució dels usos residencials i l'estructura social urbana; :

HOYT que transforma el model ràdio-concèntric de BURGESS en un patró sectorial I
que considera que el centre no és l'únic espai que concentra l'activitat econòmica ,
sinó que aquesta també es distribueix al llarg de les vies de transport més importants i ; •
el model de HARRIS i ULLMAN, que introdueix encara més flexibilitat al model de •
HOYT amb la idea de nuclis múltiples que doten l'espai urbà d'una estructura cel·lular
amb un nombre múltiple d'àrees especialitzades...En un context europeu, el britànic |
MAN N (72) establiria un model que combinaria l'estructura concèntrica de BURGESS

Teóricos, Madrid, Siglo XXI. TOPALOV realitza una revisió de tota la conceptualització marxista entom
les "rendes" i preu del sòl per acabar amb un repàs dels models espacials clàssics i neoclàssics d'usos i .
preus del sòl. ' 8

(68 ) HURD, R. M (1903), Principles of city land values, New York, Record and Guide. Més endavant, ™
seria desenvolupat i completat per ISARD, WINGO, ALONSO, MILLS...

(69) KIVELL, P. (1993), ob.cit, pàg. 18. : 1

(70) En aquesta relació, preu del sòl i densitat s'entraria en relació amb la noció de profrtabilitat de I
RICARDO, de manera que les elevades rendes fan més rendibles les altes densitats.

(71 ) BERRY, B. (1974), "The economies of land-use intensities in Melbourne.Autralia.", Geographical \ £
Review, num.64, pag.479-97. ;

(72 ) MANN, P.H. (1965), An approach to urban sociology, London, Routledge & Kegan Paul. >

I

I
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i de sectors de HOYT en àrees més especialitzades, .recalcant la importancia de la

intervenció del capital públic, sobretot en usos residencials, en la forma i estructura

urbana de la ciutat europea.

Tot i el gran nombre de crítiques realitzades (73), els models i teories clàssiques de la

renda del sòl han estat un suport fonamental per a entendre l'evolució de l'estructura

urbana i els patrons de distribució dels usos del sòl. Les principals crítiques es

dirigeixen cap a la simplificació dels models que ignoren els aspectes físics dels

emplaçaments, les relacions i interdependències dels usos, el funcionament

imperfecte del mercat i la incidència de les estratègies desenvolupades pels diferents

agents que intervenen en el mercat (de caràcter públic o privat) (74).

La dinàmica de creixement i expansió urbana provocaria un canvi en els preus del sòl

que afectaria tots els nivells de la jerarquia (dels preus més baixos als més elevats),

canvis què afectarien la distribució existent dels usos (75). Com CONZEN assenyala,

els usos són molt més volubles als canvis que no pas les inversions territorials ja

realitzades (edificacions i traçat urbà:trama/parcel.lari) (76). Així, les noves inversions

i la nova implantació d'usos tractarien d'adaptar-se a les formes creades per

inversions anteriors. En un àmbit dinàmic de creixement es produiran certs

desplaçaments d'usos des de les àrees més centrals a àrees més perifèriques en

relació a la diferent capacitat dels usos per a rendibilitzar el seu emplaçament. Les

formes construïdes poden ser adaptades per tal d'allotjar els nous usos, de manera

que el canvi i/o substitució edificatoria és menys ràpida que l'àmbit d'aprofrtament del

sòl. El grau de permanència i/o resistència al canvi és encara més elevat a nivell de

traçat urbà (parcel.lari i viari), amb la qual cosa aquests darrers són els components

més conservadors de les formes del plànol urbà. CONZEN estableix, així, que la

configuració i estructura urbana s'estableix gràcies a una permanent i a voltes

conflictiva relació entre canvi i permanència, allunyant-se de les interpretacions

tradicionals evolutives del plànol urbà.

La relació dinàmica entre plànol, usos i edificació permet a CONZEN introduir en la

seva anàlisi dos conceptes de gran transcendència sobre la forma i dinàmica del

plànol que ens interessa reflectir el cinyell perifèric o marginal i la línia de fixació. Les

(73 ) Vegeu, pel que fa al cas, CARTER, H. (1974), B estudio de la Geografia urbana, Madrid, IEAL;
KIVELL, P. (1993), ob.cit.

(74 ) En aquest darrer punt insistirà l'escola marxista destacant el paper del gran propietari de sòl, que
pot arribar a controlar el funcionament del mercat de sòl (monopoli).

(75) RODRÍGUEZ LESTEGAS apunta la relació existent entre increments en els preus del sòl i
dinàmica immobiliària: "los períodos de mayor actividad constructiva y, por tanto, caracterizados por
una fuerte demanda de solares van seguidos por una immediata elevación de los precios de los
terrenos", pàg. 40. Les fortes pressions sobre el preu de sòl dels anys vuitanta haurien de relacionar-se
també, però, amb unes polítiques i línies de planejament urbà tendents a contenir el creixement.
RODRÍGUEZ LESTEGAS, F. (1989J, Valor y usos del suelo urbano en Lugo, Univer. de Santiago de
Compostela.

(76 ) CONZEN, M.R.G. (1960), 'Alwick: a study in town plan analysis', Transactions Institute of British
Geographers, num.27.
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franges marginals o cinyells perifèrics es formen en períodes de recessió immobiliària

amb la localització perifèrica d'usos (generalment usos extensius) que busquen ¡ 8

inicialment aquests emplaçaments per raons de preu de sòl. Les empremtes

d'aquests usos, amb inicial localització perifèrica, romanen en els successius •

processos de creixement urbà com a "línies de fixació" que estructuren el plànol, que B

creix amb una forma anular, formant una sèrie de cinyells perifèrics. El conjunt del

plànol pot concebir-se, així, com un tot configurat per l'alternança i interacció entre • J

cinyells marginals i àrees de creixement residencial.

WHITEHAND (77) recolliria i ampliaria el llegat de CONZEN elaborant un suggerent I

esquema morfogenètic que relaciona dinàmica de l'edificació amb forma i expansió.

Els inputs de l'esquema són les teories clàssiques sobre el valor del sòl, les ; •

fluctuacions econòmiques generals i l'adopció de les innovacions. "Los ciclos del *

desarrollo urbano se relacionaron con la teoría del valor del suelo en un esquema de ; •

crecimiento urbano y cambio interno en el que la creación y modificación de ! |

elementos en el paisaje urbano estaban asociados a las presiones sobre el suelo a lo

largo del tiempo y del espacio. El rápido crecimiento de áreas urbanas periféricas en I

forma de espacio residencial de alta densidad ocurrió durante períodos de altos

valores del suelo asociados a épocas expansivas de la construcción residencial. La •

adopción rápida de innovaciones también sucedió durante éstos períodos en los que 8

cada época de crecimiento residencial apareció caracterizada por la configuración en : _

el paisaje urbano de una mixtura de innovaciones. Contrariamente, el crecimiento 8

lento del medio construido, los relativamente bajos precios del suelo y la creación de :

grandes porciones de suelo de usos extensivos, especialmente para propósitos I

institucionales o públicos fueron asociados a las épocas de crisis inmobiliaria." (78).

L'esquema es relaciona amb l'estructura anular del model de BURGESS i recull la ¡ •

tradició morfogenètica de CONZEN integrant la teoría del cinyell perifèric o franja I

marginal a les pautes d'usos del sòl i dinàmiques d'inversió territorial.

En relació a la dinámica deis cicles de l'edificació, usos i localització de les inversions, 8

podria fer-se una altra lectura paral·lela a la descrita per WHITEHAND, que ALIÓ (79)

realitza, ja en un context geogràfic català, en la seva anàlisi sobre la dinàmica de B

creixement de Vilafranca del Penedès des de mitjan del segle XIX fins 1940. L'autora

aporta l'evidència que en un període de forta inversió immobiliària (període de boom) •

amb grans pressions sobre el mercat del sòl predominen les inversions privades que *

tendeixen a localitzar-se en sòl perifèric o nou sòl de desenvolupament urbà; d'altra _

banda, en períodes de crisi immobiliària les inversions del capital privat es concentren ' 8

I(77 ) Vegeu WHITEHAND, J.W.R (1987), ob cit.

(78) WHITEHAND, J.W.R (1993), "Reflexiones sobre la morfologia urbana", pàg.12 a Espai/Temps, M
núm. 14, Quaderns del Departament de Geografia i Història de la Universitat de Lleida, pàg.9-38.. •

(79 ) ALIÓ, M* A. (1986), Projectes i realitat d'un procés urbà decimonònic. Vilafranca del Penedès 1865-
1939, Barcelona, Universitat de Barcelona. .

I
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en àrees més centrals, omplint els buits existents i densifican! el paisatge de les àrees

ja edificades. (80)

Els primers plantejaments de WHITEHAND eren molt poc flexibles i difícilment

adaptables a diferents contexts econòmics i socials:

. No contemplaven el comportament dels diferents agents que intervenen en el

procés de producció de l'espai urbà. VILAGRASA (81) relacionava la formació

de franges perifèriques en moments de crisi amb la intervenció del capital públic

en el mercat del sòl i habitatge (promoció de sòl i/o habitatge públic) i amb les

actuacions especulatives i les estratègies desenvolupades per la iniciativa

privada.

. D'altra banda, el model assumia que els processos de creixement i extensió

urbana (consum de sòl) es produïen com a resposta als creixements

demogràfics. Tot i l'alentiment del creixement demogràfic de les darreres

dècades, la demanda i consum de sòl no s'ha paralitzat, ans el contrari. "En

algunas metropolis urbanas se da la paradoja de que con poblaciones totales

estables o incluso ligeramente decrecientes, se produce una incesante

expansión del organismo urbano" (82).

La inversió territorial del capital públic no presenta, però, la mateixa relació amb la

dinàmica d'inversió general. Tal i com ja WHITEHAND (83) havia assenyalat, les

inversions de capital públic semblen estar menys sotmeses a les fluctuacions de la

dinàmica del sector de la construcció i poden mantenir en anys de crisi elevats nivells

d'inversió. Mentre els usos residencials, comercials i industrials es mostren molt més

sensibles a les fluctuacions i dinàmiques del cicle. En aquest context podria realitzar-

se una lectura dinàmica que relacionés cicle de la construcció i inversió del capital

públic i privat. En moments de baixa inversió privada en construcció el capital públic

genera grans volums d'inversió territorials, mentre que en moments d'expansió

immobiliària els volums de capital públic semblen moderar-se enfront la forta empenta
de les inversions de capital privat. Sembla, doncs, que es produeix un procés cíclic

d'inversió privada i pública en relació a la dinàmica general del cicle de l'edificació. En

(80 ) Idèntics resultats mostren els treballs realitzats per a la ciutat de Santiago de Compostela, Oviedo i
Lleida : ALONSO,M1 R. i BOVINO, M* V. (1987) "La evolución de las licencias de obras en el centro
histórico de Santiago de Compostela" a X Congreso Nacional de geografía , Zaragoza, AGE, pàg.471-
482; TOME, S. (1988) "Oviedo un centro histórico en transformación" a Ciudad y Territorio, núm.88,
pàg.23-36 i VILAGRASA IBARZ ,J. (1990*) Agentes sociales y paisaje urbano. Una aproximación
morfológica a la evolución reciente de centros urbanos historíeos y comerciales, Memoria de
investigación per accedir a la Cátedra de Geografía Humana a la Universitat de Lleida, 1990, 2vol.
inédita.

(81 ) VILAGRASA IBARZ ,J. (1990**), The fringe-belt concept in a Spanish context: the case of Lleida, a
SLATER, T.R. (Ed.) (1990), ob.cit. pàg. 300-318.

(82 ) LOPEZ DE LUCIO, R. (1993), ob.cit, pàg. 189.

(83 ) WHITEHAND, J.W.R. (1987), ob.cit. pàg. 16-25.
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esdevindrien en aquest context factors explicatius de les formes i direccions
adoptades en les dinàmiques de creixement del període subsegüent.

I
I

aquesta dinàmica, i lligant-ho amb la formació dels cinturons marginals, els moments
de recessió i/o crisi immobiliària esdevindrien els grans modeladors de les I

expansions urbanes subsegüents (84). Les inversions realitzades en àrees
perifèriques en moments de recessió immobiliària, amb actuacions de tipus ;

especulatiu i marginal i/o actuacions de tipus institucional (planejament, inversió
patrimonial i urbanització), revaloritzen les àrees de l'entom i augmenten les
expectatives de desenvolupament i inversió posterior a l'àrea; per tant, "influyen en la I
creación de áreas potenciales del crecimiento urbano" (85). Actuado institucional i
estratègies dels propietaris del sòl desenvolupades durant els períodes de recessió •

I

I
BARKE (86) contextualitza les anàlisis morfogenètiques de CONZEN i WHITEHAND :

per a ciutats petites i mitjanes establint que les dinàmiques immobiliàries de ciutats • I
d'escales moderades no sofreixen tantes fluctuacions i són força menys intensos en ;
relació a uns preus generals de sòl més moderats i sotmesos a unes pressions molt •
menys intenses que a les grans ciutats. Per aquesta raó també en moments de crisi el ™
desenvolupament de sòl i ocupació d'usos residencials pot ser relativament intens en _
una ciutat petita, "housing development will constitute a more constant proportion of |
overall urban development in the small town than in the large city" (87). El diferent
comportament dels cicles immobiliaris i preus del sòl condiciona també la distribució I

dels usos i la seva corba de rendibilització dels espais (bid-rent curve), de manera que
"during a housing boom residential development in the small twon will tend to colonize
the urban fringe but such a tendency will be less pronounced than in the large city. :

The principal reason for this is the shallower bid-rent gradient for residential
development in the small town compared to the large city" (88). Els usos institucionals J

poden competir de manera més efectiva amb els residencials per posicions
relativament centrals, fins i tot en moments de dinàmiques expansives, amb la qual I
cosa se suggereix que la formació de franges perifèriques en petites ciutats no està
tan sotmesa a les dinàmiques del cicle immobiliari i que aquestes poden, fins i tot, •
formar-se en posicions relativament més centrals (o si és vol menys perifèrica) que en I

les grans ciutats.

I

(84} Lectura que es desprèn dels estudis de VILAGRASA IBARZ ,J. (1986), "Una aproximació I
morfogenètica al creixement urbà. El cas de la ciutat de Lleida", a Bic-Bis, Revista del Col·legi •
d'Aparelladors de Lleida, núm. 10, pàg. 23-26 ; SOLÀ-MORALES.M. (1993), ob.cit. i UREÑA
FRANCÈS, J. M« (1986), ob.cit. pàg. 45.

(85 ) VILAGRASA IBARZ, J. (1991), El estudio de la morfologia urbana, Geocrítica, núm. 92, pàg. 31.

(86) BARKE, M (1990), "Morphogenessis, fringe belts and urban size: an exploratory essay" a
SLATER.T.R. (Ed) (1990) TAebu/ff form..., ob.cit., pàg. 279-318." ' •

(87 ) BARKE, M. (1990), ob.cit., pàg. 289. •

(88 ) BARKE, M. (1990), ob!cit., pàg. 289

I

I

I
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En un context més actual, en relació a les noves tendències de suburbanització i

estructures plurínuclears i fragmentado de l'espai urbà, sembla que els esquemes

morfogenètics que suportin la base de l'estructura nuclear de la ciutat i el seu

creixement ràdio-concèntríc hagin de perdre la seva consistència.

1.1.2.3 - Usos del sòl, i transformació urbana en la dècada dels
vuitanta.

Els nous creixements i demanda de sòl són bàsicament relacionats per KIEVELL (89)

amb transformacions demogràfiques (augment del nombre de llars i per tant

d'habitatges: desdoblament de llars per separacions i divorcis, augment de les llars

unipersonals...), canvis en l'estil de vida (expectació en la millora dels estàndards de

qualitat de vida, demanda d'habitatges unifamiliars, obsolescencia de l'estoc

residencial...) i canvis en el mercat de treball i estructures productives

(descentralització d'unitats industrials...) i terciàries (grans parcs tecnològics, àrees

d'aparcament, establiments d'oci i comercials amb grans àrees d'aparcaments, parcs

de golf...) que incideixen en considerables augments de consum de sòl. La necessitat

de grans superfícies només pot ser assumida per localitzacions perifèriques,

accelerant el procés de suburbanització i extensió urbana.

Es produeix així un augment del consum de sòl sota formes molt menys denses i

menors intensitats d'ús que provoquen una expansió urbana afavorida per la mobilitat

creixent de la població (automòbil), millores en les comunicacions i estils de

planificació.

Les transformacions més importants en els centres i nuclis urbans semblen

concentrar-se en l'increment funcional i l'especialització dels usos, com a efecte

directe de:

- Els processos de descentralització i deslocalització d'unitats productives i

algun servei de tipus terciari (no decisional).

- Els efectes de la revalorització del sòl de la inversió pública i polítiques

urbanes (millores accessibilitat i transport, renovació urbana, mobiliari urbà...) i

inversió del capital privat força centrada en la inversió d'usos terciaris

(renovació d'espais comercials, blocs d'oficina...) en àrees concretes del

centre.

Els nous efectes de l'especialització funcional urbana provoquen l'aparició arreu de

petites unitats funcionals que conviuen amb les trames funcionals més diverses i

riques, produïdes en dècades anteriors. La característica potser més destacada dels

nous espais urbans no és tant la seva unitat funcional com l'ús que la societat fa

(89 ) KIVELL, P. (1993), ob.cit.
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1.1.3 - ELS AGENTS DE PRODUCCIÓ DE L'ESPAI URBÀ.
EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES.

I
I

d'aquell espai: la segregació i diferenciació social urbana taca ara totes les esferes

funcionals urbanes. Determinats espais són utilitzats per determinats grups de rendes. •

Aquest procés de segregació funcional i social (si es vol dualització) es relaciona amb
els següents factors: •

- La progressiva especialització (estratificació) dels serveis i equipaments '

(públics i privats). •

- La progressiva prívatització de l'espai i el control absolut de l'espai per grups i •

de poder i classes privilegiades: grans àrees d'oci a la perifèria, centres i _

comercials de luxe, promocions residencials amb àrees comunitàries privades... j: |

Val a dir que a aquesta diferenciació funcional hi han contribuït força els models de [ •

producció seriada i formes típiques de gestió de la gran promoció immobiliària ™

(pública, privada o mixta) que s'han aplicat als diferents productes immobiliaris: —

principalment a l'habitatge, però també en polígons industrials, centres de serveis... |

En la transformació de les formes urbanes europees, hi juguen un paper molt > _

destacat, en aquests anys, les polítiques urbanes adoptades que tendeixen a |

controlar els futurs creixements. Les inversions i línies polítiques més importants es

dirigeixen al centre urbà: a millorar els entorns ja consolidats i lo edificats i ordenar els I

nous buits urbans de posicions més o menys centrals. Gran part del capital es

concentra en la renovació/rehabilitació i la millora de la ciutat existent. En un marc de •

crisi econòmica i crisi pressupostària, el capital públic ha de comptar cada cop més •

amb el capital privat, al qual ofereix amb alguna d'aquestes actuacions un oportunitat

ràpida i única per a obtenir beneficis. I

Els efectes més dars de les operacions de renovació urbana ha estat un ràpida puja

dels preus del sòl de l'entom, expulsant els usos no competitius. L'onada I

d'especialització funcional i fragmentació de l'espai afecta especialment les àrees

més centrals de la ciutat que havien estat tradicionalment plurifuncionals (residència, •

equipaments i usos administratius), alhora que cada unitat i fragment de l'espai allotja '

cada cop una més gran diversitat funcional.

I

I

ILa relació entre els cicles d'inversió i les teories clàssiques de la renda del sòl ens

ajuden a explicar l'evolució de la distribució dels usos urbans i els canvis de

l'estructura urbana, però no ens expliquen massa el seu procés de producció. L'espai I

urbà a més de suport de les activitats econòmiques i socials, és també objecte directe

d'acumulació: "l'espai en la mesura que és objecte d'inversió de capital i de •

manipulació mitjançant el treball humà, es pot considerar com a producte, i com a tal, •

subjecte, en línies generals, als processos de producció de bens i d'apropiació de _

I
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plus-values com qualsevol altra mercaderia" (90). La forma i estructura urbana no es

transforma espontàniament, ni l'adequació forma-funció es pot entendre d'una

manera mecànica al marge de les relacions socials i processos de producció que hi

són dominants.

La ciutat és un producte històric resultat d'una complexa interacció entre les lògiques

estructurals i intervenció dels actors socials: "la ciudad es una realidad doblemente

històrica. Es un producto de la història y es el lugar de la historia. Su existencia y su

futuro se explican por un conjunto de factores complejos: económicos, demográficos,

sociales, culturales, políticos y administrativos. Pero estos factores se manifiestan en

forma de conflictos sociales y de confrontaciones ideológicas, de iniciativas

urbanísticas y económicas y cambios políticos que ocurren en la ciudad" (91 >

BORJA (92) apunta que la ciutat materialitza conflictes i tensions entre els agents,

que intervenen directament en el seu procés productiu i entre aquests i els interessos

socials de tipus més general. Els conflictes socials es generen per les estratègies i els

interessos en joc dels diferents agents: el capital inverteix en termes de rendibilitat, no

de productivitat; la competència entre els diversos agents urbans està en funció dels

seus interessos individuals; la apropiació privada del sòl s'oposa a l'ús col·lectiu i el

doble paper que juga l'Estat com a representant d'interessos generals i com a

regulador de funcions econòmiques i polítiques immediates (subordinació de la

política urbana a la conjuntura i les pressions de grups econòmics dominants).

Les estratègies i actuacions dels diferents agents que intervenen en el

desenvolupament urbà generen una sèrie de conflictes que poden generalitzar-se en

tres grans grups (93):

a- Entre els agents urbans dominants, i en especial l'Estat, i la població com a

usuària de la ciutat. Les actuacions dels grups de poder i inversions urbanes

afecten i condicionen directament la vida del ciutadà. Aquest tipus de conflicte

genera la base dels esmentats moviments socials urbans.

b- Entre els agents capitalistes privats i l'Estat. Els conflictes entre aquests

grups es desenvolupen entorn uns eixos determinats:

. La reproducció dels mitjans de producció, infrastructures en sentit

ampli.

(90 ) V1LAGRASA IBARZ, J. (1990),ob.cit, pàg.46.

(91 ) BORJA, J. (1988), Estado y dudad. Descentralización política y participación. Promociones y
Publicaciones Universitarias, Barcelona, pàg. 163.

(92 ) BORJA,J. (1988), ob.cit.

(93 ) BORJA (1988), ob.cit., CASTELLS (1974), La cuestión urbana, Madrid, Ed.Siglo XXI.
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I
. La reproducció de la força de treball i "la falaz dicotomía entre lo i

económico y lo social y el peso respectivo de cada uno de estos I

elementos".

. L'oposició del capital privat davant qualsevol temptativa •

desenvolupada per l'Estat per tal de racionalitzar i/o controlar l'ús del •

sòl.
. Les realitzacions urbanes estan sotmeses també a fortes pressions I

del capital privat no sols per tal d'obtenir els encàrrecs de construcció o

concessions, sinó també perquè aquestes es facin amb les condicions •

que els assegurin el màxim de benefici immediat (revaloritzacions de ™

sòl...) _

c - Entre els agents del capital privat que intervenen en el procés de producció ™

i transformació urbà: _

. Les estratègies per (a lluita d'obtenció del màxim benefici. |

. El procés de concentració del capital i la contradicció entre capital

monopolista (especialment ei financer) i el petit propietari urbà o petit •

inversor.

. Conflicte entre les rendes parasitàries (propietat i inversió

especulativa) i els sectors directament productius. I

I

S'identifiquen, doncs, tres gran grups d'agents que entren en conflicte en el procés de • I

desenvolupament urbà: els usuaris del producte urbà, els agents de capital privat que

intervenen directament en el procés de producció urbà (propietaris, constructors,

immobiliàries...) i l'aparell públic que esdevé agent urbà i al mateix temps àrbitre del

procés, "agentes en cuanto a que realizan operaciones concretas que contribuyen a

modelar la ciudad, y arbitros en cuanto que intervienen en los conflictos surgidos , |

entre los agentes contribuyendo a superar contradicciones" (94).

Passem a continuació a caracteritzar, en línies molt generals, aquests agents. •

1.1.3.1 - Els moviments socials urbans. I

Respecte al primer dels grups esmentats, cal comentar que, per la seva fragmentació, g

presenta una capacitat desigual per a incidir sobre la correlació de forces que

intervenen en el procés urbà i, per tant, una baixa capacitat i un desigual poder per a I

modificar l'estructura i forma urbana, en relació també amb determinades conjuntures

econòmiques, polítiques i socials. "Los conflictos urbanos en determinadas •

condiciones políticas (que pueden contribuir a crear), de modificación de la •

correlación de fuerzas y, eventualmente, en determinadas condiciones de desarrollo

I
(94 ) CAPEL.H. (1975), Capitalismo y morfologia en España, Barcelona, Libros de la frontera, pàg.85. :

I
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urbano, en rápida evolución, pueden modificar la lógica de funcionamiento de la

estructura urbana, es decir, las reglas que regulan sus mecanismos e instituciones,

las relaciones entre los componentes físicos de la ciudad y las prácticas sociales y el

ejercicio de la dominación a través de los organismos de represión, participación, y

gestión urbanos." (95) Els efectes que sobre l'espai urbà poden teñir les

reivindicacions dels moviments socials urbans entren en directa relació amb els

efectes polítics d'aquestes, la possibilitat de modificar la correlació de les forces entre

els grups socials que s'enfronten en el procés i, per tant, la possibilitat de canvi en la

conjuntura política.

La importància dels moviments socials urbans en el procés de producció i

transformació urbana va incidir en bona part de les polítiques urbanes dels primers

consistoris democràtics espanyols i en l'elaboració dels primers documents de

planejament de la nova era política democràtica (96). Les reivindicacions i moviments

socials dels anys setanta, plurals i molt diversos, troben el seu origen i empenta en la

reivindicació d'una millor qualitat urbanística dels entorns produïts pel "desarrolismo" i

en la mancança d'inversions en equipaments i serveis. "Los reflejos estructurales de

la crisis econòmica y su dilatada resonancia han alterado, por un lado, la composición

social de las poblaciones urbanas; la reformulación amplia del espacio público

institucionalizado, concertada tras la crisis política, ha reconducido, por otro, los

procedimientos y las intensidades de la acción colectiva". (97). Les polítiques neo-

liberals, la burocratització i institucionalització de l'urbanisme, que ja no sembla buscar

el pacte amb els diferents grups socials ni atendre reivindicacions socials, la

fragmentació social i la individualització incideixen també de ben segur en la

desaparició i/o pèrdua de força dels moviments socials. Amb tot, el conflicte social

urbà continua existint de forma molt més dispersa i fragmentada i també molt menys

"sorollosa" o més difusa: "la escasa y desarticulada oposición ciudadana, no se

expresa con un discurso urbanístico propio y antagónico al de las instancias oficiales,

sino que esta oposición solo se expresa de forma ocasional, mediante el rechazo de

algún que otro proyecto que, adolece de determinadas cualidades formales, y contra

el cual oponen otras soluciones así mismo morfológicas" (98).

(95 ) BORJA. J. (1988), pàg.192.

(96) TELLO ROBIRA, R. (1990;, Las tendencias del urbanismo en la España de los ochenta: ¿una
nueva ciudad? ¿un nuevo urbanismo?, Barcelona ,Tesi doctoral, inédita.

(97 ) CARRERAS VERDAGUER, C. t LOPEZ, P. (1990), "Las ciudades y el territorio" a Geografía de
España, Ed. Planeta. Vol.lll, Barcelona, pàg. 516. Per la relació moviments socials urbans i la seva
evolució i incidència en les Unies de la política urbana vegeu, CASTELLS, M. (1986;, La ciudad y las
masas, sociologia de los movimientos sociales urbanos, Madrid, Alianza Editorial, i BORJA, J. (1975),
Movimientos sociales urbanos, Buenos Aires, Ed. Siap-Planteos.

(98 ) TELLO ROBIRA, R. (1990), ob.cit. pàg.48.
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1.1.3.2 - Els agents del capital privat.

El capital privat intervé com a agent directe de la producció i transformació de l'espai I

urbà amb una gran diversitat i dispersió de fraccions que presenten una lògica

comuna: l'obtenció del màxim benefici. Ara bé, els seus diferents objectius i diferents I

lògiques d'obtenció de benefici són causa de gran conflicte i competència entre els .

diversos grups i entre els mateixos membres d'un grup. (99) •

Propietaris de sòl, propietaris de mitjans de producció, constructors, grans societats '

immobiliàries... desenvolupen una sèrie d'estratègies que, segons la seva lògica •

d'apropiació de plus-vàlua i usos del medi urbà, poden concretar-se en: |

- Estratègies de tipus rendista, ja sigui de forma directa (propietaris, .

immobiliàries i similars) o de forma indirecta (intermediaris financers, inversors, |

especuladors...)

- La recerca de profit lligada a la producció del medi construït (el sector de la I

construcció). ¡

- Les estratègies del capital en general "que ve en el medio construido una •

colocación para el capital excedente y un conjunto de valores de uso para !»

intensificar la producción y acumulación del capital" (too), lògica que podem

relacionar amb els propietaris dels mitjans de producció: capital industrial, J

serveis i financer.

I
Una altra classificació pot realitzar-se segons l'ús que es fa del sòl: el sector de la

producció que veuria el sòl com un bé (promotors, gran propietaris, especuladors...), «

el màxim interès dels quals és maximitzar el valor de canvi del sòl, i el sector del •

consum, que ocupa el sòl per a realitzar-hi una activitat (valor d'ús): industrials,

constructors, productors de béns, propietaris d'habitatges i petits agricultors. (101) |

Objectius i estratègies no estan en realitat tan diferenciades ni clares com semblen

definir els esquemes anteriors. En determinades circumstàncies, els agents poden I

adoptar diferents lògiques i estratègies; per exemple, els propietaris dels mitjans de

producció, com a propietaris de sòl i/o edificis, poden actuar amb una clara lògica •

rendista en els processos de reconversió i descentralització funcional, induïts per les

dinàmiques de creixement-expansió urbana i revalorització dels espais. (102) El •

mateix Estat o capital públic pot respondre i actuar amb diferents lògiques com a |

rendista o defensant les lògiques rendistes dels propietaris (baixes taxes, contenció

(99 ) Per a la definició de grups i/o faccions del capital privat i lògiques d'intervenció en l'espa.i seguim
VILAGRASA IBARZ,J.(1990), HARVEY.D. (1977) i CAPEL.H. (1975), tots tres ja citats. •

(100 ) Citació de HARVEY.D. (1978), ob.cit. recollida a VILAGRASA IBARZ, J. (1990), ob.cit. pàg.58. ™

(101 ) Vegeu KIVELL, P. (1993), ob.cit. pàg.93-122. _

(102) CARRERAS, C. (1978), L'estructura de la propietat com a element bàsic en la formació de l'espai |
urbà: el cas dels barris obrers del SW de Barcelona, Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona,
Departament de Geografia.

I
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del desenvolupament,...) i/o defensant en un altra causa o circumstància (segons les

correlacions de forces i pressions del capital) les lògiques productives dels propietaris

dels mitjans de producció.

Un altre punt que cal esmentar es relaciona amb la dificultat de diferenciar i de

deslligar les actuacions del diversos agents que intervenen en el procés. La definitiva

integració de la construcció al mode de producció capitalista s'efectua quan la

concentrado del capital es notable i ja hi ha un desenvolupament suficient del sistema

de credits, " es a dir quan hi ha una efectiva introducció del capital financer com a

agent directe de producció de l'espai , que no es limita a una sola fase de la

producció sinó que abasta tot el procés" (103 ).Cada cop és més difícil de limitar els

camps d'actuació dels agents que intervenen en el procés de producció de l'urbà ja

que les lògiques de capital tendeixen a abastar totes les fases del procés: començant

per la propietat, fins la urbanització, edificació i venda o lloguer del producte.

El pes de la direcció en el camp de la promoció immobiliària, que en el passat

ostentaven els grans propietaris territorials, ha anat passant a les grans societats

immobiliàries i promotors professionals que cada cop controlen fases més àmplies del

procés. En aquest punt pot fer-se una lectura històrica de les formes i direccions dels

processos i creixement urbà en relació al grau de concentració o dispersió dels

capitals que intervenen en el procés de producció "siendo la forma urbana

dependiente de los rasgos estructurales de la promoción inmobiliaria" (104).

Tot i les dificultats ja esgrimides, tractarem a continuació de dibuixar, a grans trets, les

característiques dels propietaris de sòl, dels propietaris dels mitjans de producció i, a

continuació, dels constructors i societats immobiliàries.

-El propietari de sòl i mitjans de producció:

El propietari de sòl urbà ha estat tradicionalment contemplat en la geografia urbana

espanyola com un dels agents principals que intervé en el procés de producció de

l'espai urbà (105 ).Tot i respondre a una mateixa lògica, la lògica de la renda, existeix

una gran diversitat: el gran propietari, el propietari de tipus mitjà i el petit propietari o,

seguint una altra caracterització, els propietaris tradicionals (església, noblesa cada

cop amb menys pes entre els propietaris de sòl urbà i administració pública), el capital

(103 ) VILAGRASA IBARZ, J. (1990), ob.cit., pàg.63.

(104 ) VILAGRASA IBARZ, J (1991), ob cit, pàg. 32.

(105 ) Vegeu, per exemple, pel que fa al cas el treball de CARRERAS, C (1978); CORTIZO ALVAREZ,!.
(1984), Leon. Propiedad y producción del sue/o, Universidad de Oviedo, Oviedo i TATJER.M. (1987),
"Propietat del sòl i promoció immobiliària: Alguns Exemples catalans" a AA.W. (1987), Les ciutats
petites i mitjanes a Catalunya: Evolució recent i problemàtica actual, II Setmana d'Estudis Urbans a
Lleida, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya., pàg.391-418. Des d'una perspectiva amb un
enfocament més teòric, vegeu TATJER, M. (1979), "Propiedad immobiliària y espacio urbano.
Aproximaciones a su estudio", Rev. de la Universidad Complutense de Madrid, Vol.XXVIll, núm. 115, pàg
49-82.
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I
financer i un tercer grup format per un gran nombre de petits propietaris de finques
urbanes. Aquesta darrera caracterització pot fàcilment relacionar-se amb la •
progressiva fragmentació de la propietat (augment del nombre de propietaris urbans)
gràcies a la difusió de les formes de propietat (106). Cal tenir en compte que "los •
propietarios a medida que aumentan en número, pierden en su capacidad de : •
decisión, y que un nuevo elemento ha pasado de prestar unos servicios temporales a
modelar el espacio con todas sus consequèncias. Son las inmobiliarias y |
constructoras (...)" (107). S'apunta amb aquesta idea la progressiva pèrdua de pes del
propietari territorial tradicional en els processos de producció urbana cap a una fl
progressiva dominancia d'una promoció immobiliària cada cop més
professionalitzada: les cases de finques i societats immobiliàries (108). m

En els processos de creixement i transformació urbana del XIX s'assenyala el fort pes
i alt grau de decisió del propietari en el procés: en el cas de propietats agràries que es
transformen a urbanes, el propietari parcel·la, urbanitza i a voltes fins i tot construeix;
en sòl urbà les propietats solen ser de tipus vertical (cases de renda) dirigides
principalment al mercat de lloguer. El pes de la propietat territorial en els processos de I
creixement urbà continua mantenint una certa força durant la postguerra mitjançant ¡
les grans actuacions de tipus públic o parcel.lacions marginals de tipus il·legal (109). ••
Ja a partir de 1960, quan es difon la propietat horitzontal i a mesura que els *
intermediaris i promotors professionals van controlant cada cop més tot el procés, el —
propietari tradicional queda bastant al marge del procés productiu. (110) |

I

1
(106 ) A CARRERAS.C. i LÓPEZ (1990), ob.cit. es relaciona la fragmentació de la propietat amb les m
fractures de propietat resultants de transmissions i herències i la difusió de les formes de propietat •
horitzontal institucionalitzades a Espanya amb una llei el 1960. Aquesta mateixa lògica pot seguir-se *
amb la lectura CARRERAS.C. (1987) 'Evolució de la propietat urbana a Sant Vicenç dels Horts des de
mitjan del segle XIX", a AA.W (1987), Les ciutats petites i mitjanes..., ob.cit. pàg.419-432. •
La difusió de la propietat horitzontal, cal relacionar-la així mateix amb la introducció de les innovacions gj
tecnològiques (vigues, estructures, materials i, sobretot, la introducció del ascensor ) que permeten
construir amb solidesa a gran alçada augmentant el nombre de plantes i el nombre d'unitats possibles
(habitatges, oficines, locals..). fl

(107 ) CARRERAS, C. (1980), Sanis, anàlisi del procés de producció de l'espai urbà. Serpa, Barcelona, • ™
pàg. 138.

(108 ) TATJER, M.(1979) "Propiedad inmobiliaria y espacio urbano. Aproximación a su estudio ", •
Revista de la Universidad Complutense, vol.XXVIll, núm.115, pag.539-655 i (1987), ob.cit.; : •
HABSBURGO.A. (1987), "Propiedad urbana y promoción inmobiliaria en Castelldefels", pàg. 459-476;
els dos darrers a AA.W, (1987), Les ciutats petites i mitjanes.. .,ob.cft. m

(109) Vegeu, sobre el tema, SOLÀ-MORALES, M. (1993) el capítol "La urbanització marginal i la I
formació de plus-values del sor, ob.cit.

(110) El pes de grans propietaris o altres agents (intermediaris i constructors) en la direcció dels , •
processos de creixement i transformació urbana depèn, però, també de les característiques del mercat |
del sòl i de la producció immobiliària local. HABSBURGO (1983), Propiedad y espado en Castelldefels, •.
Ayuntamiento de Castelldefels, Barcelona, apunta que els principals responsables del procés immobiliari
i del creixement des dels seixanta continuen encara molt lligats a les decisions de grans propietaris •
urbans mentre que la indústria de la construcció intervé a remolc dels primers. El cas contrari es mostra •
en el cas del desenvolupament d'Hostafrancs estudiat per CARRERAS (1982), "L'estructura de la
propietat i morfologia urbana a Hostafrancs" a Rewsfa Catalana de Geografia, Any V, vol.V, núm. 17. «

I
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Entre els propietaris considerats com a tradicionals, destaca la propietat pública de sòl

(en funció del sistema cultural i social del qual es parli) que ha estat tradicionalment

justificada pel bé dels interessos socials i la producció dels béns de consum col·lectiu.

La formació de patrimoni públic de sòl recolza amb eficàcia l'ordenació i establiment

dels usos sobre el sòl, alhora que permet endegar amb garanties la racionalització del

futur creixement urbà.

Sovint s'argumenta que el desenvolupament del patrimoni públic de sòl pot intervenir

reduint els preus del mercat i les grans operacions especulatives. Amb tot, no hi ha

evidència empírica que apunti en aquesta direcció, ans el contrari. Per exemple, gran

part del desenvolupament de sòl públic i intervenció en el mercat de l'habitatge del

Instituto Nacional de la Vivienda durant els anys seixanta i setanta van servir per a

augmentar les expectatives dels propietaris de l'entom (111). "There is a body of

writing which sees the state in this sphere as being principally councerned with the

maintenance of conditions favourable for capitalist production and accumulation^ 112).

A la creació de condicions favorables per a la producció de capitals i acumulació en

les tasques de producció urbana hi contribuïren les mesures legislatives, però d'una

forma molt més directa els programes d'obra pública i infrastructura i la promoció de

sòl dels organismes estatals durant els anys seixanta i setanta: polígons industrials,

sòl urbanitzat per l'INUR, l'INV...

Difícilment podem entendre la promoció pública de sòl com a directa competidora del

mercat privat; en tot cas, aquesta pot ser definida de complementària i/o, segons el

cas, de mesura equilibradora de les tendències del mercat privat.

Així, les polítiques de patrimoni de sòl són força indicatives del tipus de política

urbana que es duu a terme i explica bona part de les relacions político-econòmiques i

ideològiques del moment. Tot i la diversa tradició en formació de patrimonis públics de

sòl dins l'esfera capitalista (des de l'activa política desenvolupada a Suècia i Països

Baixos, fins la pràctica inexistent als EE.UU), pot apuntar-se que en termes generals

les polítiques keynesianes desembocaren en una forta expansió de la propietat

pública de sòl que, des dels anys de postguerra fins mitjan dels setanta, ajudaren a

consolidar la societat del benestar. La majoria d'aquest sòl es destinà a usos

residencials, grans infrastructures i equipaments en àrees no centrals. A partir de

1980 sembla ser que els volums i actuacions públiques en aquesta matèria

s'estabilitzen i fins i tot decreixen. A Espanya l'especial situació sòcio-política (força

dels moviments socials urbans, constitució dels consistoris democràtics,

descentralització administrativa...) i pels forts dèficits urbans expliquen que les

pràctiques patrimonials s'intensifiquin (sobretot a nivell local) des de l'acabament dels

setanta i primers anys dels vuitanta. El nou patrimoni de sòl es necessari per dotar la

(111) Vegeu, en aquest punt CAPEL, H.(1975), ob.cit. i VILAGRASA IBARZ, J. (1986), "Una
aproximació morfogenètica...", ob.cit.

(112 ) KIVELL, P. (1993), ob.cit, referint-se a les tesis de CASTELLS, M. (1977), també citat.
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ciutat d'equipaments, espais lliures, infrastructura i serveis, mentre paral·lelament es

va reduint la intervenció pública en el mercat de sòl residencial i de l'habitatge (113 ). I

El sòl adquirit és bàsicament perifèric no només per raons de preu, sinó també per les j

superfícies requerides; amb tot es realitza un gran esforç patrimonial a les àrees ja

consolidades: inversió en edificis de patrimoni artístic, desdensificació de les àrees

densificades.. .Destaca especialment la tasca patrimonial duta a terme als centres

històrics urbans (en relació també amb les línies historicistes que incideixen en el : I

planejament espanyol dels vuitanta) que facilitaran les operacions de rehabilitació i

reforma endegades durant aquests anys: Vitòria, Barcelona, Girona ... •

Sens dubte, les grans operacions patrimonials endegades des de l'Administració

pública (sovint ens locals) han esdevingut el motor clau del desenvolupament de les '•

grans operacions urbanes dels vuitanta (el llit del Túria a València, el complex de la ™

Cartuja a Sevilla, gran part de les operacions olímpiques a Barcelona o, ja a escala _

més modesta, l'eix Macià a Sabadell, els PERIS de la RENFE a Girona...). |
ii

El segon gran grup de propietaris el formen el capital financer que inverteix en sòl en ¡ _

actuacions de valor d'ús, però també com un bé que pot generar grans capitals, j ,|

incrementar rendes i com a mode d'inversió segura (114 ). El poder del grup és limitat

per la seva fragmentació, les estratègies i competències internes. Amb tot, el capital 1

financer presenta una gran influència econòmica tot controlant gran part del capital

d'inversió territorial, no només els seus volums, sinó també la seva localització. •

Des de les primeres dècades del segle XX, les companyies financeres

desenvoluparen una política d'immobilització de part del capital en béns urbans,

mentre es començava a desenvolupar una política de promoció d'habitatge més o

menys social. Ambdues polítiques es vegueren reforçades pel constant , tot i irregular,

augment del preu del sòl a les grans ciutats, que convertiren la inversió immobiliària J

en un gran negoci. La recessió econòmica dels setanta i començament dels vuitanta,

juntament amb les polítiques urbanes neoliberals i postkeynesianes, han estimulat el I

desenvolupament de la inversió en propietat d'aquestes companyies, que han ,

provocant una concentració de propietats en àrees urbanes especialment delimitades

(grans centres de negocis i centres terciaris). Les grans entitats financeres deixen poc

a poc la directa promoció social de l'habitatge i es concentren en l'obra de tipus social, •

preferentment la producció d'equipament socio-cultural (sales de conferències, •

exposicions...) i inversions altament rendibles (edificis d'oficina, àrees comercials i ;

terciàries...). Entre 1985 i 1989 cal destacar un fort moviment internacional de capitals •

que inverteixen en projectes punters i emblemàtics: a gran escala, podem citar els •

Docklands a Londres i, com a exemples d'inversions financeres ja més puntuals els _

I

•
8

(113) LEAL MALDONADO, J. í CARDÀ,A. (1987), B territorio del consumo colectivo, Madrid, MOPT. •

(114 ) Tot i l'aparent seguretat que socialment i ideològicament s'ha atorgat a la inversió en propietat del
sòl, les evolucions dels vuitanta han demostrat que el sector pot ser molt volàtil. _

I
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projectes de Nova Icaria o l'Illa,de la Diagonal.a Barcelona... Es produeix amb el

procés una relativa internacionalització de la inversió i propietat de sòl.

El capital financer s'ha convertit, així, en un important agent de la producció i

transformació de les formes urbanes, "almost everywhere in the cities of the

developed world, it is the financial sector, the banks, insurance companies and

pension funds which have accounted for the largest growth in land and property

ownership, and it is their behaviour which is playing an increasingly important role in
shaping the city" (115).

Amb una més gran diversificació de capital, cal esmentar també altres components

del capital terciari que com a propietaris de sòl (en general, realitzant actuacions de

valor d'ús) presenten una gran influència sobre les formes i transformació urbana

d'aquests anys: les activitats comercials, els serveis i una gran diversitat creixent de

serveis personals al consumidor (hotels, bars, restaurants, perruqueries, gestories...)

que "constituyen la actividad urbana por excelencia, la única capaz de vitalizar en

estos momentos los sectores de la ciudad que el resto del terciario deja desiertos y

vacíos" (116). Les polítiques urbanes d'aquests anys, sensibles a la importància que

aquests sectors tenen en el manteniment i dinamisme de les àrees centrals urbanes,

han endegat una gran activitat destinada principalment a la millora dels centres

comercials i terciaris de les ciutats: creació d'àrees de vianants, millores d'urbanització

i equipament de l'àrea (acondicionament, mobiliari urbà, etc.) i millores d'accessibilitat

(aparcaments i viari).

Juntament amb el capital terciari, el capital industrial (('altre gran grup de propietaris

dels mitjans de producció) ha tingut una gran importància en les formes de

desenvolupament urbà. (117) El fenomen industrial es mostra netament urbà des de

les primeres fases de la revolució industrial, que desemboquen no només en un

creixement de l'àrea (demanda de força de treball que cal allotjar, infrastructures de

transport, instal·lacions industrials...), sinó també de la progressiva jerarquització

funcional de l'espai. Durant els anys seixanta la nova necessitat de grans àrees

industrials i la manca d'espais centrals porten a la creació de grans polígons més o

menys perifèrics, realitzats amb capital privat i, en bona part de les ciutats

espanyoles, amb capital públic (INUR) (118). La construcció dels polígons afavoreix la

(115 ) KIVELL, P. (1993), ob.crt., pàg.123.

(116 ) CARRERAS VERDAGUER.C. í LÓPEZ,P. (1990), ob.crt., pàg. 442.

(117) Vegeu, en aquest punt, les anàlisi de CAPEL, H. (1975), ob.cit, i TATJER MIR (1973;, La
Barceloneta del siglo XVIII al Plan de la Ribera, Los Libros de la Frontera, Barcelona.

(118 ) CARRERAS VERDAGUER.C i LOPEZ.P. apunten que el fenomen de la industrialització va anar
acompanayt d'un fort increment demogràfic a la ciutat, gran part del qual fou generat pels volums de la
immigració. Aquest fort increment demogràfic va comportar una gran demanda d'habitatge amb la qual
cosa s'afirma que "La industria española ha sido más urbana si cabé que otars dado que ha dejado en
manos de la iniciativa ciudadana la producción de la mayor parte de los problemas de la reproducción
de la fuerza de trabajo", CARRERAS VERDAOUER.C i LOPEZ.P. (1990), ob.cit., pàg. 447.
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I
descentralització i el trasllat d'unitats productives del centre, convertint-se el capital
industrial en un propietari de sòl urbà (119). Durant els setanta i vuitanta augmenta la I
importància del capital industrial com a propietari urbà amb el fenomen de la
desindustrialització i deslocalització de les unitats productives. L'aparició i ordenació •
d'aquests buits ha estat una de les característiques més destacades dels processos •
de transformació urbana dels vuitanta. Les grans empreses industrials esdevenen,
així, grans configuradores de l'espai urbà. J

El capital industrial ha desenvolupat també un paper força actiu com a propietari de
sòl i agent especulatiu. Amb les tendències descentralitzadores i noves reubicacions g
de les unitats productives, el capital industrial s'ha convertit en un propietari de sòl
urbà de grans àrees urbanes més o menys centrals. fl

Durant els anys vuitanta, el fenomen de la desindustrialització i capacitat de
deslocalització de les unitats augmenta la incidència del capital industrial sobre les •
direccions i desenvolupament econòmic del medi urbà. Aquesta lectura és la que pot •
fer-se de la lluita interurbana per tal d'atreure la localització industrial: avantatges «
fiscals, millors serveis, millors comunicacions i tecnologies i més bons recursos |
humans. L'atracció de capital productiu s'entén decisiu per al desenvolupament i futur
de la ciutat. Aquest lligam ha provocat l'aparició d'una intensa política (autonòmica i •
local) d'urbanització de sòl destinat a usos industrials (més o menys petits) arreu del
territori català, que molts cops no respon a una demanda ni a la potencialitat real i >, •
concreta. Aquest és el cas, per exemple, de bona part dels polígons urbanitzats per •
INCASOL a les terres de ponent: Agramunt, Almacelles, Lleida...., polígons que, tot i I _
estar acabats, no aconsegueixen vendre ni una parcel·la. ; |

1

Paral·lelament, augmenta de forma considerable la fragmentació entre els petits I
propietaris de finques urbanes amb clares vocacions rendistes amb una llarga tradició '
a l'Estat espanyol i que ha estat més o menys recolzada des dels organismes
estatals. L'estancament dels lloguers, la difusió de les formes de propietat horitzontal i
la més gran necessitat de capital per endegar promocions han provocat que el
propietari urbà representi una part, cada cop més petita, del grup de promotors ' J
immobiliaris. L'augment i pes de la importància de la propietat horitzontal ha inicidit ;
alhora en una fragmentació molt més elevada de petits propietaris urbans (120). • W

La propietat privada del sòl, tot i estar especialment protegida mitjançant fortes
mesures legals, rarament és absoluta i/o forma monopoli (per l'extensió que ha pres el I
creixement urbà, afectant moltes direccions i per tant moltes propietats, i per la ™
progressiva fragmentació de les propietats) i a més (segons el tipus de societat) està

I
(119 ) En referència als processos de descentralització i actuació del capital industrial com a propietari •
urbà, vegeu TATJER MIR, (1973), ob.cit. i CARRERAS VERDAGUER, C. (1982), ob cit* •

"'¿:- ' •
(120 ) CARRERAS VERDAGUER, C. (1987), "Evolució de la propietat urbana a Sant Vicenç els Horts
des de mitjan del Segle XIX° a AA.W. (1987), Les ciutats petites i..., ob.cit., pàg.419-431. ,—

1
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limitada per les institucions públiques: restriccions i desenvolupament segons el

planejament i tècniques de zonnig, els impostos urbans i/o les tècniques

d'expropiació. Sembla, a més, demostrar-se que el control de sòl en la lògica rendista

no és un control de llarga durada (immobilització de capital), sinó que les rendes

immobilitzades han d'aprofitar els bons moments econòmics per entrar al mercat (en

una complexa combinació d'augments de demanda, possibilitats de finançament,

processos de planejament i nivells d'infrastructura).

Un cop caracteritzats els propietaris com a agents de producció i moduladors de

formes urbanes, pot establir-se la seva relació amb la dinàmica general del cicle de

l'edificació, la localització de les seves actuacions i les formes urbanes resultants.

Utilitzarem, per al cas, una distinció general entre grans propietaris i petits propietaris

de sòl:

- Els grans propietaris (públics i privats), amb capacitat financera per endegar

grans operacions de desenvolupament de sòl (de forma legal o il.legal)

destinades a entrar al mercat, han estat els grans protagonistes del

desenvolupament i creixement urbà des del segle XIX (la construcció dels

eixamples i els grans creixements de postguerra), desenvolupant, per tant, el sòl

inicialment perifèric. Aquests han tingut sempre un fàcil accés a la informació

urbanística i econòmica en relació a les aliances de classe o la pròpia

participació en el poder polític urbà.

La legislació urbanística (sobretot el desenvolupament de plans parcials, que

poden ser desenvolupats pels propietaris que tenen un 60% del sòl de l'àrea a

desenvolupar) i les pràctiques urbanes (canvis de planejament, de normatives o

gestions relaxades de control urbanístic) han beneficiat, tradicionalment, les

intervencions del gran propietari urbà. En definitiva, el gran propietari esdevé,

fins els anys de postguerra, el protagonista del desenvolupament de sòl perifèric

amb propietats de tipus vertical (cases de renda) de dimensions més aviat

moderades i el desenvolupament de sòl en anys de postguerra: mitjançant el

desenvolupament de sòl marginal (parcel.ladó i venda, la majoria de les

vegades) i desenvolupament de grans àrees de sòl amb plans parcials

col·laborant o no amb els constructors i grans immobiliàries. Aquestes grans

actuacions, que requereixen grans volums d'inversió, lògicament estan més

sotmeses a les oscil·lacions cícliques que les desenvolupades pels petits o

mitjans propietaris

- El petit propietari desenvolupa estratègies de tipus individual sobre les quals la

dinàmica de l'edificació té molta menys incidència. Es tracta de petites

actuacions destinades al consum propi (valor d'ús) o realitzacions generals de

plus-values. La seva mateixa diversificació i estratègia individual els resta

com a grup i accedeixen més difícilment a les estructures de poder i in|

urbanística o econòmica general.



allunyat el propietari urbà del procés productiu, que ha esdevingut un agent urbà força

passiu. Des de l'acabament del XIX, el constructor comença a portar la iniciativa en
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- El promotor immobiliari:

1
La tecnificació i augment del capital necessari per a dur endavant una promoció ha

1
els processos de producció de les grans ciutats: assumint el paper d'intermediari i |

constituint les grans empreses immobiliàries. En relació a aquest punt, FOLI N (121) \ I

apunta com la integració del procés de producció urbana dins la lògica capitalista

comporta la pèrdua progressiva de la construcció per encàrrec (contractistes d'obra), •

mentre va prenent força la producció de l'espai urbà com una mera mercaderia molt | -

lligada a la producció industrial de l'habitatge. Aquesta integració es relaciona, alhora, m

amb una progressiva concentració de capitals afavorida pel desenvolupament del |

mercat financer. S'assenyala, així, l'estreta relació entre constructor i promoció *

immobiliària que tracta d'abastar esferes més àmplies del procés. (122) En el cas V

espanyol, el pes del propietari urbà continua sent, però, bastant important fins els

anys de postguerra, realitzant actuacions de grandària moderada per a entrar al ;

mercat de lloguer o relacionades amb operacions de valor d'ús. Durant els primers |

anys de postguerra, el tema habitatge és assumit principalment per l'Estat, que

impedeix en certa forma el desenvolupament d'estructures immobiliàries de tipus |

capitalista. El promotor privat, encara poc capitalitzat, entra en el mercat de

l'habitatge amb petites actuacions de densitats moderades. (123) : I

La legislació emesa a partir de mitjan dels,quaranta (Llei d'arrendaments urbans

(1946) que propicia la propietat de l'habitatge, la Llei d'habitatges bonificables (1944) i • •

de renda limitada (1954 i posterior de 1957) pemeten i afavoreixen l'entrada massiva •

de capital privat en el sector habitatge. Alhora, les constructores es capitalitzen en les •

grans obres d'infrastructura endegades des del govern central. L'expansió econòmica m

i la gran demanda immobiliària, sota un marc legislatiu favorable, impulsen l'activitat

immobiliària que poc a poc va professionalitzant-se. , •

Gran part dels estudis i monografies locals espanyoles, escrites la majoria des de

mitjan dels setanta i fortament influenciades per les anàlisis de TOPALOV i l'italià •

SECCHI (124), constaten "el progresivo desplazamiento en peso específico de las

actuaciones de los pequeños promotores immobiliarios, con actuaciones poco •

(121 ) FOLIN, M (1976), La ciudad del capital..., ob.cit.

1

1
(122 ) Una aproximació explicativa al desenvolupament de la promoció immobiliària per al cas espanyol
es realitza a VILAGRASA IBAR2.J. (1986*), "La promoción immobiliària. Aproximación a su estudio" a •
AA. W (1986), Jomadas de Geografía y Urbanismo (1984), Salamanca, pàg. 155-166. •

(123 ) L'evolució de les formes de promoció immobiliària poden seguir-se amb la lectura de dues
monografies locals: sobre León vegeu CORTIZO ALVAREZ,T. (1984), ob.cit i, per a Lleida, la ja citada _
anàlisi de VILAGRASA IBARZ, J. (1990). •

(124 ) Vegeu, a VILAGRASA IBARZ.J. (1991), ob.cit., la incidència de les anàlisis marxistes franceses
sobre els treballs de la geografia urbana espanyola realitzats des de mitjan dels anys setanta .

I
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capitalizadas y de dimensiones Jas más de las veces reducidas, por una gran

promoción, de disponibilidad financiera considerable, con actuaciones de tamaños

mayores y dirigidas hacia un mercado urbano de venta más que hacia la utilización

directa o al mercado de arrendamiento" (125).

Podem en aquest punt introduir l'evolució de les estructures i característiques de les

societats immobiliàries en relació als processos d'expansió territorial de la seva

activitat i volums de facturació (126). Es pot veure així com les petites companyies de

caire familiar, per tal d'adaptar-se a les noves lògiques productives i segons els seus

nivells de facturació i expansió territorial de l'activitat, deriven en una estructura

funcional, sectoritzant les etapes del procés de producció, que són assumides per

especialistes (arquitectes, tècnics en marketing, contables, financers...). La

progressiva expansió de la societat o companyia pot portar a una integració vertical

del procés: la societat es converteix en la seva pròpia proveïdora i en el seu propi

client. L'estructura vertical de les funcions s'adapta millor a una estructura divisional

de la societat (unitats de negoci: constructora, promotora, immobiliària...), que esdevé

una forma molt més flexible d'adaptar-se a les necessitats/demandes del mercat.

Pot establir-se, a més, una altra relació entre promoció immobiliària i dinàmica del

cicle immobiliari. Sembla ser que en períodes de crisi el sector de la promoció es

reestructura per tal d'adaptar-se a les noves conjuntures. Durant aquest període, es

realitza bona part de les compres de sòl o es busca el sòl que es desenvoluparà i/o

en períodes de forta demanda. La crisi immobiliària dels setanta va arrossegar bona

part de les macro-estructures i societats tradicionals, que es quedaren amb un bon

estoc de productes sense vendre. Durant els anys de crisi el sector sofreix una

reestructuració que filtra i deixa al mercat les societats amb més bones relacions

financeres i més capacitades (a nivell d'inversió, però també a nivell d'organització i

estratègia productiva) per enfrontar-se a les noves dinàmiques. Sembla ser que la

major part de la producció dels anys vuitanta ha estat dominada per les grans

societats immobiliàries que pràcticament han controlat tots els moviments del mercat,

no només mercat de l'habitatge sinó mercat immobiliari en general. Es produeix una

concentració de capitals que ve garantida per una reorganització de les estructures i

organització productiva. Les societats han racionalitzat les seves estructures i

lògiques productives diferenciant les seves unitats de funcionament en una estructura

de tipus vertical (constructora, promotora, casa de finques...) que les dota d'una gran

flexibilitat productiva i una més fàcil i ràpida adaptació a les demandes del mercat. La

flexibilitat i ràpida adaptació s'ha aconseguit també per una via paral·lela: la

subcontractació de petites empreses i personal. Les complexes estructures de les

socertats, relacions i mobilitat del capital i l'aparició dels "testaferros" provoquen que

(125 ) VILAGRASA IBARZ.J. (1991), 'El estudio de la morfologia...", ob.cit, pàg. 32.

(126) ALCAZAR SILVELA, C. (1989), "Organigrama general de una empresa' a AA.W (1989;,
Introducción a la promoción inmobiliaria, Madrid, COAM, .pàg.27-38. *
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cada cop sigui més difícil d'identificar la procedència del capital i els agents

protagonistes. Amb tot, es detecta, un fort augment de les interrelacions de capitals i •

persones físiques entre les grans societats que controlen el procés i que es fan cada

cop més complexes i extenses. «

Alhora, la diversificació de la demanda i l'entrada amb força de la rehabilitació ha

beneficiat les petites empreses amb poc nombre de treballadors i moltes d'elles de m

caire familiar i local que s'han mostrat molt més flexibles i fàcilment adaptables a les |

noves conjuntures. Paral·lelament, l'empresa de tipus mitjà sembla haver sortit molt

més mal parada, i ha hagut de reestructurar totalment les seves estructures o deixar ; •

el mercat (127).

La progressiva concentració de capital es lliga també al procés d'internacionalització : •

de l'economia i la deslocalització de les inversions amb el domini del capital financer •

que intervé en societats que actuen a escales territorials molt àmplies. L'estructura i

grau de concentració de capitals en els mercats de producció de tipus regional/local ;

haurà de lligar-se, doncs, també amb el diferent grau de penetració de capital d'origen

forà i el pes de la producció del capital local (128). "En este sentido, los análisis ¡

comparativos de ámbito nacional o internacional señalan cómo para períodos

temporales similares, los procesos de asentamiento de una promoción de grandes

dimensiones, profesional y concentrada en grandes compañías son muy diferentes(...) '

Así, la penetración, de la moderna promoción profesional llegó mucho antes a la gran

ciudad y su área metropolitana que no a la ciudad de tipo medio, y allí se consolidó

antes que en las pequeñas ciudades y núcleos menores, más dependientes de la '

cabecera regional" (129). WHITEHAND (130) relaciona la penetració de capital forà I

amb la introducció de nous estils arquitectònics, seguint un model jeràrquico-espacial

de difusió que s'inicia en les grans àrees urbanes. •

Tal com hem fet en el seu moment amb els propietaris es relaciona a continuació, de

manera molt general i esquemàtica, la grandària i característiques del promotor •

1

I

(127 ) Vegeu, sobre el tema, BALL.M. (1989), ob.cit. f

(128 ) WHITEHAND relaciona noves formes urbanes i difusió d'estils arquitectònics amb l'actuació de —
capital i tècnics d'origen forà que semblen seguir una lògica espacial jeràrquica. Les innovacions
s'endeguen en gran àrees urbanes i s'implanten a ciutats de la seva influència més o menys immediata i '•
regions urbanes de tipus mig, mentre arriben força més tard a nuclis petits i àrees llunyanes. |
WHITEHAND,J.W.R. (1987), ob.cit.

(129 ) VILAGRASA IBARZ, J. (1991), "El estudio de la morfologia °, ob.cit., pàg. 34. El diferent grau de B
penetració de capital forà i la difusió de les noves formes de promoció lligades a la jerarquització •
territorial urbana pot extreure's d"anàlisis diferents. Com a exemples d'aquest procés en ciutats u

sotmeses a la directa influència de la gran metròpoli barcelonina: HABSBURGO, A. (1983), ob.cit. i
GEOTOP (1982), "Sant Vicenç dels Horts, estudi de les transformacions recents d'un municipi del Baix •
Llobregat, Revista Catalana de Geografía, Vol.V, núm. 17. Com a exemple de difusió en regions |
allunyades i amb un mercat molt més tancat vegeu, VILAGRASA IBARZ, J. (1990), ob.cit., í GRUP
D'ESTUDIS URBANS (1987), "Promoció immobiliària i carcteristiques de l'edificació en les petites _
ciutats de l'entom de Lleida: Alcarràs, Les Borges Blanques i Mollerussa" a AA.W. (1987), Les ciutats •
petites..ob.cit., pàg. 433-457. ™

(130 ) WHITEHAND, J.W.R (1987), ob.cit.

I

I
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immobiliari, la dinàmica del cicle de l'edificació i la localització i tipus de producte que

ofereix:

- El promotor professional i grans societats immobiliàries destinen,

principalment, les seves produccions a la demanda efectiva, la demanda que

pot realment entrar al mercat. La producció d'aquests grans promotors va

anar lligada durant els anys seixanta i setanta a la producció massiva

d'habitatge en un marc sòcio-econòmic (gran demanda d'habitatge i

desenvolupament econòmic general) i legislatiu (ajuts a la pedra) que

finançava i recolzava la producció indiscriminada de l'habitatge. Un cop

estabilitzada la demanda i a mesura que el capital públic deixa

progressivament el mercat de l'habitatge a la lliure regulació del mercat, la

demanda més efectiva (la que realment pot entrar al mercat) es concentra en

les rendes mitjanes i altes. Així, durant la dècada dels vuitanta el promotor

immobiliari més professional sembla concentrar els seus capitals en la

producció d'habitatge per a classes mitjanes i altes que porten alhora marges

de beneficis molt més amplis. Aquest canvi de direcció comporta alhora una

gran concentració espacial de les seves activitats. Ei gran promotor

immobiliari és, a més, el gran productor del paisatge terciari de les nostres

ciutats, actuacions que necessiten grans volums d'inversió i que presenten

un grau de concentració força important.

- Els promotors menys capitalitzats responen, en general, a estructures molt

més simples, amb poc nombre de treballadors i sovint lligades a estructures

familiars. Aquests presenten més poca diversificació productiva (obra pública

de poc volum i habitatge residencial per a classes mitjanes-baixes en

promocions de grandàries moderades) i també un cert grau de concentració

espacial de la seva producció. En general, la seva producció es localitza en

àrees més perifèriques, on el preu del sòl és a la mesura de les seves

possibilitats i puntualment en àrees més centrals.

Cal destacar també el paper que juguen els professionals-teenies, tant els que

treballen en un lloc de l'administració com els que intervenen més directament en el

procés de la construcció, (arquitectes, urbanistes, enginyers...) que han tingut, potser

més a nivell local, una importància bastant decisiva per a explicar les formes

resultants. L'empenta, idees i voluntat dels tècnics locals (és clar que sempre

sotmesos als poders de decisió política) ha estat potser un dels factors claus per a

explicar el gran dinamisme urbanístic de la ciutat espanyola dels vuitanta.
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1.1.4 - EL PAPER DE LA POLÍTICA URBANA.

Hem destacat ja el doble paper que juga l'agent públic en el procés de producció del M
medi urbà: (131) ' m

- Com a agent directe de la producció de l'espai, "debe atender a aquellas ; •
necesidades no satisfechas por la iniciativa privada, es decir aquellas que no <
constituyen una fuente de beneficio para el capital o que representan fuertes ' J
inversiones de amortización extremadamente lenta" (132). Es destaca, dones,
en aquest punt el paper de subsidiarietat del capital public, que concentra les fl
seves inversions en les actuacions necessàries per a la reproducció de la
força de treball i dels mitjans 'de producció fonamentals per al m
desenvolupament del procés d'acumulació capitalista. j|

- Mitjancer i gestionador de les contradiccions i conflictes que genera el g
procés de producció. En aquest sentit es destaca el paper que juguen el I
planejament i la legislació urbanística general, que prova de racionalitzar i
superar els conflictes entre els diversos agents: •

. Coordinar i controlar les actuacions dels privats per tal que no es generin ,
disfuncionalitats urbanes. •
. Facilitar i garantir d'alguna manera l'obtenció de plus-vàlues al capital .
privat. i I
. Juga també un paper ideològic amb la idea de racionalitat de l'ordenació i , I
organització del territori, que contribueix força a establir l'harmonia i pau _
social. j|

(132 ) CAPEL ,H. (1975), Capitalismo y morfologia...,ob.cit. pàg.137.

(133 ) CASTELLS, M (1974), ob.cit. i TELLO ROBIRA.R. (1990), ob.cit.

Des d'aquesta perspectiva s'apunta la funció que l'agent públic desenvolupa en els •
processos d'acumulació del capital com a mitjancer en els processos d'ajustament de
forma i funció urbana per tal de permetre la continuïtat del sistema i garantir la pau •
social (133). En moments d'intensa innovació tecnològica! en els mitjans de producció, m
són també molt intensos els canvis en les relacions socials i la reorganització _
productiva, produint-se un fort desajustament entre forma i funció urbana. El capital |
públic es veu obligat a intervenir per tal de readequar l'espai construït a les noves
funcions i formes d'acumulació, alhora que garantir la perpetuació del sistema i l'ordre •
social.

L'actuació pública pot entendre's, però, des d'una doble perspectiva: \ •

(131 ) Reflexions força suggerents sobre el paper que juga el capital públic en el procés de producció , •
urbà poden seguir-se amb LOJKINE (1979), Marxismo, Estado y cuestión urbana, Mèxic, Ed. Siglo XXI
i CASTELLS (1974), ob.cit. ' •

t ™
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I
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- Com una sèrie de .mesures generals, destinades a la reproducció dels

processos d'acumulació del capital (inversió en capital fix i creació del fons de

consum).

- Com mesures sensibles als objectius de grups interessats en l'acumulació

derivada directament de la producció del medi urbà.

El pes o la combinació d'ambdós punts dependrà molt de les actuacions concretes i

situacions político-econòmiques i socials. Aquest punt haurà de relacionar-se, a més,

amb el nivell de centralització político-administrativa i amb el grau de decisió que

ostenta l'Administració local en les decisions d'inversió i planejament territorial, així

com amb el marc social i econòmic.

Tradicionalment, s'ha assenyalat la diferència del comportament i les línies de política

endegades des de les instàncies més centrals i potser autonòmiques amb les de tipus

municipal, "mientras las primeras tendrían un papel más acorde con él apoyo a los

procesos generales de acumulación, las segundas se orientarían hacia una mayor

comprensión de los procesos particulares del suelo" (134). Les polítiques més

centralitzades, més atentes a les evolucions i necessitats del capital, responen més a

intervencions fortament puntuals i selectives que generen desequilibris territorials,

mentre que una política endegada a nivell regional o local crea condicions favorables

per a promoure models de desenvolupament econòmic més equilibrats, més

uniformes i efectius. (135) S'assenyala, alhora, des d'aquesta perspectiva que les

polítiques urbanes de tipus local semblen mostrar-se molt més sensibles a les

estratègies i interessos específics dels agents urbans locals.

La diferenciació dels papers jugats per les polítiques estatals/regionals i les de tipus

més local respon a les direccions i àmbits que prenen les despeses públiques

(inversió en capital fix i fons de consum) i tipus de planejament (de l'escala estatal-

territorial a l'escala més detallada, més lligada a decisions Iocals):(i36)

- En despeses públiques sembla que l'Estat (i ara, nivells regionals) ha assumit

tradicionalment les inversions socials, de caràcter estratègic i relacionades amb

les millores en productivitat i reproducció del capital (infrastructures, centres

d'investigació...); i les despeses socials (institucions d'ordre i subsidi),

relacionades amb el manteniment i control de l'ordre i pau social. Les inversions

en consum social vindrien més lligades a l'Administració local (serveis públics,

salari indirecte) (137}. "La organización territorial del Estado, el balance entre

(134 ) VILAQRASA IBARZ, J (1991), pàg.36.

(135 ) BORJA,J. (1988), pàg. 21-86. Vegeu, en relació al tema, SICCA, P. (1980), ob..

(136) UREÑA FRANCÈS, J. M«. (1986), ob.crt., seguint bàsicament FOLIN, M. (1979), "Public
enterprise, public works, social fixed capital, International Journal of Urban and Regional Research, vol.3,
num. 2, pàg. 333-360.

(137 ) Aquesta lectura pot realitzar-se a AUO.M* A., COLL.N., GANAU, J. i HOMS.J. (1992), "Quatre
ciutats com a model. El finançament de l'obra pública urbana a Catalunya durant els anys vint", Espai
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gasto de los gobiernos centrales y locales (o regionales), y la importancia dada

I
1

a cada uno de los tipos de gasto señalados, intuirá en el balance entre el apoyo •
a la reproducción del capital y de la mano de obra y matizará, sin duda, la
acesibilidad genérica de la sociedad a los servicios ofertados por el sector
pÚbliCO". (138) 1
Tot i que en general es manté aquest esquema, la progressiva desfeta de les •
polítiques del benestar (welfare) i el nou paper que ostenta la ciutat en el nou I
ordre econòmic, com a motor de desenvolupament de la base económica
urbana, ha provocat que gran part de les despeses públiques siguin assumides •
per òrgans locals (polítiques contra l'atur, inversions en centres d'investigació i

tecnològics...)- tt

- A nivell de planificació, la gradació jeràrquica del planejament ha atorgat
tradicionalment a les instàncies centrals i autonòmiques les regulacions •

destinades a garantir un equilibrí general en la distribució d'activitats i "
funcionament general del territori, mesures que han estat reforçades amb les _

actuacions sectorials (plans de carreteres, d'infrastructures hidràuliques, |
d'habitatge...). A nivell local s'endega l'estricta i delimitada distribució d'usos i
aprofitaments, així, com la garantia d'obtenir plus-vàlues derivades de I
l'apropiació del procés de producció urbana per part dels particulars i la
protecció dels espais destinats a usos públics (tasques que són regulades, però, •
per les instàncies centrals i/o autonòmiques). m

1

En relació a les dinàmiques d'inversió territorial s'assenyala també un diferent I
comportament i una relació entre els volums de capital públic i privat segons sigui la

conjuntura econòmica. Les inversions públiques semblen seguir processos evolutius
anticíclics respecte a les evolucions del capital privat (139). Així, quan es donen baixos
nivells de construcció, les inversions públiques generen i programen una bona
quantitat d'inversions territorials, que es redueixen en els moments de "boom" i a I
mesura que entra amb força el capital privat. Així, "con bajo niveles de inversión
privada en construcción al gasto público general mercado de construcción, y sin •
embargo, a altos niveles de inversión privada en construcción, el sector público no *
compite con el privado" (140). Amb aquest plantejament sembla suggerir-se

I
Temps, num. 13, Lleida, "les forces capitalistes (...) estaven igualment interessades en el fet que el
sector públic es responsabilitzés d'una colla d'obres i serveis extremadament costosos o d'escassa •
rendibilitat, però que eren imprescindibles per al creixement i la perpetuació del sistema econòmic." pàg. • •
3 , subordinant bona part de les actuacions als interessos dels privats. Aquest mateix tipus de lectura pot
realitzar-se per a les actuacions de l'Estat durant els anys de postguerra. '

(138) UREÑA FRANCÈS J. M1, (1986), ob.cit, pàg. 44. ' I

(139 ) HALL, P. detalla els processos de transformació urbana del moll de Baltimore, l'àrea Central de
Boston i l'actuació dels Docklands a Londres. En tots ells es destaca la forta intervenció i programació ¡ _
pública inicial que arrosega el capital i genera la intervenció privada. HALL, P (1988), Cities of tomorrow, ' I
Oxford-Cambridge, Basil&Balckwell. . • m

(140) UREÑA FRANCES, J. M«(1986), pàg. 44. ' -

I
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l'existència d'un procés cíclic d'inversió pública-privada, entenent que la primera

prepara la intervenció de la segona, "inversión pública creando oportunidades de usos

del territorio, y posterior inversión privada sobre-consumiendo dichas oportunidades"

(141). L'actuació inversora urbana dels vuitanta pot en gran mesura entendre's des

d'aquesta perspectiva: les grans operacions de reforma, rehabilitació i ordenació de

buits urbans han estat endegats, la majoria, per la iniciativa pública, arrossegant a

continuado la privada (142).

Traslladant al plànol el comportament anticíclic del capital públic i privat, ens apareix

la idea de la creado de la franja marginal, a què ja ens hem referit abans. Concebida

inicialment per CONZEN com a "belt-like zone originating from the temporarily

stationary or very slowly advancing fringe of town and composed of a characteristic

mixture of land-use units initially seeking peripheral locations" (143), WHITEHAND la

relaciona posteriorment amb les localitzacions d'usos institudonals (usos extensius)

que mostren una tendència a implantar-se en localitzacions perifèriques a la recerca

de bon preu i extensions de sòl que no troben al centre. VILAGRASA afegeix als usos

institucionals de WHITEHAND la promoció d'habitatge de postguerra, tant pública

com marginal o i.legal), que en moments de baixos nivells de construcció es localitza

en àrees força perifèriques i produeix, per tant, una revalorització dels espais

intersticials que són ocupats pel capital privat en els moments del boom. S'entén

generalitzant, doncs, que l'expansió urbana i les dinàmiques immobiliàries estableixen

una contínua relació cíclica amb la creació de franges marginals segons la intervenció

i localització del capital públic i privat: en períodes de baixa activitat es dóna un

predomini de la inversió pública que amb la recerca de localitzacions perifèriques crea

les franges marginals; mentre en períodes de "boom", es realitza una forta inversió

privada que tendeix a ocupar les àrees intersticials.

La inversió de capital públic en el territori, la creació de franges marginals i les

dinàmiques immobiliàries poden també relacionar-se amb la dinàmica, localització i ús

que es realitza del patrimoni públic de sòl. La gran intervenció patrimonial realitzada

des de l'Estat central durant els anys seixanta i començament del setanta (INUR, INV)

anava principalment destinada a reproduir els sistema amb actuacions dirigides a la

reproducció simple de la força de treball centrada en l'allotjament bàsic de la població

i el desenvolupament general de la producció amb actuacions d'infrastructura (viari,

transport, subministrament bàsic d'aigua i energia..) i urbanització bàsica per a usos

(141 ) UREÑA FRANCÈS, J. M* (1986), pàg. 44.

(142) HALL detalla els processos de transformació urbana dels molls de Baltimore i Boston, com a
model de renovació urbana americana i els Docklands a Londres com a exemple més emblemàtic
eurorpeu. En tots ells es destaca la iniciativa pública com a motors dels grans projectes, HALL ,P.
(1988), ob.cit., pàg. 342-360 Des d'un àmbit més proper CARRERAS descriu el destacat paper de la
política urbana local en el procés de transformació de la Barcelona olímpica. CARRERAS.C. (1993),
Geografía Humana de Barcelona, Barcelona, Oikos Tau.

(143 ) CONZEN, M.R.G. (1960), ob-cit.
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industrials. La intervenció de l'Administració local en practiques patrimonials era molt

més puntual i marginal (parcs urbans, equipaments...). La majoria d'aquestes I

intervencions es realitzaven sobre sòl urbà perifèric amb un preu de sòl molt més

reduït que en àrees més centrals. Des de mitjan del setanta i fins a mitjan dels

vuitanta (entrada del boom), les polítiques patrimonials passen a ser objecte de les

polítiques autonòmiques i, en més gran mesura, locals, que converteixen la política de

patrimoni de sòl municipal en un dels principals instruments d'intervenció urbana. La I

localització de les noves adquisicions continua sent preferentment perifèrica, tot i que

el canvis de direcció de la nova cultura urbanística vers una més gran sensibilitat pel f|

patrimoni cultural heretat i les polítiques de millora urbana incideixen en una actuació i ™

patrimonial destacable als centres urbans: inversió en edificis i entorns de vàlua i «

històrica i/o cultural, actuacions de desdensificació, actuacions de rehabilitació i ' |

reforma urbana, dotacions d'equipaments i espais lliures als centres i barris urbans

consolidats... La política de patrimoni municipal de sòl, desenvolupada durant els •

primers anys dels vuitanta, sembla encaminar-se vers la construcció d'una ciutat amb

més qualitat, la revalorització de l'espai i la priorització de l'ús social de l'espai urbà. 4|

L'Administració autonòmica i/o regional assumeix el paper que abans era B

desenvolupat per l'Estat central: la construcció d'habitatge i desenvolupament de sòl ' _

residencial, industrial i terciari. Les dificultats financeres i pressupostàries de les ; y

entitats locals, així com el gir de les polítiques cap al desenvolupament econòmic de

la ciutat, acabaran, però, malmetent l'esforç municipal patrimonial inicial que ha I

quedat estancat i ha sofert un creixement molt lent en les darrers anys de la dècada.

Les pràctiques patrimonials prenen ara un caire molt més empresarial, de coordinació •

i direcció de les inversions de capital privat. Durant aquests anys, es produeix també I

una gran inversió en infrastructura ràpida de comunicacions: vies ràpides de circulació

(rondes, autovies...), millores de les xarxes de transport ferroviari (regional, I

interregional...), trens d'alta velocitat, millores de les instal·lacions dels aeroports...,

actuacions que responen a la nova lògica de reestructuració territorial, a la •

potenciació de les bases econòmiques urbanes i a la resituació de la ciutat en el nou *

ordre econòmic i social. (144) g

Per una altra banda s'assenyala també que el planejament i les teories culturals que •

l'envolten es construeixen en relació als processos de canvi territorial (145). DRENA j _

(144 ) KIVELL anuncia fins i tot que en el marc anglès i en els països nord-europeus el patrimoni públic ;

de sòl va perdent molt pes davant l'empenta inversora de grans empreses financeres ¡ el paral, leí procés •
de fragmentació de la propietat urbana. KIVELL, P. (1993), ob.cit. i |

(145) Tot i que cal apuntar la relativa indepedència de les teories que suporten culturalment les
tendències del planejament i l'urbanisme dels processos generals de desenvolupament econòmic i social i •
com a eina ideològica d'intervenció territorial, com a eina de modificació i plantejament de propostes •
roman força relacionada amb les conjuntures econòmiques, socials i polítiques del moment. "Hay una
Intima relación, como no podía menos de ocurrir, entre teorías e ideologías urbanísiticas, características j
e intereses deis sistema político y económico, preferencias y gustos sociales mayoritarios y de clase" •
LÓPEZ DE LUCIO.R. ob.cit. pàg. 216. Vegeu també, per a aquest tema, TERAN.F. (1989), "El I £
planeamiento en la España contemporánea", a AA.W (1989), Història i intervenció en el centre històric,
Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pàg.85-98. ! —

I
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distingeix les diverses tendències de planejament en relació a les diferents etapes

d'acumulació. En els moments en què es produeix un canvi en l'etapa d'acumulació i

quan les inversions es concentren en un nombre molt concret d'àrees del territori,

sembla que el planejament adopta fórmules de tipus prescriptiu orientades a facilitar

l'apropiació de plus-values a un nombre reduït d'agents urbans. Les mesures

endegades en aquest període tenen tendència a respondre a planificacions

centralistes i sectorials per damunt de les espacials, mesures que permetran un

control dels processos d'acumulació i inversió territorial i preparen el territori per a la

producció. Amb el ralentiment de l'expansió a mitjan de l'etapa d'acumulació es

produeix una expansió de les inversions per a mantenir i allargar el procés

d'acumulació en relació a les estratègies endegades pel capital, més de tipus

comercial que no pas productives. En aquest període la planificació adopta fórmules

indicatives en les àrees més centrals (que ja participen en el procés) i prescríptives en

els sectors més perifèrics que esdevenen ara les noves àrees d'expansió: Els inicis de

la depressió porten un canvi de les estratègies de planejament, que es dirigeixen ara

al territori com a producte en si mateix. El territori es prepara per a l'especulació,

explotant-lo mitjançant fórmules prescriptives i/o recolzament directe institucional

(146 ).

SUTCLIFFE (147) detecta un cicle de tendències dei planejament britànic força

relacionat amb les evolucions cícliques de l'economia de mercat no planificada.

Segons la seva anàlisi, els moments àlgids del cicle de planejament britànic es

correspondrien amb els períodes compresos entre 1880 i 1914 i entre 1945 i 1970,

amb recessions entre 1918 i 1939 i des de 1970 fins ara. "Nuestra preocupación

actual por la conservación, rehabilitación, neo-clasicismo e incluso pastiche, todo lo

cual el Movimiento Moderno pretendía haber acabado para siempre, puede verse

ahora como un eco, a la distancia de dos ciclos Kondratieff completos, del

conservacionismo y la preocupación histórica de la década de los ochenta del siglo

pasado" (148). Aquest retorn i/o recerca de tendències del planejament de períodes

anteriors sembla també present en l'urbanisme espanyol. La tendència formalista i

disseny detallat de les trames urbanes i el treball d'escales intermèdies del

planejament endegat durant els vuitanta (l'urbanisme urbà) recorda o denota una

certa nostàlgia de les típiques trames d'eixample de final del XIX, del seus detallats

(146 ) UREÑA FRANCES, J.M*, (1986), ob.cit, apunta que el planejament presenta, però, un cert grau
d'independència respecte als processos de canvi territorial com a 'característica del desarrollo de la
ciència", pàg. 42.

(147) SUTCUFFE.A.R. (1981), Why planning history?, a Bug Environment, vol. 7, pàg 65-67. Una
lectura actual d'aquesta anàlisi pot realitzar-se a LARKHAM P.J (1992), "Conservación y paisaje
urbano", a WHITEHAND.J.W.R., SLATER.T.R i LARKHAM, P.J,(1992), "Morfologia y paisajes
urbanos: La perspectiva geográfica británica", Espai Temps, Quaderns del Deparatmerrt de Geografia i
Història de la Univeristat de Lleida, núm. 14. pàg. 69-109.

(148 ) Citació extreta literalment de LARKHAM P. J (1992), pàg. 95.
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dissenys i formes, dels seus límits precisos i treball sobre una ciutat compacta (149).

Aquesta concepció pot relacionar-se amb l'evolució de les etapes d'acumulació i les

tendències de planejament, descrites per DRENA i a les quals ja ens hem referit, tot

destacant ara la diversa orientació espacial segons sigui la dinàmica econòmica

general. En els períodes expansius de l'etapa d'acumulació, en general, i en els

moments en què es produeix l'expansió dels cicles d'inversió territorial, els esforços

del planejament se centren en l'ordenació i desenvolupament de noves àrees de

creixement i inversió urbana. En períodes de recessió en l'edificació, i en general, en

els processos inicials de la nova etapa d'acumulació, el planejament sembla orientar-

se cap a les àrees ja consolidades o més o menys urbanitzades, readequant i

transformant l'espai ja construït i preparant el territori per a les noves inversions

posteriors.

Des d'una perspectiva històrica més àmplia, pot ressaltar-se els treballs de TERAN

(150), que estableix una periodització del planejament des de la postguerra espanyola

fins l'època actual. En el període de postguerra, es desenvolupa una concepció

orgànico-nuclear del territori basada en una idea culturalista i històrica de la ciutat, en

una visió urbana de creixement i formació ininterrompuda (idea que culmina amb la

Llei del sòl de 1956), una subsegüent etapa de planejament obert per al període del

"desarrollismo", per acabar, actualment, en uns supòsits de planejament de "transició i

recerca", en gran part basades en la crítica del model de desenvolupament urbà

anterior sota un nou moment de crisi econòmica: control del creixement, defensa del

projecte contra les concepcions massa ambicioses dels plans del seixanta, atenció a

la ciutat consolidada enfront l'expansió anterior...

Dins aquests mateixos plantejaments, TELLO ROBIRA relaciona els processos de

transformació urbana i les línies de planejament amb la dinàmica econòmica, la

innovació tecnològica i el canvi i transformació sòcio-política. Aquests ítems ajuden a

entendre els processos de creixement i transformació de la ciutat espanyola des de la

postguerra, prioritzant l'enfocament vers l'actuació desenvolupada pels agents urbans

com a principals responsables de les formes urbanes que es construeixen. Les línies

de planejament adoptades des dels anys de postguerra es mostren , més o menys

sensibles a les pressions dels grups de poder urbans, els agents de capital privat

(propietaris de sòl, constructors, grans immobiliàries, propietaris del mitjans de

producció) i la diferent intervenció i pressió dels moviments socials. La intervenció

(149 ) Aquesta nostàlgia s'introdueix a Espanya pel treball dels membres del Laboratori d'Urbanisme de
Barcelona treballs directament influenciats pel treball dels arquitectes italians prenent com a corol·lari el
llibre d'Aldo ROSSI (1971) La arquitectura de ta ciudad, Barcelona, Gustavo Gili.

(150) TERAN, F. (1978), Planeamiento urbano en la España contemporánea. Historia de un
planeamiento imposible. Barcelona, Gustavo Gili, i el treball de (1989) "El planeamiento en la España del
siglo XX" a AA.W (1989;, Història urbana i intervenció al centre històric, Institut Cartogràfic de
Catalunya, Barcelona, pàg. 85-98.
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pública, en general, i les concepcions de planejament.(eina ideològica), en particular,

es presenten com a mecanismes d'ajustament entre la forma urbana i funció.

L'urbanisme es defineix com una pràctica social i un instrument ideològic la funció de

la qual es readaptar el territori als processos econòmics i socials que es van generant

històricament. Així, i desprès de comparar l'urbanisme desenvolupat durant el període

"desarrollista" amb el de la dècada dels vuitanta, TELLO constata "que el cambio de

régimen político, la crisis resultante del proceso de reestructuración del sistema

productivo y la nueva legislación del suelo, acontecimientos todos ellos casi

coetáneos, han influido en el desarrollo de nuevas condiciones de los procesos

urbanos y en el cambio de orientación del planeamiento urbano". (151) S'arriba a la

conclusió que el planejament desenvolupat durant la dècada dels vuitanta presenta

unes característiques força diferents del que es desenvolupà entre 1960 i 1975, en un

context econòmic, social i polític molt diferent. Alhora, però, es constata un canvi de

les direccions del planejament dins la mateixa dècada dels vuitanta, que es delimita

en tres fases:

.1980-85: Gran intervenció ciutadana en el procés d'elaboració del planejament

amb uns objectius que persegueixen, en general, una més gran homogeneïtat

de la qualitat formal i dotacions públiques a l'espai urbà. Es tracta d'acabar la

ciutat i treballar sobre els elements ja consolidats davant unes concepcions

força finalistes.

. 1986-1988: El progressiu desmantellament dels moviments socials urbans dels

setanta dóna pas a la burocratització i institucionalització de l'urbanisme, que es

dirigit ara per les administracions locals. Se segueixen reforçant els

plantejaments formalistes de començament del període mentre comença a

concentrar-se en les àrees que desenvolupen funcions centrals. La gestió

pública abandona els objectius sòcio-econòmics endegant una gestió més

empresarial de la ciutat. Els objectius se centren ara a mantenir i reforçar la

base econòmica de la ciutat.

. 1989 - ...- A partir d'aquesta data, es considera tancada l'etapa de

reconstrucció urbana, de superació dels dèficits heretats. El planejament

estratègic, que ja s'havia començat a dibuixar en el període anterior, reemplaça

el planejament d'ordenació. Es tracta d'endegar una organització estratègica del

territori "como fórmula para lograr el consenso de las distintas instituciones,

privadas y públicas, y como forma de previsión y prevención del desarrollo

económico y social futuros". (152).

(151 ) TELLO ROBIRA.R. (1990), pag.442.

(152 ) TELLO ROBIRA.R. (1990), pàg. 454.
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I
Des d'aquests plantejaments podria fer-se una lectura de l'evolució de la legislació '
urbanística i del planejament, relacionada amb les direccions que prenen les •

intervencions dels agents públics i privats i les formes urbanes resultants en les
dimensions vertical/horitzontal per al cas espanyol. "La hipótesis es la de asignar una B
extensión prioritariamente horizontal del crecimiento durante los momentos de *
recesión o inicios de la expansión, y una principal desdensificación de espacios —
intersticiales - y de la ciudad consolidada- en los momentos del crecimiento." (153). La |
dimensió de creixement horitzontal respondria a les inicials actuacions de creixement
de postguerra (barris marginals i polígons perifèrics d'iniciativa pública) que fl
conformen una ciutat que creix a salts i creant un bon nombre d'àrees intersticials
(que es revaloritzen amb aquestes actuacions), amb densitats moderades i •
promocions de poca grandària endegades, principalment, per propietaris de sòl i j m
promotors poc capitalitzats i en un marc de dèbil expansió immobiliària. Durant aquest '.
període, les polítiques "patemalistes" estatals assumeixen la producció de l'habitatge I
en uns moments en què el promotor immobiliari és encara poc capitalizat i el
propietari de sòl urbà no està preparat per a dur grans actuacions. Les noves flj
polítiques d'estímul de producció immobiliària endegades des dels cinquanta, *
l'expansió econòmica espanyola del "desarrolismo", canvien les formes urbanes ; g
resultants, densificant el paisatge sota fórmules de creixement vertical de la ciutat ' 8
(densificant les àrees colmatades i ocupant les àrees intersticials del període anterior). :

Durant aquests anys, l'Estat fomenta la construcció d'habitatge, afavorint la producció ! •
industrial del producte i el desenvolupament de les grans societats immobiliàries i :

promotors més professionals, que van assumint la direcció de la producció '
immobiliària. Des de final dels setanta, sota un marc de crisi econòmica que afecta
especialment el sector de la construcció, semblen incidir en un cert retorn als —

processos de creixement horitzontal amb unes polítiques urbanes que exerceixen un j|
control força més estricte i sota objectius de desdensificació de la trama urbana i
millores de la qualitat ambiental. : V

i ™

El procés de desdensificació urbana ve acompanyat per la nova cultura individualista j —

(més espai personal) i la difusió de les tipologies d'habitatge unifamiliar, que impliquen £
uns forts consums de sòl sota formes menys denses. Paral·lelament l'Estat deixa
progressivament el mercat de l'habitatge en mans del capital privat, que orienta les | •
seves produccions, preferentment, cap a productes dirigits a les rendes mitjanes i >
altes, les preferències de les quals s'orienten cap a espais i entorns de qualitat i poc •

densos.

(153 ) VILAGRASA IBARZ.J. (1991) ob.cit. pàg. 36.
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1.1.4.1 - Marc econòmic J .social i noves formes d'intervenció i
planificació urbana.

Dins un nou marc de crisi urbana i mundialització de l'economia, la intervenció estatal

està molt més enfocada cap al procés i reproducció de l'acumulació de capital,

dissenyant unes noves formes d'intervenció que ja no busquen la legitimació sobre

l'esfera social, sinó la seva dominació. Aquestes noves formes d'intervenció

responen, entre altres, a: la desregularització d'algunes activitats (relaxació del control

social i ambiental en el procés de treball) i la reducció i prívatització d'activitats

productives dins els sector públic; les reformes impositives regressives, que

afavoreixen les grans corporacions i empreses i les classes de rendes més elevades;

el suport als sectors punters, finançant les grans infrastructures i la investigació; la

descomposició de l'estat del benestar amb variacions dins i entre els diferents països

en relació al poder relatiu dels grups afectats... (154) Les noves polítiques neoliberals

tomen a posar l'accent sobre la importància del lliure joc del mercat i la intervenció

privada com a sistema bàsic de regulació, i conseqüentment es limiten les

intervencions públiques:

- Com a agent directe productor de l'espai: es privatitzen les empreses

públiques, es limiten els seus continguts i extensió (promoció pública

d'habitatges i sòl).

- Com a organisme que nodreix els serveis socials i la cobertura social general:

retalla els serveis i privatitza els més rendibles (serveis d'aigua, d'escombraries,

de neteja pública...).

- Com a instrument de redistribució de rendes: es recomana la reducció

d'impostos, la reducció de les despeses i d'inversió pública, mentre passen a

dominar les formes de fiscalitat indirecta.

La despesa pública sofreix en el nou marc una reorientado selectiva, que prioritza la

intervenció en activitats i infrastructures estratègiques per al desenvolupament

econòmic de la ciutat, i un procés paral·lel de reducció de la despesa amb el

desenvolupament de polítiques d'austeritat.

- El paper de les instàncies centrals.

L'entrada de les polítiques del benestar coincideix en alguns països amb l'entrada de

la crisi econòmica, durant la qual i sota pressupostos cada cop més reduïts s'han

d'assumir els antics dèficits (urbanització, serveis, equipaments) i cobrir els

progressius augments de necessitats de la societat (oci, atur, sanitat,....). En aquest

context (caiguda de la inversió pública, menor disposició de recursos, augment del

(154 ) Sobre les noves formes d'intervenció estatal vegeu CASTELLS, M. (1989), ob.cü, pàg.25-28.
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preu del diner i impossibilitat d'augmentar les pressions fiscals ja molt elevades),

l'Estat dóna prioritat a les transferències personals de caràcter assistència! (subsidi de

l'atur) i al finançament d'inversions productives a curt termini (crèdits i subvencions a

empreses...). S'abandonen els grans projectes d'inversió territorial, endegant-se

projectes mitjans d'obra pública, alhora que se substitueix el gran projecte i el pla

territorial per puntuals intervencions sectorials (centrals i autonòmiques) que a voltes

entren en conflicte amb decisions i/o planejament de tipus local. Deixen, així, de tenir

sentit les grans actuacions programàtiques de llarg termini i primen les actuacions

urbanes planificades per mig i curt termini.

La crisi econòmica canvia el caràcter de la política territorial, que ja no pot anar a

remolc del creixement ni de planejament anterior al creixement, ja que aquests han

deixat de donar-se, "sino que necesariamente ha de ser paralela y complementaria de

la política econòmica y social de los actores privados y públicos" (155). Se li reclama,

així, a l'Administració un paper que resulta una mica conflictiu: d'una banda, ha de

reforçar l'actuació dels actors socials i econòmics que desenvolupin iniciatives

productives o de supervivència, però, per una altra, es demana una intervenció cada

cop més substitutòria en activitats econòmiques i serveis socials que no són

endegades per la iniciativa privada, així com una protecció i millora de la qualitat de

vida i habitat en general (156). Aquest paper d'agent substituted es deixa, però, cada

cop més en mans de decisions locals, organisme que és molt més proper a la realitat

urbana i que pot actuar amb molta més eficàcia.

Des dels anys seixanta, s'assisteix a tot Europa a una tendència descentralitzadora

dels ens de decisió dels processos territorials, donant més poder als ens de decisió

intermedis i locals. Es produeix "un replanteamiento decisivo de los procedimientos e

instancias de gobierno del territorio, donde los dispositivos propulsados persiguen a

través del impulso de la descentralización, anudar la dispersión necesaria y el

encadenamiento imprescindible de la gestión central del espacio y de sus

poblaciones" (157). En la majoria dels casos, però, aquesta descentralització no ha

estat una descentralització efectiva (poder de decisió i matèries fiscals), sinó que ha

consistit a articular perífèrícament les institucions estatals i autonòmiques (158). Els

nous processos de descentralització administrativa i el ja destacat rol que juga allò

(155 ) BORJA, J. (1988), ob.cit, pàg. 333.

(156 ) "Les polítiques territorials tendeixen a potenciar els focus que són més dinàmics, per sobre de la
coordinació de plans de reequilibri territorial, que eren més propis del keynesianisme. Les quotes de
redistribució territorial de la riquesa, abans pensades per proporcionar un cert nivell adquisitiu general
que assegurés el mercat estatal, es tramuden en el subsidi mínim per mantenir un grau de cohesió
social necessari dins el conjunt de l'Estat per no disminuir la performativitat en el context mundial".
ROCA ALBERT, J. (1994), "Recomposició capitalista..", ob.cit. pàg.583.

(157 ) CARRERAS, C, i LÓPEZ, P. (1990), pàg.506.

(158 ) Les noves tendències polítiques i econòmiques neoliberals han tendit a centralitzar el poder en
l'Estat o a aturar els processos de descentralització i afavorir les actuacions sectorials enfront les
polítiques territorials globals.
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que és local, la ciutat, en la nova reorganització espacial dels sistema atorguen a les

polítiques urbanes locals un gran nivell de responsabilitat sobre les seves dinàmiques

futures, que ha de desenvolupar amb un baix nivell de competències reals i baix nivell
de recursos.

- El paper de les instàncies locals.

La política urbana local ha anat príorítzant tradicionalment l'ordenació i equipament

del territori, l'obra pública. En el nou marc econòmic, el focus central de la política

urbana es desplaça dels debats instrumentals, de gestió i control dels usos i mercat

del sòl a actuacions més properes a la política econòmica. Si fins ara l'objectiu de la

política urbana era el control del desenvolupament urbà (distribuir usos i densitats i

assegurar la redistribució social dels beneficis urbanístics del capital privat), aplicant

tècniques controladores i restrictives, en les dues darreres dècades els objectius

s'han centrat en la promoció de la ciutat, en la recerca d'inversions productives i

desenvolupament econòmic. "El gobierno de la gran ciudad debe ser quien asuma la

gestión de la gran mayoría de funciones del Estado, por razones de eficacia social,

rentabilidad económica y de legitimidad democrática" (159). La ciutat assumeix i ha

d'assumir un rol molt ampli i complex que el desenvolupat fins ara i que hom relaciona

amb les funcions desenvolupades per les ciutats-estat:

- Es a nivell local que s'ha de resoldre el futur de la dinámica económica de la

ciutat. La solució ja no es tant el recolzar els capitals locals com el resituar-se a

escales nacionals/internacionals i absorbir al màxim de capital i establir relacions

directes amb altres ciutats i capitals internacionals sense passar per escales

intermèdies . La ciutat ha d'acomplir ara les antigues funcions de la ciutat-estat.

- Paral·lelament, s'observa una augment de necessitats socials i serveis a cobrir

(fruit dels dèficits acumulats en dècades anteriors i noves funcions atribuïdes als

ens locals) i una tendència cada cop més restrictiva dels pressupostos i

recursos dels que pot disposar l'administració local (crisi de recursos i crisi

financera). "La política de servicios sociales hoy se enfrenta con una

contradicición que parece insoluble: crisis financiera de la administración pública

(en especial la local) y más demanda de servicios (los efectos de la crisis y el

empobrecimiento de la población de las grandes ciudades exigen respuestas

locales). Hoy los poderes locales no pueden dejar de plantearse la política de

reactivación económica y de creación de empleo" (160), assumint tasques que

fins ara desenvolupava l'Estat.

(159) BORJA, J. (1988), ob.cit., pàg. 264.

(160 ) BORJA, J.(1988), ob.cit., pàg.145.
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La davallada dels serveis socials, nivells assistencials i la crisi financera, que afecta

especialment l'Administració local, han portat a un augment dels preus dels serveis

(prop dels nivells del mercat), que provoquen una segregació social del seu ús.

L'encariment dels serveis ha anat acompanyat de la formació d'empreses públiques,

privades o mixtes que gestionen els serveis urbans per tal de buscar una més gran

eficàcia en els serveis.

Amb les noves funcions urbanes es transformen els enfocaments de la política

urbana, que presenta com a grans objectius:

- Mantenir l'espai urbà com a lloc de producció i mercat de la força de treball:

millorant l'eficàcia de la ciutat com a base dels mitjans de producció (inversions

infrastructura, recolzament activitats motores,..) i centre d'informació i

coordinació d'agents urbans i activitats; multiplicant l'obra pública (petita i

mitjana intervenció) i augmentant els equipaments i serveis; mantenint i

potenciant les activitats industrials i terciàries de petites i mitjanes empreses...

- Donar prioritat a la qualitat dels espais i qualitat de vida, superant els dèficits i

les desigualtats socials heretades i aquelles que resulten dels canvis sòcio-

demogràfics, culturals (augment del temps d'oci, envelliment població...):

rehabilitant i recuperant la ciutat construïda, millorant i augmentant els espais i

equipaments d'ús públic, requalificant els barris perifèrics i dotant-los de

funcions més o menys centrals, recuperant el patrimoni,...

- Urbanitzar el territori amb model de creixement i d'expansió indefinit, no

continu, sinó fragmentat i difús: "urbanizar el territorio regional y nacional,

tendiendo a la igualación de las rentas reales; es decir, llevar a hacer

accessibles los equipamientos y las libertades urbanas" (161) a les àrees més

perifèriques.

- Un nou marc per al planejament:

Ja que l'urbanisme quantitatiu no ha servit per a resoldre els problemes urbans,

l'urbanisme prioritza ara l'enfocament qualitatiu. "La renta urbana absoluta ya no rige

como antes la lógica del desarrollo de la ciudad (el fin del crecimiento acelerado en

todas direcciones). Pero ahora priva la renta diferencial (las actuaciones singulares y
muy selectivas) y, si no, se espera la iniciativa pública" (162). L'actuació singular i els

components estètics i formals que dominen les lògiques d'intervenció pública han de

relacionar-se també amb les tendències del planejament. Concretament la pèrdua de

confiança en el planejament com a imatge global, finalista i científica, en relació a:

(161 ) BORJA, J. (1988), ob.crt., pàg. 143.

(162 ) BORJA, J, (1989), ob.cit, pàg. 99.
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.La mundialització de l'economia i l'extrema mobilitat del capital, que produeix

una gran incertesa sobre les decisions i la direcció de les actuacions urbanes

ja planificades.

. La reacció als plantejaments cientifistes i finalistes de l'urbanisme racionalista

i funcionalista.

. Davant el fracàs en la coordinació del planejament territorial i regional o

supramunicipal.

. L'entrada del corrent culturalista i historicista, que reforça el treball a escales

mitjanes i tractaments formals detallats.

L'altemativa al projecte global són el projectes concrets i planejament de tipus

sectorial. Com que ja no pot proposar imatges conjuntes i globals, el planejament

passa a tenir funcions de coordinació: iniciatives inversores, entre els agents que

intervenen en el procés de producció...."Sin perder cada elemento urbano su carácter

de mercancía especializada, la ciudad se convierte en el marco de producción y

consumo de la sociedad de la abundancia. Y se pliega a sus necesidades: tanto

productivas (especialización terciaria del centro, descentralización industrial, etc.),

como consuntivas (vivienda secundaria, automóvil, ocio de masas, conjunción del

comercio a gran escala y superespecializado, etc". (163) Tot el territori es destina ara

al consum, fins i tot el sòl no urbanitzable, que no és tractat com part del territori

destinat a la directa producció, sinó que encara continua sent un espai residual urbà

que pot acollir ara les funcions d'oci i esbarjo de la població.

Una altra alternativa al projecte global i finalista , compatible amb la línia del projecte i

l'actuació sectorial, i coherent amb les línies historicistes i plantejaments formalistes,

és ('"urbanisme urbà", que es centra en el tractament arquitectònic i formal de cada

tros de la ciutat (treball a escales intermèdies). Es pretén recuperar la ciutat clàssica,

compacta i ben delimitada, plurifuncional en la seva superposició d'activitats

(normatives més obertes i flexibles) i grups socials, densa i ben definida amb els seus

límits rurals.

En aquest marc, el planejament esdevé molt més obert i flexible, poc indicatiu i de

tipus estratègic: l'urbanisme del pacte i consens amb el capital. La crisi de la societat

del benestar i l'entrada de les polítiques neoliberals incideix en una clara limitació de

les actuacions del capital i en la intervenció pública sobre el territori, així com en un

control molt menys rígid.

En definitiva, sembla que el planejament i urbanisme d'aquestes dues darreres

dècades vagi a conciliar dues propostes i models:

(163 ) LÓPEZ DE LUCIO, R. (1993), ob.cit, pàg. 23.



70

. El model progressista i funcionalista "que permite y alienta las ventajas de la

mundials.

I
I

producción especialiizada de grandes unidades urbanas homogéneas: I
polígonos, "grands ensembles"... ™
. El model culturalista i historícista, que preconitza la ciutat compacta, d'escales
humanes, de formes orgàniques i límits ben delimitats. I

La conciliació dels dos models, bastant contradictoris, pot dur-se a terme gràcies a i •
l'aparició i reproducció sobre el territori d'unitats urbanes veïnals fragmentades. "
Aquestes unitats es desenvolupen amb densitats més moderades que les de dècades «
anteriors, en relació també amb unes polítiques més controladores i restrictives i amb .|
els nous models i estils de vida que s'implanten.

La implantació de la baixa densitat implica una major qualitat de vida, però també : *
implica un major consum de sòl, un encariment de la producció de l'espai i el —
manteniment d'infrastructures serveis i equipaments, alhora que alimenta el procés de |
segregació urbana, juntament amb la tipologia establerta en la normativa: barris
fortament densificáis amb tipologies de blocs oberts o trames típiques d'eixample •
destinats a rendes baixes, barris de baixes destinats a classes mitjanes i altes, amb
tipologies de blocs de moderades densitats i sòl i serveis privats o bé tipologies •
d'habitatges unifamiliars en totes les seves vessants: adossat, aparellat, aïllat... La ' •
localització espacial que determina la qualitat de l'entom, les densitats i tipologies —

establertes pel planejament exerceixen clarament una funció de segregació social i J
funcional sense cap tipus de necessitat de fer-ho més explícit.

El procés de segregació social/dualització ve també força relacionat amb la , I
fragmentació i especialització funcional de cada fragment del territori, que incideix en '
una progressiva segmentació de l'experiència quotidiana i de la vida urbana dels ' I
individus. El procés de dualització porta a una "esquarterització" de l'experiència '
urbana i segmentació (per estrats de renda) de l'ús urbà. ft

El predomini de les actuacions sectorialitzades, la importància del projecte damunt del
Pla, la necessitat de reforçar els vincles entre ets agents urbans implicats en el procés ¡ •
de transformació urbana i la recerca de la legitimació del procés porta a l'endegament j *
d'una nova metodologia: el pla estratègic. (164) La nova metodologia es presenta com j M
la superació del procés tradicional del planejament urbà clàssic: s'eviten les í 1
determinacions físiques i espacials concretes, per a passar a dissenyar grans
estratègies de futur motores del procés d'adaptació urbana a les noves condicions •

I
(164 ) Vegeu, sobre el tema, BORJA, J. (1990), "Políticas para la ciudad europea de hoy" a BORJA.J. :
FORN,M. (Dir.) Barcelona y el sistema urbano europeo, Ajuntament de Barcelona, Col.leció "Barcelona \ •
Eurociutat" i FORN de, M. (1991) "Planificación estratégica y desarrollo económico. Su aplicación a • J
Barcelona", pag.291 -312a RODRÍGUEZ,J. CASTELLS, M. (Ed) (1991), Las grandes ciudades: Debates
y propuestas, Madrid, Banco Hipotecario-Banco de Crédito Local, Col. Economistas Libros. : ,

I
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1.2 - POLÍTIQUES URBANES i ACTIVITAT IMMOBILIÀRIA
A LA CIUTAT ESPANYOLA DELS VUITANTA.

1.2.1 - EL MARC GENERAL DE L'URBANISME.

El marc urbanístic dels vuitanta a la ciutat espanyola ve condicionat i caracteritzat, en

gran manera, per l'aparició d'un nou marc sòcio-polític, el nou marc democràtic, que

conjuga l'aparició de les autonomies amb competències en matèries d'ordenació del

territori i la nova configuració d'ajuntaments locals democràtics. Els nous governs

locals estableixen com a prioritat eixugar els dèficits urbans acumulats i millorar les

condicions de la vida urbana, actuacions per a les quals es requereix un nou marc de

planejament i noves línies de política urbana. Durant aquesta dècada aflueixen un

bon nombre de documents de planejament, dels quals cal destacar el gran nombre de

plans generals d'ordenació urbana aprovats. Aquests presenten una sèrie de

característiques comunes que ha provocat que hom parli d'una nova "generació de

plans", diferent a la que s'havia desenvolupat en els anys seixanta i començament

dels setanta (165). L'aparició d'aquesta nova "generació" de plans ha de relacionar-se

també amb altres fets: l'aparició de la Reforma de la Llei del sòl de 1975, que obliga a

adaptar el planejament municipal a la nova normativa; la crisi econòmica que

s'arrossega arreu des de mitjan dels setanta, dins la qual deixa de tenir sentit el marc

urbanístic dissenyat per a la ciutat dels anys cinquanta, seixanta i setanta.

Sota un clima de crisi econòmica, deixa de tenir sentit el marc urbanístic creat i

gestionat en aquelles dècades, al qual hom atribueix els problemes urbanístics de la

ciutat dels setanta i vuitanta: les desmesurades "previsions" de creixement que porten

a una excessiva qualificació de sòl (industrial i residencial), les altes densitats

assolides en alguns espais urbans, la manca o dèficit d'infrastructura i espais públics,

la manca de disciplina urbanística, les mancances del tractament del sòl no

urbanitzable... En definitiva, s'acusa a la pràctica urbanística de les dècades anteriors

d'haver creat un espai urbà desestructurat i al servei del capital privat. És el moment

de treballar sobre hipòtesis més moderades i realistes que assumeixin i resolguin els

problemes de la ciutat heretada i afrontin els seus dèficits.

La Reforma de la Llei del sòl de 1975 assumeix un planejament molt més obert i

flexible, amb figures com el sòl urbanitzable no programat i els programes d'actuació,

alhora que prova de corregir deficiències anteriors (menors densitats urbanes, amb el

màxim legal de 75 hab/Ha., estàndards obligatoris en dotacions públiques...). La

(165) Donada l'àmplia bibliografia referent a la qüestió, nosaltres només ens plantegem la possibilitat
d'oferir en aquest apartat un marc general destacant les característiques més importants del
planejament dels vuitanta per tal de servir de suport al capítol posterior, on s'analitza el planejament
aprovat a les ciutats mitjanes catalanes. La nostra visió prova d'integrar la visió socio-económica i
política de cada moment als continguts i objectius del planejament.
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normativa continua, però, concentrant-se en els aspectes del creixement i nova

producció de l'espai, més que no pas en la transformació i tractament de zones ja

consolidades. Aquestes tasques seran endegades per planejament de segona escala

(plans especials de remodelació de reforma i rehabilitació urbana) i projectes i

actuacions de tipus més puntual (projectes d'urbanització, desenvolupament d'unitats

d'actuació...).

La preparació, elaboració i aprovació d'aquests nous plans generals serà la principal

tasca urbanística que els nous ajuntaments democràtics han de dur a terme durant la

primera part de la dècada dels vuitanta. Les reivindicacions socials, que conserven

encara part del seu potencial (desenvolupat, però, sobretot en els setanta), troben ara

l'oportunitat d'intervenir en el procés d'elaboració del planejament Les principals

reivindicacions socials se centren en l'obtenció d'una major qualitat de l'entom urbà,

que suposa: augmentar les dotacions públiques (equipaments i espais,, lliures),

desdensificar les àrees urbanes, abordar la problemàtica medio-ambiental... Les

reivindicacions i propostes són recollides en els programes electorals dels partits

polítics, passant a ser l'urbanisme un dels grans protagonistes dels debats i

programes electorals (166).

Durant aquests primers anys de la dècada comencen a sentir-se veus que lluiten en

contra de la rigidesa i el dirigisme dels plans, en definitiva "contra el Plan", i s'enceta

tot un moviment de desregulació molt lligat als corrents urbanístics europeus del

moment. El fenomen de la "desregulació" respon sens dubte a "las políticas del

liberalismo económico radical puestas a punto en los países capitalistas avanzados

para luchar contra la crisis económica de los años 70" (167). El "projecte" s'enfronta al

"Pla" com dues formes d'intervenció, en principi, difícilment reconciliables. (168) La

primera, que defensa l'actuació puntual, dóna molta importància a la participació del

capital privat mentre que la segona treballa sobre una escala més global, amb

objectius més ambiciosos socialment, essent el capital públic és el gran protagonista.

En un principi, els tècnics, molts dels quals havien participat en les reivindicacions

socials urbanes, atribueixen a la gestió urbanística desenvolupada durant els seixanta

i setanta els mals i dèficits que pateix la ciutat. Uns mesos d'experiència, però, són

suficients per detectar que "la gestión urbanística, necesariamente referida a "los

(166 ) TELLO ROBIRA.R. (1990), ob.cit.; FERRER AIXALA ,A. (1989), "El planejament urbanístic", a
NELLO COLOM, O.(Direc) (1989), 10 Anys d'Ajuntaments Democràtics, Federació de Municipis de
Catalunya, Barcelona.

(167) CAPEL ,H. (1990), epíleg especial: "El planeamiento urbano en España
morfologia urbana en España, Circulo de Lectores, Madrid.

a Capitalismo y
I

(168 ) Vegeu TELLO ROBIRA (1990), Las tendencias del urbanismo en la España de los 80 ob.cit.; |
CAMPOS VENUTI (1984) "Plan o proyecto una falsa alternativa" a Ciudad y Territorio núm.59-60, )
Madrid.
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planes "heredados" dejaba escaso margen en la mayor parte de los casos" (169). Es

necessita, per tant, elaborar nous plans, coincidint a més amb la necessitat legal

d'adaptar el planejament a la Reforma de la Llei del sòl de 1975.

S'assigna al nou planejament una sèrie de tasques que difícilment pot assumir. "Los

planes de los primeros 80 en España se concibieron, se formaron y se presentaron

como un instrumento de pretendido alcance más amplio; en el extremo, como medios

de contribuir al cambio social" (170). Però el planejament, tot i que es reculli en els

objectius i propostes, "no sirve casi nunca para combatir la desigualdad social, sinó

para consolidaría" (171). I això és així pel seu propi caràcter de "document" poc lligat a

les posteriors actuacions urbanístiques i la manca de programació efectiva, és a dir

d'aconseguir coordinar inversions, actuacions i agents implicats a curt i mitjà termini.

Per això, el nou urbanisme proposa un planejament amb uns objectius més oberts per

allunyar-se de la concepció rígida i finalista dels plans dels 60-70, un planejament

més "programat" i lligat a la gestió diària.

Els trams finals de redacció de gran part de documents coincideixen amb els

moments més aguts de la crisi econòmica (1982-1984). La política urbana, el

planejament i, sobretot, la gestió van girant cada cop més a posicions neoliberals sota

les pressions del capital privat i sobretot empresarials. Així, els continguts i demandes

socials es van "suavitzant" en els documents finals de forma paral·lela a la caiguda de

la participació ciutadana en els processos urbanístics. El mercat de treball, l'estat

econòmic, els problemes que comencen a haver-hi per a accedir a l'habitatge i la

inseguretat ciutadana ocupen ara el panorama de la debilitada pressió dels

moviments socials. Les noves tendències postmodemistes en l'urbanisme i la

influència predominant de les polítiques econòmiques neo-liberals acompanyen el

desplaçament dels objectius de reequilibri social (dels setanta) vers els d'harmonia i

composició estètica (dels vuitanta).

La manca crònica de recursos porta a buscar noves tècniques de gestió i

desenvolupament urbanístic, com per exemple les empreses de capital mixt. S'imposa

l'urbanisme de "l'austeritat". Es busca l'eficàcia, l'economia i la selectivitat: actuacions

localitzades de tipus estratègic, poques normes, però concretes i eficaces... Si bé en

la redacció del planejament de primers de la dècada, continuen adoptant-se

actuacions i objectius "integrals", en els quals tenen prioritat les actuacions que

beneficien l'àmbit social/públic, l'actuació i gestió diària es veu pràcticament obligada

(169) GAGO.J. (1989), "Diez años de nueva gestión urbanística: Balance i perspectivas", pàg. 164 a
AA.W (1990), 10 años de planeamiento urbanístico en España, Instituto del Territorio y Urbanismo,
MOPU, Madrid.

(170) LEIRA ,E. (1990), "Más que planes. Antecedentes y papel de los Planes Municipales en España
en los primeros 80" pag. 153 a AA.W (1990), 10 años de planeamiento urbanístico ...,ob. cit.

(171 ) BORJA, J. (1988), ob.cit, pàg. 146.
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(manca de recursos públics, patrimoni i potencialitat del capital privat...) a entrar en la

tècnica "contractual" tot establint pactes amb el capital privat.

A mitjan dels vuitanta, la política econòmica dóna un gir que coincideix amb el

moment d'integració espanyola als circuits econòmics internacionals, en un marc

d'estabilitat política i social. El paper protagonista del capital públic en la gestió i

inversió urbana, que ha dirigit els processos de reforma i millora de la ciutat espanyola

fins al període, deixa el seu lloc a un paper que queda relegat a les funcions de

canalitzador, animador i coordinador de les inversions del capital privat. "La gestión

urbana de los 80 pasa de una etapa keynesiana a otra de corte menos

intervencionista y más parecida al estilo laissez-faire" de nuevo cuño, la

"deregulation" impregna ya la gestión de la ciudad" (172).

El planejament elaborat durant els primers anys de la dècada caigué en l'error de

considerar la crisi econòmica i urbana com un fet "estructural" i, al canviar la

conjuntura a mitjan de la dècada, la nova dinàmica econòmica i urbana es veia

constreta per unes actuacions dirigides sobretot a uns moments de crisi. La forta

inversió de capital privat en el període (1985-1989) canvia l'escena urbana, produint-

se una forta competència d'usos en els espais més centrals de la ciutat (comercial i

terciari sobre el residencial), que té com a efecte directe una forta pressió sobre el

mercat del sòl (173). La moderació en la qualificació de sòl del planejament i sobretot

la dificultat per endegar i preparar nou sòl a començament dels anys vuitanta (manca

d'agilitat de l'administració, minsa participació del capital privat, manca de recursos de

l'Administració local...) va provocar una forta pressió sobre el mercat de sòl i greus

problemes especulatius que afectà especialment al mercat de l'habitatge, però també

als usos terciaris i industrials. L'augment de preus s'estén cap a les corones més

immediates, produint-se l'expulsió dels usos menys competitius: el residencial destinat

a classes mitjanes i baixes. Al final de la dècada comencen ja a fer-se patents els

efectes de la inversió del capital privat en l'àmbit urbà: la terciarització dels espais

més centrals, la congestió de tràfic en les àrees més centrals, la pressió sobre sòl

preparat per a la nova demanda de sòl industrial i residencial..., mentre augmenta el

grau de degradació (física i conflictivitat social) dels centres històrics, que acullen ara

la nova arribada d'immigrants procedents del nord d'Àfrica.

La nova dinàmica urbana demana noves dotacions de sòl (amb índexs d'ocupació

molt menys densos) que provoquen durant aquests anys un fort augment i expansió

urbana. L'expansió arriba a "tacar" els municipis més petits que envolten les àrees

urbanes, sobretot aquells que gaudeixen d'una bona accessibilitat i preus de sòl més

(172 ) TELLO ROBIRA.R. (1990), ob.cit., pàg. 58.

(173 ) L'augment de preus del sòl ja ha estat relacionat amb d'altres factors: el moviment especulatiu,
l'entrada de diner "negre", inversió estrangera en algunes ciutats (Madrid i Barcelona sobretot), decret
"Boyer"....
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competitius. El protagonismo de les ciutats en la recuperació econòmica de les seves

regions circumdants, la creixent complexitat i interrelació dels problemes urbans, els

canvis d'escala en les relacions econòmiques i tecnològiques i l'augment en la

mobilitat/accessibilitat de la població sobre el territori provoquen que l'anàlisi i les

propostes d'intervenció sobre la ciutat no es .puguin circumscriure a uns límits

territorials tan rígids com els municipals. A la recerca de la qualitat de vida de les

ciutats s'afegeix una nova proposta, una nova línia de treball: resituar-se a escala

territorial i integrar-se a les xarxes urbanes nacionals/internacionals, "l'art de vivre

devient marketing, mais on demande surtout des equipaments de communication, des

résaux, des emplacements. L'urbanisme des affaires recomence à faire craquer

l'enveloppe "culturelle" dont s'il s'était couvert" (174). L'urbanisme tecnocràtic?. Si amb

el model historicista l'urbanisme s'endormiscava amb unes solucions "repescades" del

passat, gens originals ni capaces d'afrontar els reptes de la nova dinàmica urbana,

l'urbanisme que comença a aplicar-se ja a les grans ciutats comporta uns altres

riscos: que les "receptes" tècniques esdevinguin l'absolut al marge de les estructures

socials i culturals. (175)

La nova dinàmica urbana produeix un canvi d'escala que va més enllà dels estrictes

límits municipals i que difícilment pot afrontar-se amb la "tradicional pràctica

urbanística" (176).

Comença a despuntar la idea del "projecte-ciutat" i el planejament estratègic, que es

refereix "no a un municipio o a un nombre, sinó a una àrea geogràfica que se

identifica con el vivir ciudadano y que puede contener todo un territorio" (177).

La planificació urbana, però també l'econòmica i la territorial, es mostraven massa

rígides, sectorials i especialitzades, donaven més importància al producte que al

procés, eren poc participatives i no havien aconseguit d'involucrar la iniciativa privada.

La nova realitat i marc urbà sembla requerir o cridar un nou instrument, un nou tipus

de gestió que faciliti i involucri el capital privat i tots els agents urbans, que integri

totes les activitats i potencialitats urbanes (econòmiques, culturals...) i que consideri la

nova i més àmplia realitat territorial.

(174 ) RONCAYOLO, M. (1990), La ville et ses terrítoires, Paris, Ed. Gallimard.

(175 ) Risc que és més delimitat encara per RONCAYOLO, M. (1990) "Le risque, en perdant de nouveau
le contact de l'histoire, est oublier le sens de la coplexite; des entrelacements urbains au projects d'une
exploitation ou de gestión sophistiqueés sans doute, apparemment savantes, mais tout simplement
linéaires" a La ville et ses.... ob. c/f., pàg. 25.

(176 ) La pràctica urbanística tradicional "que en períodos de crecimiento va bastante por detrás de los
acontecimientos, es decir de las decisiones reales que afectan al uso del territorio, y en períodos de
estancamiento queda reducido a una mera descripción de situaciones sin agentes que lo llevan a la
practica" no permet tampoc a nivell d'escala afrontar les noves demandes urbanes. FORN de, M. (1991)
"Planificación estratégica y desarrollo económico. Su aplicación a Barcelona", pàg.291-312 a
RODRIGUEZ.J. CASTELLS, M. (Ed) (1991), Las grandes ciudades: Debates y propuestas, Madrid,
Banco Hipotecario-Banco de Crédito Local, Col."Economistas Libros".

(177) MANGADA, E., (1991) "Suelo e infraestructura metropolitana: el diseño urbanístico de las
grandes ciudades" a RODRIGUEZ.J. CASTELLS, M. (Ed) (1991), Las grandes ciudades..., ob.cit.
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Al final de la dècada dels vuitanta i començament dels noranta, el planejament

estratègic (178) sembla eclipsar, que no anul·lar (179), el planejament urbanístic. Un

pla estratègic pot ésser efectiu a nivell territorial "como una oferta selectiva de nodos

estructurales de un territorio urbano", però aquests "no eximen de una regulación de

los processos más normales y generalizados del desarrollo" d'un pía general.

L'actuació puntual/projectual/estratègica no pot de cap manera anul·lar una visió

global i els objectius fixats a llarg termini. El pla estratègic i el pla general d'ordenació

són dos documents complementaris que incideixen en temps i escales diverses.

1.2.1.1 Objectius, conceptes i metodologia del nou planejament.

I
I

I
I

Sense previsibles creixements importants, l'objecte del nou planejament dels vuitanta j

és "la ciutat", l'espai urbà i les formes ja consolidades: els traçats viaris, els carrers, la '

força de l'alineació, la unitat de formes i tipologies a les illes i el disseny dels espais j

públics, en definitiva l'ordenació i el disseny concret treballant a escales molt

detallades.

La forma física de la ciutat i dels seus elements passen a ser l'objecte de la nova ,

pràctica urbanística (ieo): control i ordenació formal del creixement urbà, però també ,

definició formal de l'espai públic i traçat viari, que esdevenen els principals j

instruments de composició de la imatge urbana i, per tant, els elements vertebradors
í

de la seva estructura. ,

A Catalunya, el planejament elaborat i aprovat en aquesta dècada sembla mostrar

una especial atenció als temes morfològics, sens dubte per la influència dels treballs

elaborats pel Laboratori d'Urbanisme de Barcelona de la ETSAB des de mitjan dels

setanta. Entre les actuacions urbanístiques realitzades pel Laboratori destaquem, per
i

exemple, l'innovador "contra-plan de la Ribera" que, juntament amb altres, arriben a ,
j

influenciar en el planejament que es desenvolupa més endavant a ciutats petites-

(178) Des de mitjan dels vuitanta es comença a parlar de "planejament estratègic": plans com els
desenvolupats a Barcelona, Madrid i Bilbao, o ja a una altra escala València, Sevilla o Cadis. El
planejament estratègic (si es vol "document estratègic", o "projectes 2000") selecciona una sèrie
d'actuacions "estratègiques" i puntuals que han d'esdevenir veritables motors i incentivar, així, d'altres
actuacions/inversions.

(179) En aquest punt, volem destacar unes paraules de MANGADA, E. que ens serveixen per a
posicionar-nos: "La desregulación és una coartada engañosa que solo ha servido para operaciones
especulativas a corto plazo, aprovechadas por los más listos o poderosos", pag.276, MANGADA, E.
(1991), "Suelo e infraestructura metropolitana: el diseño urbanístico de las grandes ciudades" a
RODRÍGUEZ,.!. CASTELLS, M. (Ed) (1991), Las grandes ciudades.., ob.cit.,

(180) La importancia de la "forma" urbana i la metodologia "puntual" sobre la ciutat recull en gran
manera les propostes desenvolupades a Itàlia en els setanta, "esa reflexión que surge en Venecia, se
prolonga un poco en Roma, y muere en Bolonia" EZQUIAGA,J.M* et alii, (1987) "El urbanismo Español
en la última dècada", a Urbanismo n°-1 (1987), COAM, Madrid, pàg. 17.
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mitjanes de Catalunya, l'escala de les quals és la més indicada per a assajar els nous

mètodes i on més profit es pot treure dels seus mètodes i instruments d'anàlisi. (181)

Mentre a la resta de l'Estat són precisament els temes relacionats amb la gestió i

problemes jurídics els més presents en l'activitat planificadora i urbanística. Les ciutats

grans (Madrid, València, Bilbao...) comencen a assajar les noves tècniques de gestió

urbanística (les transferències d'aprofitament urbanístic, les reparcel.lacions

discontínues...) que més endavant són assumides per altres municipis. Davant el

plantejament "formalista" que sembla dominar el panorama català, els municipis de la

resta de l'Estat semblen "oponer a esta cultura del Plan una cultura de intervención"

(182).

La intervenció sobre el sòl urbà va dirigida a aconseguir "acabats" del teixit urbà tot

dotant-los d'uns mínims de qualitat tant en els espais més centrals com en aquells

més perifèrics, als quals cal integrar. En definitiva, es tracta de millorar les condicions

d'habitabilitat, desdensificar o esponjar, de millorar les dotacions d'espais públics i

equipaments i de regular els processos de protecció, rehabilitació i substitució. Es

presta així una gran atenció a la remodelació i dotació de serveis, infrastructura i

equipaments del barris perifèrics, sorgits durant les dècades anteriors. En els nuclis

urbans, es pretén millorar la dotació d'equipaments i aconseguir en general més alts

nivells de qualitat urbana, intervencions que són dutes a terme gràcies sobretot a una

intensa política de patrimoni municipal de sòl.

La racionalització del viari intern, el tractament del viari bàsic i dels espais

d'aparcament per tal d'aconseguir la fluïdesa del tràfic és un altre dels grans reptes

que es plantegen els plans.

Aquest gir que es dóna, en un intent de resoldre els problemes de la ciutat interior

davant les expectatives de grans creixements perifèrics dels seixanta, porta

coherentment a concedir una major importància als problemes de conservació i

recuperació de l'herència històrica (molt relacionada amb l'entrada de plantejaments

historicistes i antipositivistes en l'urbanisme) i l'exaltació, que ja hem assenyalat, del

disseny i projecte com a instruments ideals per a la transformació de l'espai urbà. El

Pla General ajorna, però, la resolució de la problemàtica dels centres històrics,

donada la seva complexitat, fins a l'elaboració d'un pla específic per a la zona: els

plans especials dels centres històrics, documents que en gran part són els

protagonistes del planejament de segona escala de mitjan del període.

La intensa activitat urbanística que es desplega sobre el sòl urbà queda, per exemple,

ben explicita en el gran nombre de plans especials de reforma interior (PERI) i plans

(181 ) Entre els municipis que recullen les noves propostes, podem citar, ja des de mitjan dels setanta:
Vic (1973), Figueres (1975), Mollet del Vallès (1980), o Banyoles (1981)...

(182 ) EZQUIAGA, J.M* (1987), "El urbanismo español en la última década", a Urbanismo , núm.1,
ob.cit., pag.18
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especials de millora urbana (PEMU) que es redacten en els diferents municipis, així

com en el nombre destacat d'unitats d'actuació a desenvolupar que es fixen en els

documents de primera escala i programes. Durant aquests anys la ciutat guanya una

bona quantitat d'espais centrals que han estat lliurats per: velles indústries (obsoletes,

tancades per la crisi o que s'han traslladat als nous espais industrials), grans

infrastructures fora d'ús (antigues estacions, vies...) o grans instal·lacions (casernes

militars, espais conventuals...) que seran també objecte d'un tractament específic i

detallat. L'ordenació d'aquestes noves àrees, permetrà no només l'obtenció d'espai

residencial més o menys central sinó que a més permet l'obtenció d'espai que pot

destinar-se a cobrir els dèficits d'espais públics dels centres urbans.

Els possibles creixements serveixen ara per a realitzar operacions de sutura, per

acabar zones o, en alguns casos concrets, desenvolupar operacions estratègiques. El

seu dimensionat moderat, la gran concreció normativa i formal i la preferència per

densitats més moderades són potser les característiques més destacades del

planejament d'aquestes àrees. Alhora, el sòl urbanitzable i les noves àrees de

creixement urbà són utilitzats sovint com a proveïdors de sòl per a serveis,

equipaments i espais lliures per tal de pal·liar les deficiències en el sòl urbà.

L'ordenació d'aquests nous espais reprodueix la trama d'eixample amb illes tancades

de baixes densitats, allunyant-se del model de polígons oberts i densos dels seixanta.

Els canvis sòcio-culturals de la població incideixen, però, en una forta demanda

(concentrada en classes mitjanes i altes) sobre el mercat de l'habitatge unifamiliar

(aïllat, aparellat i adossat) amb la qual cosa bona part dels documents aprovats o

previstos per a tipologies de blocs plurifamiliars sofríran certes modificacions per tal

d'adaptar-se a la demanda unifamiliar. Una gran part del planejament parcial per a

usos residencials redactat en aquest període adopta precisament aquesta tipologia.

L'urbanisme historicista imposa un canvi metodològic, un canvi d'escala: "La suya es

una ciudad que se hace a través de piezas arquitectónicas" (..), "se conseguirá una

transformación de la ciudad desde la arquitectura más que de la planificación" (183).

Tot i ésser el model d'estructura urbana global el punt més crític o difós del

planejament dels vuitanta (184), es detecta l'existència de certes característiques

comunes. Així, per exemple, l'estructura general i orgànica del territori, lluny de buscar

solucions dràstiques i ambicioses, tracta d'ésser més flexible i confiar més en el treball

diari i estratègic. Davant la rígida zonificació dels seixanta, el nou planejament

(183 ) SOLA-MORALES, I. (1994), "Hacer la ciudad, hacer la arquitectura" a AA.W. (1994), Visions ¡
urbanes. Europa 1870-1993. La ciudad del artista. La ciudad del arquitecto, Barcelona, Ed.Electa-Centre \
de Cultura Contemporània de Barcelona, pàg. 406. j

(184 ) M. SOLA-MORALES, M. i PARCERISA.M. (1987), "El urbanismo urbano", Estudios Territoriales, <
núm.24, pàg.33-51, apunta que el planejament elaborat en els anys 80 a Espanya es caracteritza per "la j
configuración tipo-morfológica de la forma urbana , en lugar de esquemas estructurales y diseños i
arquitectónicos" més típics del planejament dels 60 i començament dels 70. Vegeu, també, TRAPERO
BALLESTEROS (1985), "Características del nuevo planeamiento municipal", a Estudios Territoriales ,
núm.17, Madrid, MOPU.
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presenta una certa compatibilitat d'usos, la simultaneïtat dels quals resulti convenient

per tal de donar un millor ús i riquesa a l'espai i els seus recursos. Els sistemes

generals són considerats fonamentals i es tracta de facilitar-ne la seva obtenció. El

viari bàsic, juntament amb l'alineació, són tractats amb molta cura, que juntament amb

el sistema d'espais lliures i equipaments tracta de configurar un veritable sistema

vertebrador. La preocupació per les formes porta a l'elaboració d'una normativa molt

definida i detallada, normativa que incideix en els processos de desdensificació

urbana i en una diversificació de tipologies (amb l'habitatge unifamiliar en totes les

seves vessants, però sobretot l'adossat, com a estrella de les noves ordenacions i en

relació als canvis sòcio-culturals de la població). Es detecta, però, certa imprecisió a

l'hora de treballar els temes d'infrastructura general, "con conciencia de su relevencia

primordial para el planeamiento general, y de la plena competència de éste sobre

aquellos pero con menor seguridad intelectual y compositiva" (185), problema que

podem relacionar fàcilment amb la metodologia i l'escala amb la qual es treballa.

El detallisme i concreció en l'ordenació pot portar a un excessiu "formalisme", a un

excés en la definició compositiva dels espais, a massa "proyeccionismo gráfico de

acabado de barrios, cosido de tejidos, delimitación de bordes, etc..., que poco tiene

que ver con los actuales procesos de urbanización, y que más bien dejan escapar los

temas de inspiración más moderna que la ciudad actual pone al proyectista", raó per

la qual "podria ser que los municipios se alejasen de un corsé tan potente" (186), com

així ho demostren el seguit de modificacions de plans que han anat acumulant alguns

municipis o la mateixa gestió diària del planejament que no té més remei que acollir

les noves realitats i demandes urbanes.

Metodològicament, el planejament general dels vuitanta estableix una relació

dialèctica, però complementaria, entre estructura i forma, entre estructura i ordenació.

L'anàlisi i proposta urbanística queda definida gràcies a dues línies complementaries

d'aproximació:

- Una globalitzadora i estructural que va del tot a les parts

- La proposta formal de les parts que explica, contrasta i verifica la imatge global.

Aquesta línia condueix a una anàlisi diferenciada de les parts més o menys

homogènies que componen la ciutat.

L'espai urbà no es considera ni es tracta com espai homogeni, sinó que se'l reconeix,

i així es valora, com un espai heterogeni, una suma d'espais amb personalitat i formes

pròpies. El canvi d'escala es realitza amb una perspectiva integradora, perspectiva

que inclou l'especial atenció al sòl no urbanitzable: protecció d'algunes àrees d'interès

(185 ) SOLÀ-MORALES, M. i PARCERISA.M. (1987), "El urbanismo urbano"., ob.cit, pàg. 44

(186 ) SOLÀ-MORALES, M. PARCERISA ,J. (1987), ob.cit. pàg.45.
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(paisatgístic, cultural, agrícola...). L'anàlisi de la realitat urbana no s'atura, però, en els

estrictes límits municipals, sinó que dedica també part del seu esforç a l'estudi del

marc territorial en el qual s'inscriu la ciutat. L'escala territorial sembla cobrar molta

més importància en el planejament redactat a mitjan/final de la dècada.

I
I
I
I

Per al treball de la nova proposta metodològica, hom requereix instruments tècnics \

adients: gran esforç en cartografia; estudis acurats del parcel.lari, de les tipologies i •

edificatòries, dels espais públics i equipaments; anàlisi de les propostes; maquetes i ' '

disseny de les propostes; ordenances destinades a controlar les formes urbanes..., ¡ •

instruments als quals cal afegir la voluntat de formular programes operatius i ] |

realitzables, que defineixin amb claredat les actuacions estratègiques i necessàries, a j

voltes, però, massa ambiciosos i poc realistes. ' I

i
La publicitat, el marketing que se li dóna al planejament elaborat durant aquests anys, j _

pretén alhora familiaritzar, fer arribar al ciutadà les noves propostes i actuacions i |

previstes. Maquetes i exposicions públiques són els principals instruments utilitzats i

per a aquest objectiu. Aquests, però, no pretenen formalitzar o fixar "les formes" de la j •

ciutat del futur, sinó esdevenir un nou instrument útil per al propi anàlisi dels j

efectes/defectes de les propostes. j •

No es confia tot a la consecució d'una imatge fixa final, com en els documents dels

seixanta i setanta, sinó que el pla s'instrumentalitza per tal d'anar construint la ciutat •

dia a dia, amb petites obres i accions necessàries, en definitiva, fer un pla més ' •

flexible. D'aquí la importància que es dóna a la gestió urbanística, que esdevé ;

protagonista de l'activitat urbanística de la dècada, importància que ja se li dóna en el j . J

mateix moment de redactar el planejament i elaborar el programa. La manca de ]

recursos a nivell local obliga, en gran manera, "a internalizar en la gestión urbanística ¡ I

los recursos y las inversiones" (187). Es diversifiquen les modalitats utilitzades en la .

gestió (reparcel.lacions en unitats discontinues, reparcel.lacions econòmiques, j •

transferència d'aprofitaments (TAU), contribucions especials, permutes amb parcel·les ] |

de patrimoni municipal...), destinades la majoria a facilitar la negociació entre I

l'Administració i els propietaris de sòl. El "fetitxe Plan" donava pas al "fetitxe gestió". I

De tota manera, ens sembla necessari apuntar que les noves tècniques en gestió j

urbanística no varen ser aprofitades en profunditat i esdevingueren potser més una > •

"qüestió" acadèmica i propagandística que no pas un fet real. Durant els primers anys i •

de la dècada, la inseguretat jurídica en les noves tècniques, la manca de recursos a

nivell local i la resolució de problemes més immediats tampoc deixaven massa lloc per

a la pràctica d'innovadores propostes (188).
I

I
(187 ) TARRAGÓ, M. (1981), "El carácter programático del planeamiento urbanístico como instrumento | «
de gestión" a CEUMT, núm. 37, abril 1981. I

(188 ) El desenvolupament de la gestió cal, però, relacionar-lo amb la preparació de tècnics i voluntat
política local. _

I I

I
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El planejament abordat en els darrers anys de la dècada dels vuitanta i l'activitat

urbanística en general comencen a incidir de forma més precisa en infrastructura

general, per tal de resituar la ciutat-municipi en el territori, més enllà de qualsevol límit

político-administratiu. La ciutat s'obre al seu territori. A mitjan de la dècada comencen

a dibuixar-se les noves línies de treball i atenció de l'urbanisme municipal, que

presenten:

- Un contingut més estratègic en el sentit de seleccionar aquelles actuacions

puntuals motores i que recullin i desenvolupin la potencialitat existent en el

territori: cursos fluvials, àrees obsoletes centrals, fronts de mar, nusos de

comunicació, noves centralitats...

- S'accentua la programació de les actuacions a realitzar, integrant els

pactes/compromisos amb el capital privat i canviant el "temps" del programa fent-

los molt més curts (anuals, bianuals) per tal de respondre més

ràpidament/efectivament als nous processos urbans.

- S'ofereix més contingut-disseny a l'espai urbà, sobretot als espais públics, per

tal de dotar-los de més identitat i simbolisme.

En definitiva, la nova activitat urbanística marca uns ritmes diferents d'actuació, un

nou tempo, que tracta d'incidir a una escala molt més àmplia i que tracta de relligar les

polítiques sectorials que tenen incidència sobre el medi urbà, no només en un context

de fàbrica urbana, sinó també en els àmbits polític, econòmic, social i cultural. Una

política urbana més integral i integrada. L'urbanisme dels noranta?.

1.2.2 - LES POLÍTIQUES ESTATALS D'HABITATGE.

En matèria d'habitatge, les administracions autonòmiques tenen com a competència

la gestió administrativa de les grans línies dissenyades a nivell estatal i la possibilitat

de complementar-les amb diverses mesures amb càrrec al seu propi pressupost. El

marge de maniobrabilitat de l'Administració autonòmica en matèria d'habitatge ve

també retallat via pressupostos, ja que la part més important dels recursos financers

per a dur a terme la seva tasca provenen dels Presupuestos Generales del Estado

(Fons de compensació Interterritorial) o per acords signats amb l'Administració central

(Acuerdo Económico y Social de 1985). Per aquesta raó, difícilment podem parlar de

polítiques d'habitatge autonòmiques sense referir-nos al marc més general de les

polítiques estatals. (189)

(189 ) Segons el que acabem d'apuntar, pot afirmar-se que "todavía existe en Espanya una política de
vivienda con un alto nivel de centralismo, que se refleja básicamente en la escasa capacidad económica
de la Comunidades para poder representar un papel diferente que el de meros gestores, más o menos
complementarios, según la situación específica de cada Autonomia, de la política de vivienda
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La política d'habitatges a Espanya fins a mitjan de la dècada dels vuitanta es

desenvolupa en el marc d'aplicació de dos programes plurianuals: el Pla Triennal

(1981-1983) i el Pía Quadriennal (1984-1987) que segueixen, en línies generals, els

grans objectius de la política d'habitatge tradicional: mantenir elevats els nivells

d'activitat, fomentant la demanda indiscriminada. En un moment de crisi econòmica,

de traspàs de competències i de retallada de pressupostos dedicats a matèria

d'habitatge, del qual se'n ressent particularment la producció d'habitatge públic,

s'endega un programa (1984-1987) de subsidiado d'interessos en el finançament

d'habitatge qualificat, que hipotecarà els pressupostos de polítiques posteriors.

L'acabament del Pla Quadriennal en 1987, en un escenari econòmico-financer

canviant (millora adquisitiva de la demanda, alçada de preus, canvis en el sistema

financer) i amb menys recursos estatals disponibles, la política s'orienta a garantir uns

mínims d'activitat destinats principalment a grups socials poc dotats. Es va

personalitzant cada cop més els ajuts i finançament qualificat, mentre el pes del

mercat de l'habitatge es deixa en mans del promotor privat.

L'endegament dels plans anuals de final de la dècada representen el fracàs de l'intent

ja perseguit des de mitjan de la dècada de deixar en mans del propi mercat la

correcció dels desequilibris i la mínima intervenció pública.

Les fortes fluctuacions i forts moviments especulatius que han protagonitzat l'escena

immobiliària des de mitjan de la dècada han de servir per mostrar la necessitat d'una

clara regulació del mercat de sòl així com el disseny d'unes línies generals en política

d'habitatge consensuados i alhora flexibles, que puguin ésser corregides segons

l'estat del mercat. El disseny de la política d'habitatge no pot fer-se any per altre, com

ja es va demostrar durant 1988 i 1989, ni dictar puntualment mesures contradictòries

o derogatòries en curts períodes de temps ja que s'augmenta la sensació de

inestabilitat i inseguretat en el mercat.

L'entrada de la nova Llei Reforma del regim urbanístic i valoracions del sòl 8/1990, de

25 de juliol, les mesures sobre finançament qualificat del sòl i el Pla d'habitatges de

1992-1995 aposten ja per una regulació paral·lela de la política de sòl, planejament i

d'habitatges. La introducció d'aquestes regulacions, que tendeixen a flexibilitzar i

reduir un dels costos principals de l'habitatge (el sòl), i l'ampliació de les mesures

destinades a afavorir l'accés a l'habitatge (nova Llei d'arrendaments urbans, ajuts a la

rehabilitació, ajuts als joves...) suposen un trencament amb les línies tradicionals en la

política d'habitatge, molt més preocupada per aconseguir uns objectius físics i

mantenir certs nivells en la construcció.

Per a l'anàlisi de les mesures proposades a nivell estatal, farem un cop d'ull als

principals instruments utilitzats per les polítiques d'habitatge dels vuitanta : foment de

estatal". DURAN, D. (1988) "Las Comunidades Autónomas y la política de vivienda", a Revista Española
de Financiación a la Vivienda, núm.7, Madrid, Banco Hipotecario, pag.30.
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la iniciativa privada, habitatge de protecció oficial, habitatge públic, arrendament i

rehabilitació.

1.2.2.1 - Foment de la promoció privada d'habitatge i habitatge de
protecció oficial.

El foment d'habitatge de protecció oficial ha estat potser l'instrument més utilitzat en la

política d'habitatge des dels anys cinquanta a l'Estat espanyol. Els programes

d'habitatge social que havien anat desenvolupant-se des dels primers intents

legislatius en la matèria estaven més pendents dels objectius quantitatius (la

producció d'un nombre determinat d'habitatges), que dels qualitatius (incidir en els

sectors més necessitats) (190). Aquests paràmetres no sofreixen un canvi substancial

en la política d'habitatge de protecció oficial de principis dels anys vuitanta, que

desenvolupa les línies generals de la Llei de 1978 (Reial Decret-Llei 3/1978, de 31

d'octubre, d'habitatges de protecció oficial). La nova normativa sobre l'habitatge de

protecció oficial regula els preus de venda i renda mitjançant l'aplicació d'uns "mòduls"

segons àrees geogràfiques homogènies, en atenció a condicions provincials de

costos, revisables anualment. Qualsevol tipus de renda podia, però, beneficiar-se dels

ajuts si adquiria un habitatge de protecció oficial, amb la qual cosa els principis de la

nova Llei tomaven a incidir en els pilars tradicionals de la política espanyola en

matèria d'habitatge: mantenir nivells alts d'activitat.

Paral·lelament es duu a terme una política de finançament a l'habitatge que té

resultats contradictoris amb els objectius de foment de construcció d'habitatges. En

1977 s'inicia el procés de liberalització del sistema financer. Es redueixen

substancialment els coeficients d'inversió obligatòria, cosa que incideix en una

disminució important del volum de crèdits destinats a l'habitatge de protecció oficial

que han de concedir les entitats d'estalvi. Aquesta manca de recursos provoca un

agreujament en la demanda i la construcció d'habitatges de protecció oficial en 1979 i

1980, obligant l'Estat Central a prendre mesures ràpides.

Una de les mesures és el disseny d'un programa que hom coneix com "Plan Trienal"

(1981-1983) destinat a fomentar la construcció d'aquest tipus d'habitatges,

assegurant-se l'afluència de recursos mitjançant pactes entre l'Administració i els

agents financers. El Pla, a més de preveure objectius concrets de construcció de nous

habitatges (571.000 entre 1981 i 1983), distingia els que havia de produir la iniciativa

privada dels de la pública, així com el volum de recursos financers que havien de

destinar els "Presupuestos del Estado" i les entitats financeres. Mentre, l'altra via

(190) Vegeu SANT1LLANAA (1980), "Política de la vivienda" a GAMIR.L (Edrt) (1980), Política
econòmica de España, Madrid, Alianza Ed. 2 vol.
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í

1
d'actuació es destina a revisar el sistema financer introduint noves institucions de forta |

tradició europea: les institucions de crèdit hipotecari. i 1
Els resultats del Pla no foren satisfactoris: ni l'oferta d'habitatges de protecció oficial !

fou suficient ni la demanda es va mostrar massa interessada (vegeu gràfic 1.1). Els ! 1

constructors es queixaren de la manca de sòl i de la impossibilitat de construir ¡ ~

habitatges a preus tan ajustats, mentre la manca de la demanda responia a la •

inestabilitat del mercat laboral, la contenció dels augments salarials i la duresa •

financera dels préstecs (elevats interessos i terminis durs d'amortització) (191 ).

Creiem, a més, que no va estudiar-se amb compte a quins sectors de la població |

havia de dirigir-se en aquells moments una política d'habitatge. No calia incidir altre

cop en la producció massiva d'habitatge, sinó racionalitzar la producció i facilitar-ne i 1

l'accés als sectors

La manca general

més necessitats.

d'activitat va allargar-se fins ben entrat l'any 1985. L'endegament 1

del Plan Cuatrienal (1984-1987), els instruments del qual varen començar a aplicar-se j

amb retard (192 ), van introduir certs canvis legislatius en matèria de protecció oficial. ! •

L'establiment del 'mòdul en el marc del nou pla tracta de flexibilitzar-se

acostant-se més a

una mica

la realitat i diversitat geogràfica. D'una banda, s'estableixen noves f •

subdivisions territorials dins de cada àrea d'aplicació del mòdul, en funció de la ¡ ™

grandària del municipi, i d'una altra, establint un corrector al mòdul que prevegi les u

pujades i davallades dels preus de la construcció (mòdul ponderat).

.

GRÀFIC 1.1- HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE
PROMOCIÓ PRIVADA (ESPANYA 1970-1990) (En milers)
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Font Elaboració pròpia amb dades del MOPT.

(191 ) Vegeu, sobre el

i 1
!

1
1

í

í

í
t '"

i

í 1
tema, el número especial de la Revista Española de Financiación a la Vivienda , j ™

núm.24-25 dedicat a "La vivienda en España. Balance y perspectivas". i

(192) Retards provocats sobretot per coincidir l'inici del Pla amb la majoria dels traspassos de ' |
competències d'habitatge a les diverses comunitats. Aquests problemes fan que el programa no comenci •
a funcionar amb normalitat fins ben entrat el 1985, i que l'any 1984 s'obtingui una xifra baixa en
habitatges de protecció oficial.

1

1
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Fou suprimida l'ajuda econòmica personal, de gran complexitat administrativa, i

s'introduïren noves formules com les subvencions a fons perdut, o l'assumpció per

part dels pressupostos de l'Estat de la subsidiado dels punts d'interès diferencials

marcats pel Pla i aquells que oferien les entitats financeres. La introducció d'aquestes

darreres fórmules va suposar un enorme cost financer, que provocà la inestabilitat en

l'aplicació de noves propostes per als darrers anys de la dècada dels vuitanta i

començament dels noranta. Del gran esforç financer desenvolupat durant aquests

anys, sobretot en la subsidiado d'interessos, se'n ressentiren les polítiques

d'habitatge posteriors. Gran part, a més, d'aquests elevats costos financers eren

destinats a cobrir la producció d'habitatges secundaris, situació que ha estat

qualificada per alguns com a "despilfarro inmobiliario español" (193). El més greu és,

però, que una bona part d'aquests habitatges secundaris han arribat a gaudir d'ajuts

financers a partir de la seva qualificació com a habitatge de protecció oficial. (194)

El sector de la protecció oficial fou, de fet, un dels protagonistes de l'empenta inidal

del "boom" de mitjan dels vuitanta, però no el seu directe responsable (vegeu gràfic

1.1). Més aviat foren els canvis en el mercat financer i fiscal els que aconseguiren

dinamitzar el sector immobiliari sota un marc de dinamització econòmica general

(195). Cal apuntar, així, els efectes dels RD 2/1985, de 30 d'abril (conegut

popularment com Decret Boyer), i RD 1167/1985, d'11 de setembre, que preveuen un

augment de la desgravació fiscal per inversió en habitatge (nou) en número

indeterminat del 15 al 17% de l'IRPF, la millora de les condicions de finançament i les

innovacions incorporades a la Llei d'arrendaments urbans. La fórmula dels concerts

entre Administració i entitats financeres, molt important entre 1981-1984, davallà

ràpidament els dos anys següents fins a desaparèixer en 1987, ja que en un bon

moment per al mercat immobiliari les entitats de dipòsit preferien realitzar directament

les operacions.

(193 ) LEAL, J.(coord) (1992), Informa para una política de vivienda, MOPT, Madrid Pàg.39 i següents.
Segons aquest mateix estudi, els habitatges secundaris a Espanya han doblat la seva proporció en els
darrers 20 anys: 7,5% en 1970 i 15,4% en 1990; convertint-se en el país europeu amb la proporció més
elevada en aquesta tipologia.

(194) Si s'analitza la localització de la producció d'habitatge a Espanya i Catalunya des dels seixanta
hom es troba que, si durant aquesta dècada fins a mitjan dels 70 la producció es concentra en les àrees
on hi ha més necessitat (Barcelona, Madrid, Pafs Basc...), a partir de mitjan dels setanta les àrees
costereres i turístiques són les que obtenen una producció relativa més important. Vegeu, per a
Espanya, LEAL,J. i CARDA,A. (1988), E territorio del consumo colectivo, MOPU, Madrid; i per a
Catalunya TRILLA ¡ AROANY (1987), "Present i futur del sector de l'habitatge a Catalunya", a Atofa
d'Economia, núm.30, Departament d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya; i TRILLA,C. í
BARO.E (1990) "El sector de la vivienda ", a PARELLADA.M. (1990), Estructura econòmica de
Catalunya, Ed. Espasa Calpe, Biblioteca de Economia.

(195 ) De fet, durant el període considerat s'ha fet un ús mott ampli de la mesures fiscals per a incentivar
la compra de l'habitatge, que s'inicia en 1978 amb la Llei 44/1978 Reguladora de l'IRPF, on s'admet la
deducció en la quota impositiva d'un 15% de la quantitat invertida en la compra de l'habitatge habitual.
Per una anàlisi acurada de les mesures fiscals de l'habitatge a Espanya vegeu LEVENFELD, G. (1993) *
La fiscalidad de la vivienda en España", a Revista Española de Finanaciacion a la Vivienda, num.,
(especial Vivienda en España Balance y perspectivas), pàg. 45-53.
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I
Cap a mitjan dels vuitanta, comença a notar-se un increment substancial dels preus |
del sòl, situació que empitjora en els moments inicials del "boom", quan hi ha una j I

forta demanda sobre un mercat poc elàstic com és el mercat del sòl. Aquest augment \
de preus del sòl desanima el sector de la promoció, acostumat a un bon marge de ,
beneficis, per a la producció d'habitatges de protecció oficial que han d'ajustar-se a un ;
preu màxim legal. •

El progressiu desinterès per construir habitatge protegit, la minsa activitat de la \ •
promoció pública durant aquests anys i la forta alçada de preus en el mercat lliure ]
provoca que una bona part de la demanda del període quedi sense cobrir: sobretot I I

i ,•
capes de població jove que no poden assumir els costos. L'increment de la ¡
desigualtat en la distribució de les rendes que es dóna durant aquests anys a ! '•
Espanya es manifesta en el comportament de la demanda, de forma que, a la vegada i
que s'incrementa la demanda d'habitatges d'elevats costos, s'amplia el percentatge j «
de famílies incapaces d'accedir a un habitatge en el mercat lliure i, fins i tot, en el t |
d'habitatge protegit, la producció del qual ha anat davallant fins els primers anys de la Í

i 'Idècada dels noranta. ; •
i ••

Les estratègies d'ajustament adoptades per a superar la crisi econòmica van originant | ,_
una reducció i reasignado dels recursos públics assignats a l'habitatge. Es considera : |
que el mercat hauria de jugar un paper més rellevant en la satisfacció de les .
necessitats d'habitatge en un moment en què coexisteix la davallada dels tipus ! •

d'interès en els crèdits a llarg termini i una certa estabilitat en la oferta de crèdits a {

l'habitatge. - •

A final dels vuitanta, s'aplica una política pressupostària restrictiva fonamentada en la '
i K

bona marxa del mercat i la preocupació per la incidència que a mig termini tenien ' •
sobre els pressupostos estatals els compromisos adquirits a través del subsidi '
d'interessos. L'Administració central planteja, amb molt poca fortuna, mesures •
econòmiques dirigides a la promoció protegida amb caràcter anual, abandonant els I •
plans plurianuals fins l'entrada, ja en la nova dècada, del Pla 1992-1995. Dins un t
context de restricció de la despesa pública, apareix el RD 1494/1987, de 4 de í |
desembre, que pretén desenvolupar una política d'habitatge més social, en la qual el j
promotor públic es farà càrrec dels casos més punyents. Es restringeixen, així, els j •
ajuts de l'habitatge protegit a famílies amb ingressos estrictament acotats (196) i í
apareix un doble règim en l'habitatge de protecció oficial: el general, el conegut fins al | •
moment de l'aparició del decret, i el nou règim especial. Aquest darrer respondrà a les | .1
actuacions de promotors públics per a beneficiaris amb ingressos familiars ponderats j
(segons situació geogràfica i preus construcció) no superiors a 2 vegades el sistema | •

(196 ) "Se introduce una reducción cuantitativa, coherente con una acotación más rigurosa del colectivo I
social potencialmente preceptor de los beneficios de esta política". PÉREZ BLANCO, J.M. (1988) "Las jj |
razones del cambio en la política de vivienda: algunas consideraciones", a Revista Española de !
Financiación a la vivienda, núm.4-5. ! _

i I

I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

87

monetari interprofessional (SMI). Es crea, a més, una ¡ínia d'ajuts (préstecs qualificats

subsidiáis) per a la urbanització del sòl destinat exclusivament a l'habitatge protegit de

règim especial.

Les fortes càrregues en els pressupostos estatals provinents de les polítiques

d'habitatge anteriors (sobretot la subsidiado interessos del Pla Quadriennal) porten a

una sèrie de canvis en el sistema de finançament per a l'any 1988. S'estableix el

cofinançament de l'habitatge de protecció oficial entre Administració autonòmica i

estatal, que desperta una forta polèmica en algunes comunitats (197). La presentació

d'un recurs d'inconstitucionalitat per a aquesta mesura provoca la immediata

congelació dels ajuts a la rehabilitació i protecció oficial, tant pel que fa a subvencions

a fons perdut com en relació a les subsidiacions a crèdits a totes les comunitats que

havien signat el recurs.

L'entrada del RD 224/1989, de 3 de març, pot entendre's com una acceptació des de

l'Estat central dels negatius efectes de l'anterior RD 1494/1987, les disposicions del

qual pràcticament queden derogades en el de 1989. S'arriba a un acord respecte al

cofinançament entre les diferents administracions, i en vistes als abusos comesos en

el destí final, abusos ja tradicionals, dels habitatges de protecció oficial (rendes altes,

habitatges secundaris...) es limita la possibilitat d'accés al finançament qualificat per

promoció i adquisició en primeres transaccions a famílies amb ingressos ponderats

(segons lloc de residència) no superiors a 5 vegades el SMI (198). Es crea també un

nou tipus d'actuació protegióle consistent en el finançament qualificat per a

l'adquisició d'habitatges usats sota certes condicions (antiguitat, superfície, preus

màxims i nivells d'ingressos).

Per tal de potenciar la producció dels habitatges de protecció s'obre la producció

d'habitatges en règim especial a determinats promotors anomenats socials

(cooperatives...), règim que fins el moment era restringit per a promotors públics. La

figura del règim especial no aconsegueix consolidar-se en el mercat i presenta uns

índexs d'activitat molt residuals (199).

La producció d'habitatge de protecció oficial retrocedeix davant la forta empenta del

de règim lliure (vegeu gràfic 1.1). La manca de definició d'un marc estratègic i d'unes

(197 ) Algunes comunitats (com, per exemple, l'aragonesa, la balear i la catalana) presenten recursos
d'inconstitucionalitat contra el cofinançament establert pel RD1494/1987, de 4 de desembre, que queda
resolt per Sentencia del Tribunal Constitucional 152/1988, de 20 de juliol. El RD 224/1989 modificarà
l'aspecte del cofinançament per tal d'arribar a un consens amb les administracions autonòmiques.

(198 ) Les desviacions produïdes en l'ús i destinació final dels habitatges de protecció oficial i, fins i tot,
habitatges públics durant aquests anys "tiene lugar, principalmente debido a la descordinación
administrativa y el desconocimiento, por parte del beneficiario, de sus derechos y obligaciones (...)",
LEAL,J (coord.) (1992), Informe para una nueva política de vivienda.., ob.cit, pàg. 58

(199) En 1988 es preveu una producció d'habitatges en règim especial de 15.000, dels quals només
s'endeguen un miler, mentre en 1989 la xifra prevista, ja més moderada, és d'uns 9.000 i s'inicien tan
sols 2.100 habitatges. (Font: Dades del MOPU). Els baixlssims fndexs de producció es relacionen sovint
amb les nombroses dificultats administratives a l'hora de la cessió gratuïta del sòl.



88

línies d'actuació política a mitjà i llarg termini fan molt difícil que els agents puguin

orientar les seves operacions. L'expansió en la producció d'habitatge de renda lliure

sembla, però, refredar-se ja a mitjan de 1989 amb l'anunci de l'entrada del RD Llei

7/1989, de 19 de desembre, que suprimeix la deducció en l'IRPF per inversió en

segon habitatge i les mesures endegades dés de l'Estat central per tal d'aturar una

mica l'eufòria econòmica (restriccions creditícies, condicions més dures en els

préstecs...)-

A mitjan de 1990 s'aprova la nova reforma de la Llei del sòl (Ley de Reforma del

régimen urbanístico y valoraciones del suelo 8/1990, de 25 de juliol), que planteja la

necessària intervenció en la regulació del mercat de sòl davant "El fuerte incremento

del precio del suelo (...) y su repercusión en los precios finales de las viviendas" (punt

1 del preàmbul). Els instruments necessaris per tal d'afrontar el problema són, segons

l'esmentat preàmbul, l'adequat tractament fiscal del sòl, la reforma de la legislació

d'arrendaments i una més decidida i rigorosa intervenció pública en "la adopción de

decissiones sobre los espacios que se deben urbanizar y los que deben mantenerse

al margen del proceso" (punt 1) mitjançant la normativa que es proposa. Per a

possibilitar l'actuació de les administracions publiques en el mercat de sòl es regula,

entre d'altres, els drets de "tempteig i retracte", es prova de potenciar la formació de

patrimonis públics de sòl i es possibilita l'afectació de sòl per a la construcció

d'habitatge protegit. El disseny d'aquests instruments, d'altra banda no massa

novedosos, poden a llarg termini incidir favorablement en la promoció i disposició de

sòl a preus raonables, davallant d'aquesta manera un dels principals responsables (el

preu del sòl) en el preu final de l'habitatge.

La magnitud de les necessitats d'allotjament provoca durant aquests darrers anys dels

vuitanta un augment de la tensió social. El problema de l'habitatge, que afecta

bàsicament les rendes mitjanes i baixes, agreujat per l'augment de preus dels

habitatges i la inadequació de les mesures d'intervenció que venien utilitzant-se,

esdevé el gran protagonista dels programes electorals de 1991. L'habitatge forma part

del missatge propagandístic central que origina la proposta del PSOE de construir

460.00 habitatges en 4 anys per a famílies amb ingressos mitjans i baixos (13 de maig

de 1991). La proposta quedarà recollida en l'elaboració del nou Plan de Vivienda

1992-1995 (regulat pels decrets RD 1668/1991, de 15 de novembre, i 1932/1991, de

20 de desembre). El Pla prova de millorar l'eficàcia de la despesa pública incidint

sobre oferta i demanda d'habitatges per tres vies:

. Augmentant l'oferta de nous habitatges a preus assequibles: construcció de

més habitatges qualificats, recolzament del desenvolupament de sòl dirigit a ,

habitatges qualificats...
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. Afavorir l'adquisició d'habitatges ja construïts a preus assequibles i de forma

molt més realista: ajuts directes a compres d'habitatges a preu taxat i superfície

màxima de 120 m2.

. Ampliar els àmbits de protecció a famílies fins 5,5 vegades el SMI.

Cada comunitat ha establert quines són les seves prioritats quan a la localització de

les actuacions del Pla. En cada conveni, la comunitat autònoma s'ha compromès a

desenvolupar un programa de sòl (en la majoria dels casos, de titularitat autonòmica o

municipal) per a la promoció d'un nombre determinat d'habitatges protegits. Aquestes

operacions poden ser o no objecte d'ajuts estatals en funció de la voluntat de la

comunitat de consumir en aquestes els fons del pla d'habitatges o assumir-les

íntegrament des dels seus pressupostos. Els instruments disponibles per a incidir en

el mercat de l'habitatge segueixen orientats principalment al foment de la construcció

d'habitatge, sobretot estímuls fiscals a la inversió en compra.

El Pla sembla haver actuat com a motor de l'habitatge de finançament qualificat

davant un paral·lel retrocés en la producció d'habitatges de renda lliure, producció que

s'ha vist molt més afectada per la crisi econòmica de principi dels noranta. Aquesta

nova crisi immobiliària, cal relacionar-la principalment amb l'esgotament de la

demanda d'habitatge de qualitat (rendes mitjanes-altes), principal responsable de la

gran producció de final dels vuitanta. Aquest esgotament explica també l'increment en

la producció d'habitatges protegits destinats a rendes mitjanes i baixes, que

esdevenen la demanda principal en aquest període.

1.2.2.2 - La promoció pública d'habitatges

En un context de crisi econòmica i reducció dels recursos públics per al sector

habitatge, l'Administració central prova de racionalitzar les actuacions públiques

d'habitatge amb la creació en 1980 del Instituto para la Promoción Pública de la

Vivienda (IPPV) (RDL 12 /1980, de 26 de setembre). El IPPV passava a desenvolupar

les funcions dels organismes autònoms que, amb la creació del mateix, s'extingiren:

Instituto Nacional de Urbanización, Instituto Nacional de la Vivienda i Administración

del Patrimonio Social Urbano. Es concentraven, així, en un mateix organisme totes les

actuacions atribuïdes a l'Estat en matèria de construcció, rehabilitació i creació de sòl

per tal d'impulsar les actuacions d'habitatge i sòl.

El traspàs de competències en matèria d'habitatge a les administracions

autonòmiques buidava de contingut el IPPV, que fou extingit el 31 de desembre de

1985, mentre els efectius no traspassats passaren a convertir-se en la nova Dirección

General de la Vivienda.
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1

1
A principi dels vuitanta, es creà també el SEPES (RD 2640/1981, de 30 d'octubre),

Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo, destinada a la preparació 1
de sòl industrial i de

la especulado (200 )
serveis, i eventualment de sòl urbà residencial, per a lluitar contra

1
TAULA 1.1 - HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA !
ACABATS A ESPANYA (en milers).

1979-
1980-
1981-
1982-
1983-
1984-
1985-
1986-
1987-
1988-
1989-
1990-

H.Prom. Pública

17,3
9,3
10,2
19,8
27,5
14,4
15,9
16,2
13,5
17,3
12,4
9,6

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del

% sobre total

6,19
3,41
4,19
7,91
11,60
6,95
8,11
8,08
6,46
6,95
5,01
3,23

MOPT.

1
,«•

"j
j

< •
! 1
i ••

•

i m1

Si bé sempre, i potser exceptuant els moments immediats de la postguerra, la

producció d'habitatge públic ha estat més aviat discreta (entorn el 5% del total

construït cada any), a començament

voltants d'un 9%. La sensible millora

dels vuitanta el percentatge passa a situar-se als

1

del percentatge respon a la forta davallada de la

producció d'habitatges de renda lliure i protegida, situació que perdura fins l'arribada , W

del nou "boom" de la construcció a mitjan de la dècada. A més a més, en 1982 i 1983

s'acaben un bon nombre de promocions públiques per a fer coincidir el començament

d'un nou Pla de l'Habitatge (Pla Quadriennal) amb el moment de traspassos de

competències a les diferents comunitats en matèria de promoció pública.

Un cop endegat el Pla Quadriennal, els minsos recursos disponibles per a l'habitatge

públic obliguen t'Estat Central a destinar partides especials per a aquest propòsit. Es

signa així el conveni anomenat "Acuerdo Económico i

augment considerable dels recursos

Social" (201 ) que suposa un

per a l'habitatge públic per als anys 1984-1986 i

la possibilitat d'endegar un bon nombre de projectes,

competència.

aturats pels traspassos de

(200 ) L'actuació del SEPES, que principalment havia d'encarregar-se de preparar sòl industrial i de
serveis, va passar gairebé desapercebuda en un moment en què precissament hi havia excés de sòl
industrial i molt poca demanda interessada. Sembla, però, que en el Pla 1992-1995 vol reforçar-se
l'actuació d'aquesta societat estatal, que ampliarà les seves actuacions cap al sòl residencial.

(201 ) El Acuerdo Económico y Social instrumenta l'aparició d'uns fons extraordinaris bàsicament per a
la promoció pública d'habitatges, que tan castigat resulta en l'esquema de finançament del Pla
Quadriennal.

•̂ •f
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GRÀFIC 1.2 - HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE
PROMOCIÓ PÚBLICA (ESPANYA 1970-1990) (En milers)

35 T r 400

•TOTAL ACABATS

FONT: Elaboració pròpia amb dades del MOPT.

A final dels vuitanta i començament dels noranta, les diferents administracions han
començat a invertir en habitatge públic davant la incapacitat del mercat per a resoldre
el problema de l'habitatge de rendes mitjanes-baixes. La creixent preocupació de les
diferents administracions vers el problema de l'habitatge destinat a rendes baixes
provoca tot un seguit de disposions i normes dirigides al foment de l'activitat pública.
És des d'aquesta perspectiva que podem entendre la disposició Transitòria 2a de la
Llei 1/1990 i concretament el seu punt 3, que apunta la possibilitat que el govern fixi
sobre sòl urbanitzat certes proporcions per a la construcció "d'habitatge de caràcter

social", o el títol dedicat al Foment públic de l'habitatge de la Llei 24/1991, de 29 de
setembre, que defineix i/o recull diverses propostes per tal de fomentar la producció
d'habitatge públic: obligatorietat de fixar programes quadriennals, formació de la

Comisió de Programació....

També a nivell estatal la Llei de Reforma del règim urbanístic i de valoracions del sòl
(Llei 8/1990) presenta com a objectiu bàsic possibilitar la intervenció de les
adminitracions urbanístiques en el mercat del sòl per tal d'evitar els processos
especulatius i alhora possibilitar l'oferta pública d'habitatges i habitatges protegits de
promoció privada a preus assequibles. També la incidència del RD 1668/1991, de 15
de novembre, sobre finançament d'actuacions protegióles en matèria de sòl pot

beneficiar la producció de sòl per a la construcció d'habitatges destinats a rendes

mitjanes i baixes.

Aquestes darreres aportacions legislatives introdueixen al menys la voluntad de
relligar les polítiques d'habitatge i les polítiques de sòl. Els resultats d'aquest "primer

encontre seran visibles a mig-llarg termini.
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1
1.2.2.3 - La política de rehabilitació privada i arrendaments. ¡

I
Potser les mesures més innovadores en política d'habitatge, dels vuitanta són les j
relacionades amb la rehabilitació (202). L'importantíssim parc d'habitatges existent, els ; '•
dèficits estructurals i de construcció de la producció dels seixanta i setanta, Ma ™
pressió social sobre les millores i recerca de qualitat urbana ajuden a explicar j _
l'aparició i aplicació de les mesures de rehabilitació del parc. Acabades ja les fortes : I

i m

necessitats de l'habitatge de les darreres dècades sota fortes pressions ¡
demogràfiques, es presenta ara l'oportunitat d'intervenir sobre el parc existent. La t I
nova orientació de les polítiques d'habitatge que durant aquests darrers anys van t
orientant-se cada cop més cap a l'accés a un habitatge digne, nou o ja utilitzat, més ¡ •
que no pas cap a les massives produccions expliquen també l'aparició de la "cultura ; I
rehabilitadora" (203). :

Des de 1982, s'ha actuat en la difusió de la rehabilitació, en la formació de tècnics per , .1
a la seva gestió de tasques en aquest camp i en la formació d'operaris per a la •
conservació del patrimoni edificat. Així ho demostren, per exemple, el seguit de •
legislació que tant a nivell estatal com autonòmic s'ha anat desenvolupant des del i
començament de la dècada. Les primeres mesures es mostren, però, imprecises, poc i •

eficaces i bastant limitades a la conservació del patrimoni arquitectònic i rehabilitació ; "
dels nuclis antics. j «

El RD 12/1980, de 26 de setembre, sobre actuacions de l'Estat en matèria d'habitatge i ™
i sòl introduïa la possibilitat de dotar de protecció oficial la rehabilitació d'habitatges j —
existents. Més endavant, aquesta possibilitat fou desenvolupada en el RD 375/1982, J
que establia les condicions tècniques i financeres amb què dita rehabilitació podia ]
portar-se a terme. i •

L'aparició del RD 2555/1982, de 24 de setembre, arbitrava mesures per a la
rehabilitació integrada del patrimoni arquitectònic en centres urbans, nuclis rurals i j I
conjunts històrico-artístics (204). Caldria esperar l'entrada del Pla Quadriennal per tal)

«
que les actuacions de rehabilitació tinguessin un marc normatiu adequat i es comptés •

amb recursos disponibles. •

1

I
(202 ) La novetat no és l'activitat de rehabilitar per si, ja que els usuaris sempre han efectuat petites
reformes i/o millores, sinó que és el recolzament i impuls que rep ara la rehabilitació per part dels poders
públics amb la voluntat de fer-ne una font d'activitat i d'ocupació creixents.

(203 ) Podem relacionar també aquest gir en la política vers la rehabilitació com un intent de mantenir i _
durant els anys de crisi certs nivells en el sector de la construcció. Com TRILLA i ARGANY apunten "ha j •
calgut que la crisi colpís de ple el sector de la construcció per tal que les diverses instàncies (...)! ••
comencessin a pensar en les posssibilitats que podia oferir i els horitzons que obria la nova fórmula de,
la rehabilitació" a tRILLA i ARGANY (1987), "Present i futur del sector de l'habitatge a Catalunya", a
Atofa d'Economia, núm.30, Departament d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, pàg.43,

(204 ) No entrarem a comentar la legislació i regulació de les àrees de rehabilitació integrada. En aquest;
punt, ens interessa d'aquesta només tot allò que fa referència a la rehabilitació de l'habitatge. _

I

I
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- ',
Les mesures adoptades en aquests reials decrets eren del tot insuficients. Calia un

marc normatiu molt més ampli que contemplés tota la varietat d'actuacions de

rehabilitació, i que realment aquests incentivessin amb eficàcia les tasques. El RD

2329/1983 (205 ) provaria més endavant de regular més àmpliament la rehabilitació i

de delimitar amb més precisió l'àmbit d'aplicació del RD 2555/1982 sobre àrees de

rehabilitació integrada. El Reial Decret 2329/1983 crea per primera vegada a l'Estat

espanyol un sistema general de finançament i beneficis per a la rehabilitació

d'habitatges ja existents, en condicions assimilables a les establertes per a la

construcció de nous habitatges.

TAULA 1.2 - REHABILITACIONS INICIADES A ESPANYA QUE
S'ACULLEN ALS AJUTS PÚBLICS (AUTONÒMICS I/O
ESTATALS) (en milers)

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

19,3
40,4
79,4
54,4
27,2
20,8
20,1

Font: Dades del MOPT.

L'entrada dels plans anuals d'habitatge en 1987 impliquen una reducció considerable i

un enduriment de les condicions per a l'obtenció de subvencions per a la rehabilitació.

A la manca de recursos financers per al sector habitatge, des de 1987 fins gairebé a

final de la dècada, cal afegir un cert enduriment dels ajuts a la rehabilitació amb

l'entrada del RD 1494/1987, que condiciona els ajuts a la situació econòmica dels

seus preceptors.

En 1989, i pel RD 224/89, de 3 de març, sobre mesures de finançament d'actuacions

protegibles en matèria d'habitatge, s'estableix per primer cop un sistema de

finançament qualificat, mitjançant el qual les famílies podran accedir a habitatges

usats. S'estableix, a més, la possibilitat que promotors privats endeguin actuacions de

rehabilitació que incloguin la compra d'immobles de manera que els compradors

d'aquests habitatges rehabilitats puguin beneficiar-se d'ajuts econòmics similars als

de nous habitatges. El finançament no és, però, massa avantatjós, amb la qual cosa

els promotors professionals mostren només el seu interès en aquelles operacions que

saben rendibles i tinguin una localització "central".

(205) En el mateix text, el RD 2329/1983, s'apunta que aquest té per objecte: "la protección y
financiación de las actuaciones de rehabilitación de viviendas y su equipamiento, incluidas o no en áreas
integradas, así como el régimen y funcionamiento de dichas áreas". Art.1. L'entrada d'aquest suposa la
directa derogació dels RD 375/1982 i RD 2.555/1982.
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La dinámica de la rehabilitado comença a bellugar-se, tal i com mostra la taula 1.2 , ja

a les acaballes del Pla Quadriennal. A mesura que avança la dècada, es presenten

canvis sensibles en els perfils dels sol·licitants dels ajuts per a la rehabilitació. El

propietari individual que s'hi va acollir inicialment comença a ésser substituït pel

promotor gran i mitjà, de la mateixa manera que la rehabilitació individual i a petita

escala comença a conviure amb la més global i estructural de tot l'edifici. A partir de

1984-85, s'incrementa l'activitat en rehabilitació privada d'habitatges, gràcies a les

campanyes de divulgació, l'obertura d'oficines especialitzades i la dinamització

administrativa, però també per la revalorítzació dels entorns i àrees més centrals de la

ciutat, produïda per la inversió del terciari i les operacions de "maquillatge" de les

inversions públiques.

Les dificultats financeres i la manca d'entesa entre les Administracions autonòmica i

central en 1988 i 1989 provoquen una forta davallada de la inversió en matèries de

rehabilitació, coincidint amb l'increment d'activitat que concentra la producció de nou

habitatge de renda lliure i que acapara l'atenció de demanda i oferta (206).

El RD 1932/91, sobre mesures de finançament en actuacions protegibles en matèria

d'habitatge del Pla 1992-1995, intensifica els ajuts en rehabilitació, amplia la

superfície de l'habitatge que pot accedir a actuacions protegibles (de 90 m2 en 1989 a

120 m2 en 1991) i es milloren les condicions de finançament i accés a subvencions.

Les mesures, però, no resulten suficients, amb la qual cosa, l'interès del

promotor/propietari privat per a rehabilitar habitatges és molt més que moderat,

sobretot si es comparen les xifres anuals de producció d'habitatge (200-300.000

habitatges iniciats/l'any) i les d'habitatge rehabilitat (vegeu taula 1.2). En general,

doncs, podem afirmar que les polítiques d'ajut i foment a la rehabilitació estan encara

molt lluny de les que es destinen al foment de la construcció i accés a nous

habitatges. Tot i que els percentatges i volums d'inversió destinats a la rehabilitació

han millorat en els darrers anys, s'està encara a "anys llum" de la situació europea.

La normativa emesa en matèria d'arrendaments durant aquest període és molt

limitada. A començament dels vuitanta continuava encara vigent la Llei

d'Arrendaments Urbans de 1964 (Text refós que recull la LA U de 1946 i modificacions

posteriors), llei molt desfasada que havia inicidit en el progressiu desinterès del

promotor per a endagar pomocions destinades a aquesta modalitat. Entre d'altres, el

desinterès és propiciat per: les successives polítiques que afavoreixen el règim de

propietat i que castiguen indirectament el mercat de lloguer, les rendes congelades

que reben els propietaris i l'obligació de les pròrrogues forçoses. L'Administració

(206) "Los datos indican que el n° de viviendas realmente financiadas con la ayuda del Estado han
experimentado un proceso claramente descendente, incluidas las ayudas a la rehabilitación, que
tuvieron un fuerte desarrollo en las grandes ciudades a mitad de la pasada década aprovechando el
fuerte incremento de los precios en las áreas centrales", LEAL.J. (coord. )(1992), Informs para una
nueva política de vivienda..,ob.cit, pàg. 35,
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pública abandona també la pràctica de la promoció pública en règim de lloguer pel

gran nombre de problemes que genera la seva gestió.

Com a resultat global, ens trobem, a l'entrada dels anys vuitanta, amb un parc

d'habitatges de lloguer molt pobre, amb els greus problemes que el fet comporta

sobre l'accés a un habitatge per a les rendes mitjanes-baixes i la mobilitat de la mà
d'obra. (207)

TAULA 1.3 - % RÈGIM DE TINENÇA DE L'HABITATGE PRINCIPAL A
ESPANYA (1960-1991)

PROPIETAT
LLOGUER
ALTRES

1960
50,63
42,51
6,86

1970
63,43
30,04
6,52

1981
73,14
20,79
6,06

1991
77,52
14,86
7,62

Font: Censos d'habitatge.

TAULA 1.4 - ESTRUCTURA PERCENTUAL DEL RÈGIM DE TINENÇA
DELS HABITATGES PRINCIPALS A EUROPA. (Anys vuitanta)

Catalunya
Espanya
Alemanya
Dinamarca

França
Italià
Regne Unit

PROPIETAT

67,2
76,3
39,1
56,8
54,3
73,0
67,6

LLOGUER
29,0
18,2
60,9
43,2
36,8
27,0
32,4

ALTRES
3,3
5,5

8,9

Font: Banco Hipotecario de España-MOPU..

L'aparició del Reial Decret 2/1985, de 30 d'abril, no afrontava, ni aquest era el seu

objectiu (208), el problema del parc de l'habitatge de lloguer existent, sinó que

imposava una sèrie de mesures conjunturals destinades a estimular el consum privat i

la inversió. Els nous contractes regulats per aquest deixen de sotmetre's a les

pròrrogues forçoses establertes en l'antiga LAU, i aporta per tant l'absoluta llibertat del

propietari per a establir noves rendes en relació a l'estat del mercat un cop finalitzat el

termini contractual acordat, sovint de molt curta durada i majoritàriament anuals. Amb

l'entrada d'aquesta nova normativa, el mercat de lloguer de l'habitatge presenta

situacions molt desiguals i de grans contrastos, en relació amb la data de signatura

del contracte i la Llei que l'afecta.

(207 ) "El largo período de tiempo transcurrido en España con una situación de alquileres congelados ha
impedido que se desarrolle una cultura de vivienda en alquiler", RODRÍGUEZ,J. (1991) "La política de
vivienda en España" a RODRÍGUEZ.J. I CASTELLS, M. (1991), Las grandes ciudades..., ob.cit, pag.
249,

(208) La mateixa Llei anuncia la necessitat d'afrontar amb una nova Llei d'Arrendaments Urbans la
problemática d'aquest règim en conjunt. La proposta no serà, però, presentada fins l'entrada de la nova
dècada dels noranta, i no sense dificultats.
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Els objectius del Decret se centraven bàsicament a estimular la construcció

d'habitatges i locals destinats a lloguer per tal que a l'augmentar la seva oferta es

reduís la pressió a l'alça dels lloguers. Si l'aparició del Reial Decret va aconseguir

reduir, relativament, la caiguda de l'oferta d'habitatges de lloguer, "al coincidir con el

inicio de una reactivación econòmica muy fuerte y con una notable elevación de los

I
I
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conjunto de los alquileres contratados a partir de su entrada en vigor" (209 ). En ;

definitiva, els efectes del Decret actuaren en direcció contrària als objectius socials

marcats, de manera tal que les classes mitjanes i baixes, i sobretot la població jove

amb pocs recursos, no podien accedir a un habitatge de lloguer en bon estat.

En aquest context el govern central aprova, el 18 de desembre de 1992, el Projecte \

de Llei d'Arrendaments Urbans que estableix un nou règim jurídic i normes transitòries ;

d'aplicació als contractes actualment vigents, que ho és aprovat fins el 24 de

novembre de 1.994 (Llei 29/1994, de 24 de novembre). Les novetats principals de la

nova regulació són: duració mínima del contracte de 4 anys de durada, dret de

subrogació (limitat a la durada del contracte) per a aquelles persones vinculades t

directament a l'arrendament rendes pactades lliurement entre les parts i establiment

d'actualització. Pel que fa als contractes existents es limiten les subrogacions en

contractes anteriors a 1985 a un sol cop i s'estableixen millores econòmiques I

generals per a l'arrendador (actualització anual de la renda en període pròrroga, el

llogater paga la quota de l'Impost sobre Béns Immobles...).

S'haurien d'adoptar mesures complertes i integrals que anessin no sols per a una

nova regulació de la llei, sinó també, per a mesures de sòl, fiscals i financeres. En

aquesta línea proven d'actuar les noves mesures empreses en el Pla de l'Habitatge

1992-1995, que contempla (RD 1932/1991, de 20 de desembre) en el seu article

primer "la cesión en arrendamiento de viviendas de protección oficial de nueva

construcción", com a actuació protegida i, conseqüentment, beneficiària dels

avantatges econòmics establerts.

El Pla anuncia també el retorn de les promocions públiques de lloguer per a atendre

les necessitats dels nivells de renda inferiors a 2,5 vegades el SMI. Així mateix, la Llei

18/1991 de reforma de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

incorpora la deducció del 15% de les quantitats pagades en concepte d'arrendament

(210).

L'existència d'un bon parc d'habitatges de lloguer pot ajudar a flexibilitzar l'accés a

l'allotjament, així com a facilitar la mobilitat de la mà d'obra. Una més gran flexibilitat

(209 ) LEAL, J. (1992), Informe para una nueva política de vivienda.., ob.cit, pàg. 77.

(210 ) El tractament fiscal per a l'usuari de l'habitatge de lloguer és, però, mott menys avantatjós que el
de compra.
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en l'actualització dels vells contractes pot afavorir.també l'augment de la rehabilitació,

i que suposa un gran estímul per a l'augment de l'ús défparc existent (211 ).

Ens agradaria concloure aquest apartat apuntant que ha de produir-se un gir

I.m
11

immediat en la política d'habitatge. El que no té sentit és que es malversin fons

invertint en nova producció d'habitatge quan, de forma paral·lela augmenta el parc

d'habitatge buit. Les futures polítiques d'habitatge haurien de fer més força per a

facilitar l'accés a un habitatge digne (fos en propietat, lloguer...) tenint,però, en

compte sempre l'estat del parc ja existent (nivells d'ocupació i estat de conservació).

En aquest sentit, creiem que seria molt útil una mena de registre de l'habitatge que a

nivell local reflectís en qualsevol moment l'estat i possibilitat d'intervenció sobre el

I
1
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parc existent.

1.2.3 - CARACTERÍSTIQUES I DINÀMICA DEL
IMMOBILIARI.

Presentarem en aquest apartat l'evolució del cicle immobiliari espanyol en

dels vuitanta caracteritzant el període amb l'ajut de les dades censáis i la

immobiliària de períodes anteriors.

GRÀFIC 1.3 - HABITATGES INICIATS I ACABATS A
ESPANYA (1970-1992) (En milers)
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Font: Elaboració pròpia amb sèries del MOPU.

En prínicipi, el primer que cal asenyalar, a la vista del gràfic 1.3, és que la

CICLE

la dècada

dinàmica

dinàmica

del cicle dels vuitanta ha estat molt més moderada que en la dècada anterior. La crisi

econòmica i l'estabilitat demogràfica són els directes responsables dels

ritmes de creixement del sector immobiliari des de mitjan dels anys setanta

(211 ) Un procés de rehabilitació incontrolat pot portar al desallotjament de les classes
mitjanes-baixes que ara s'allotjen en aquest tipus d'habitatges.

moderats

. Aquesta

de rendes
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moderació en la producció del sector habitatge provoca que, tot i el bon ritme adquirit

en el curt, però intens, període expansiu de final dels vuitanta, l'increment del parc

d'habitatges en aquesta dècada (vegeu taula 1.4) sigui molt inferior al dels anys
setanta (212).

TAULA 1.4 - DADES DEL CENSOS D'HABITATGE (1970-1981-1991) A
ESPANYA (Habitatges familiars totals en milers)

1960
7.726,42

1 970
10.657,8

1 981
14.726,8

1 991
17.160,6

%increm.
60-70
37,91

%increm.
70-81
38,21

%increm.
81-91
16,53

Font: Censos d'habitatge de 1970, 1981 i 1991.

Un cop acabades les fortes necessitats d'habitatge social de la dècada dels seixanta i

començament del setanta, l'Estat abandona el massiu programa de foment de

producció d'habitatge de la postguerra, deixant progressivament el mercat en mans

del promotor privat. Amb la davallada de la inversió pública en habitatge (213), el

mercat s'ha tomat molt més inestable a curt termini, en funció de les fluctuacions de la

demanda segons la situació financero-fiscal del moment i, en general, segons les

mesures polítiques que incideixen en el sector.

Són precisament les mesures econòmiques, financeres i fiscals preses des del govern

central a partir de 1985 i que ja hem comentat en l'apartat anterior les que expliquen

els increments de demanda d'habitatge de final de la dècada (Vegi's les evolucions

del gràfic 1.3). La frenada a mitjan de 1989 va ser molt més brusca i radical del que la

mateixa lògica del mercat podia esperar. "(...) la forta inflacció i l'augment d'oferta

havien de conduir a un cert equilibri del mercat, a termini mitjà, però una sèrie

d'elements exògens (les mesures de política monetària i fiscals (juntament amb les

incertes polítiques d'habitatge aplicades des de 1988, les restriccions de crèdit i

l'augment dels tipus d'interès), van ajudar a precipitar una aturada quan el punt

d'equilibri no havia estat assolit" (214). Així, la brevetat del període expansiu provoca

l'estroncament o suspensió de moltes obres ja iniciades o per iniciar, a les quals ja no

es veu viabilitat, de manera tal que les corbes d'habitatges iniciats i acabats no es

corresponen, tot i comptar amb un període prudencial de producció final (de 18 a 36

mesos).

(212) Els increments del parc residencial mostrat en els censos d'habitatges i el concepte nombre
d'habitatges acabats no coincideixen perquè no responen als mateixos conceptes. Els censos mostren
l'estat del parc existent, en un moment donat, i per tant recullen les desaparicions d'habitatges
(enderrocats), els canvis d'usos i les fusions o particions en habitatges existents.

(213 ) La inversió en el sector habitatge s'ha vist, a més, força minvada, com ja hem dit, des del procés
de traspàs de competències a les diverses comunitats autònomes i pels procesos de contenció dels
índexs d'inflacció.

(214 ) DPTOP (1992), "Pla d'Habitatges 1992-1995 a Catalunya. Document de Treball" Departament de
Política Territorial i Obres Públiques,(exemplar policopiat), juliol de 1992, pàg.16.
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L'abandonament del mercat de l'habitatge en mans del capital privat, procés que ja

s'inicia a final dels setanta, però que esdevé molt més evident a mitjan dels vuitanta,

"propicia, en efecte, un funcionament poc eficient i poc equitatiu (del mercat de

l'habitatge) i acaba provocant tensions de desajustament entre oferta i demanda"

(215). Aquests desajustaments acaben per caracteritzar la producció immobiliària de

la dècada, i poden concretar-se en una sèrie de factors força interrelacionats:

1 - Producció d'habitatges que resulta insuficient per raons sòcio-demogràfiques

(arribada a l'edat de formació de nuclis familiars dels estrats provinents dels

"boom" demogràfic dels seixanta) i funció final de l'habitatge: habitatge principal,

secundari o vacant..

2 - Dificultats en l'accés a l'habitatge, produïdes d'una banda per la inadequació

entre l'oferta i la demanda i d'una altra per la manca de respostes públiques

eficients.

3 - Desequilibris entre oferta-demanda en el tipus d'habitatge ofertat pel capital

privat, que dirigeix, principalment, la seva producció a les rendes mitjanes i

altes.

4 - Desequilibris en la distribució territorial de la produció essent aquesta

insuficient en les àrees en què hi ha més demanda (sobretot àrees urbanes de

més de 100.000 habitants).

Tot i la forta davallada dels increments relatius entre 1981-1991 respecte a l'increment

de dècades anteriors, la producció d'aquest període podria considerar-se molt

important tenint en compte que la taxa de creixement de la població és de 4,5%. Però

fins i tot en els supòsits d'estancament o de regressió demogràfica pot donar-se el

cas d'augments de demanda "potencial" i necessitats d'habitatge, tant per raons

estrictament demogràfiques (tendències decreixents dels nivells mitjans d'ocupació,

augment dels nuclis familiars unipersonals, estructures joves de la població,

moviments migratoris...), com per la situació del parc d'habitatges ( dèficits

preexistents, progressiu deteriorament del parc, % en destinació final per a usos

secundaris o habitatges vacants...) (216).

Des de mitjan dels vuitanta i fins a mitjan dels noranta, una part important de la

població espanyola arriba a l'edat de constitució de noves famílies (217), població

(215) TRILLA C. (1993), Un nou marc per a la política d'habitatge a Catalunya.., ob.cit., pàg. 26.

(216) Vegeu, per exemple, sobre això, l'article de J.CLUSA (1987) "El creixement econòmic i el
creixement demogràfic...", ob.cit.

(217 ) El concepte de "formació de noves families" arriba a explicar una important part de la demanda
"potencial" d'habitatges, tot i que cal també considerar altres factors demogràfics i sociològics per a
obtenir una anàlisi més acurada (des de la vessant demogràfica) sobre la demanda potencial: nivells
d'envelliment de la població i desformado de nuclis familiars, nivells d'independència juvenil, graus de
cohabitació, llars unipersonals...L'anàlisi de "formació de noves famílies" permet, però, tenir una idea i
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procendent del "baby boom" i el fort creixement econòmic espanyol registrat entre

1961 i 1974. (218) Les previsions demogràfiques apunten, doncs, cap a un augment

de la demanda potencial de nous habitatges, producte sobretot de l'augment de

I
I

formació de noves famílies fins a final de la dècada dels noranta, als quals cal afegir-

ne altres (per exemple, l'augment de les llars unipersonals, el desdoblament de llars

provocat per les separacions ...).

Si considerem, en principi, que l'augment anual de noves llars (219 ) per a la dècada

dels vuitanta gira entorn les 130-140.000 noves llars/any i que els valors mitjans de

producció d'habitatge del període oscil·len entorn els 220.000 nous habitatges/any,

podem considerar que els nivells de producció són suficients per a cobrir les

necessitats mínimes d'habitatge. Sembla, per tant, que el problema de l'habitatge dels

vuitanta a Espanya no és un problema quantitatiu (nivells de producció) sinó més

aviat qualitatiu (destinació del parc, característiques de l'habitatge, nivell preus...). Un

dels problemes qualitatius més destacables del període és la destinació final de

l'habitatge.

TAULA 1.5 - USOS DELS HABITATGES FAMILIARS A ESPANYA (en milers).

1 9 7 0 1 9 8 1 1 9 9 1
Princip. Secund Desoc. Princip. Secund Desoc. Princip. Secund Desoc.

Mil. Hab. 8.504,3 795,7 1.355,7 10.430, 1.897,5 2.398,2 11.824, 2.628,8 2.707,0
% 79,81 7,47 12,72 70,8 12,9 16,27 68,91 15,3 15,77

Font: Censos d'Habitatge de 1970, ,1981 i 1991.

La producció immobiliària dels vuitanta amaga una realitat que ha estat una constant

des de mitjan dels setanta: la forta producció d'habitatge secundari que no serveix per

a eixugar els dèficits o demandes d'habitatge principal. Efectivament, les dades

censáis (taula 1.5) mostren com en el període intercensal 1981-1991 ha augmentat la

importància relativa que l'habitatge secundari té sobre el nombre total del parc.

Aquest augment s'explica per la destacada producció destinada a aquest ús durant

els anys de "boom" per una sèrie de factors, entre els quals cal destacar: " els

quantificació aproximada de la pressió demogràfica que suportarà en un futur proper el mercat de
l'habitatge. .

(218 ) Aquest tipus de previsions demogràfiques en relació a necessitats d'habitatge futures s'analitzen,
per al cas espanyol a: CURBELO, J.L i MARTIN, V. (1989) "Formación de hogares y demanda de
viviendas. Proyecciones 1980-2010", a Revista Española de Financiación a la vivienda, núm.11, pàg. 55-
66; i per al cas català: D.G.A.H (1992) "Ra de l'Habitatge a Catalunya 1992-1995. Document de Treball.
Juliol de 1992.
El model perfeccionat més endavant (RODRÍGUEZ, J., CURBELO i MARTIN (1991), "Una
aproximación a las necesidades de vivienda en España", a Revista Española de Financiación a la
Vivienda num. 14-1 5, pàg. 69-89) serà utilitzat per a la programació del Pla d'Habitatges de 1992-1995; i
actualitzat segons dades del Cens de 1991 a SAN MARTIN, I. (1993), "Previsión de la demanda de
viviendas" a Revista Española de Financiación a la Vivienda núm. 24-25, pàg. 23-29.

(219 ) Segons estudi elaborat per CURBELO.J.L i MARTIN.V. ( 1990) "Formación de hogares y
demanda de vivienda", ob cit.
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beneficis fiscals concedits a la compra d'un segon habitatge, la necessitat de donar

sortida al "diner negre", l'anunci de l'entrada en vigor de la Llei de Costes (Juliol 1988)

que provoca un increment d'habitatges a primera línea de mar" (220), i els efectes

indirectes d'una economia alcista.

Juntament amb l'important percentatge d'habitatge secundari sobre el total del parc

destaca en la taula 1.5 el percentatge referent al parc vacant, que representa en els

censos de 1981 i 1991 un 16% del parc familiar total (221). La suma d'aquest darrer

percentatge i el del parc d'habitatges secundaris ens dóna un 30% del total

d'habitatges a Espanya, que podem considerar infrautilitzats, segons les dades del

darrer cens. Aquest fet ajuda a entendre que, tot i tenir un dels parcs més importants

d'Europa i un dels ritmes de producció més elevats (núm.habitatges/ 1000 habitants),

l'Estat espanyol presenti encara forts dèficits en la matèria.

Una altra característica del parc, que potser fins ara no ha estat decisòria, però que

pot ser-ho en un futur proper, és Testat i deficiències estructurals dels edificis. Tot i

ésser el parc d'habitatges espanyol relativament modern (entorn el 55% del parc es

construït després de 1960) la massiva construcció dels seixanta presenta graus molt

importants de deficiència (per manca de rigor en el procés constructiu i de controls de

qualitat), fins i tot estructural, que provoquen escurçaments importants en la vida dels

edificis (222). Aquesta situació, amb el progressiu envelliment de la població

espanyola i la desformado de llars que provocarà l'aparició d'un "stock" important

d'habitatge usat, fa que cobrí importància el fenomen de la rehabilitacció ,que pot

esdevenir en un futur proper, si les polítiques d'habitatge així ho permeten, un

instrument molt útil per a la regulació de les noves necessitats i la racionalització del

mercat.

El desajustament més obvi del període entre oferta-demanda, fruit sobretot de la

dinàmica dels anys de "boom" ve donat pel "preu" de l'habitatge. La demanda de

mitjan dels vuitanta no es caracteritza precisament per ser una demanda de

"necessitat social d'habitatge", sinó més una demanda de "nivells de qualitat

d'habitatge" en una conjuntura econòmica alcista i amb mesures fiscals i monetàries

favorables a la inversió en habitatge. "La situaciones de exceso de demanda generan

elevaciones rápidas de los precios de la vivienda, que alimentan a su vez aumentos

adicionales en el coste del suelo y también inducen amplias expectativas de nuevas

(220) OLIVERAS (1989) "Urbanización y turismo en la zona costera catalana" pàg. 346-356 a XI
Congreso Nacional de Geografía, Comunicaciones, Vol.lll, Madrid.

(221 ) Espanya és un dels països de la Comunitat que presenta en el seu parc els percentatges més
elevats d'habitatges desocupats.

(222 ) Es calcula que més d'un 12% dels edificis pateix a Catalunya algún tipus de lesió, segons d;
de l'ITEC i DGAH. £f w
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elevaciones de precios" (223); aquests nivells especulatius són, a més, alimentats per

l'entrada massiva de diner negre al mercat i inversions estrangeres força importants

en àrees terciàries de les metròpolis i de la costa espanyola des de mitjan del període

(coincidint amb l'entrada d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea i als circuits

econòmics internacionals).

Fins ara ens hem referit només a la demanda "potencial", definida pràcticament per

les variables sòcio-demogràfiques; són, però, la conjuntura econòmica i les condicions

financeres del mercat les variables que permeten que aquesta demanda esdevingui

"demanda efectiva", és a dir, que pugui accedir al mercat. Amb la davallada de la

inversió pública i els baixos índexs en la producció protegida, el preu de l'habitatge

s'ha constituït en un component fonamental de la decissió/capacitat de compra. A

més, el primer accés al mercat, normalment de les capes joves de la població que han

accedit recenment a un lloc de treball, ve condicionat per la manca de capital

acumulat disponible (estalvi) per a la compra de l'habitatge, amb la qual cosa es

veuen obligats a recórrer al finançament.

La crisi econòmica de començament dels vuitanta (amb elevades taxes d'atur en els

estrats de població jove) i la duresa de les condicions creditícies provocaren una

davallada en els nivells de demanda, dificultant l'accés a l'habitatge de les rendes

inferiors, com mostra la taula 1.6.

L'accés a l'habitatge per a les noves famílies i estrats de rendes mitjanes-baixes ha

estat també difícil en la segona meitat de la dècada, tot i que amb una conjuntura ben

diferent de la primera. La favorable conjuntura econòmica, l'augment de renda

generalitzat de la població i una millora en les condicions creditícies del sector topen

amb una forta escalada de preus en el mercat immobiliari, que han mantingut les

condicions de no-accessibilitat per a les capes joves de població i nivells de renda

inferiors (compari's les dades de les taules 1.6 i 1.7). L'augment de preus del sector

habitatge (taula 1.7) ha superat el corresponent a les rendes familiars, que no ha

millorat fins l'any 1991 quan els preus han mostrat ja una certa estabilitat.

Uns increments forts de demanda sobre un sector poc flexible i elàstic com és la

producció d'habitatges provoca en una primera instància un fort increment de preus

allí on la demanda és més acusada. Aquest increment s'estén, però, a la resta de

zones i arriba fins i tot a afectar el mercat d'habitatge de segona mà, que presenta

uns increments relatius de preu, fins i tot superiors als de nova construcció (vegeu

taula 1.7).

(223 ) RODRÍGUEZ LÓPEZ.J. (1993), "Problemas y cuestiones de la vivienda en los años noventa", a
Revista Española de Financiación a la Vivienda , núm.24-25 , (especial Vivienda en España: Balance y
perspectivas), Banco Hipotecario de España, pag. 14.
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TAULA 1.6 - PREU MÀXIM DE VENDA DE L'HABITATGE COMPATIBLE AMB
CAPACITAT MAXIMA D'ENDEUTAMENT SEGONS EL NIVELL DE RENDA (milers
de ptes.)

1982-

1986-

1989-

Tipus
préstec

17,8

15,1

15,0

Num. SMI

2
3
4
6
8
10
2
3
4
6
8
10
2
3
4
6
8
10

Ingrs.bruts
persona/any

771,7
1.157,5
1 .543,3
2.315,0
3.086,7
3.858,4
1.089,1
1.633,7
2.178,3
3.267,4
4.356,5
5.445,7
1.266,6
1.899,9
2.533,2
3.799,8
5.066,3
6.332,9

Capacit.màx
deute
900,5

1.350,8
2.101,2
3.151,8
4.802,8
6.003.4
1.269,1
2.379,6
3.807,3
5.771,0
8.883,7
11.104,6
1.481,2
2.777,3
4.443,7
6.665,6
10.368,7
12.960,8

Preu màxim
habitatge
1.125,6
1.688,5
2.626,5
3.939,8
6.003,4
7.504,3
1.586,4
2.974,5
4.759,1
7.138,7
11.104,6
13.880,8
1.851,5
3.471,6
5.554,6
8.332,0
12.960,8
16.201,0

Font: Estudis del Banc Hipotecari publicat a RODRÍGUEZ, J., CURBELO i MARTIN (1991),
"Una aproximación a las necesidades de vivienda en España", a Revista Española de
Financiación a la Vivienda núm. 14-15, pàg.69-89.

TAULA 1.7 - MITJANES DE PREU DE L'HABITATGE A
ESPANYA (1985-1989) (milions de pta).

1985-
1986-
1987-
1988-
1989-
1990-

Nova construcc.
7,3
7,6

8,1
9,4
10,0
10,9

Habit.segona mà.

4,7
5,5
6,9
8,1
9,3
10,3

Font: Apèndix estadístic del núm. 20 (1992) de la Revista Española
de fínanciadón a la Vivienda.

Els efectes de la forta expansió de preus del període 87-90 (no només de sòl, sinó o
també de materials de construcció i sobretot de mà d'obra), que contrasta amb un
creixement molt moderat dels preus màxims de venda dels habitatges de protecció
oficial (o del seu mòdul, que puja entre 1987 i 1990 només un 17%, mentre els
increments en el mercat lliure oscil·len entorn els 200-300% ), provoquen una
davallada espectacular de la producció d'aquest tipus d'habitatge. La situació s'ha vist
agreujada per les baixes produccions en habitatge i inversió pública en el sector.

Durant els anys de "boom" immobiliari i sobretot a partir de 1987 l'habitatge de renda
lliure obté els percetatges més elevats en la producció total deixant per a l'habitatge
qualificat o el de promoció pública unes dades molt residuals. Els canvis en les línies
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fiscals i el nou disseny de la política d'habitatge per al Pla 1992-1995 provoquen la

recuperació de la figura de l'habitatge qualificat (vegeu gràfic 1.1)

Des de mitjan de la dècada, el promotor dirigeix la seva oferta vers les produccions

més rendibles i segures (la producció d'habitatge de qualitat) adoptant, però, una

doble estratègia:

- D'una banda, es tracta de controlar la grandària de les promocions per tal que

no s'arribi a reproduir els "stocks" de començament dels vuitanta i provocar

davallades de preu. Desapareix, així, la producció massiva i es redueixen

dràsticament (en relació també a unes més estrictes normatives de planejament

que no permeten altes densitats i elevats preus de sòl) el nombre mitjà

d'habitatges per promoció. (224)

- La retallada en la producció porta a replantejar-se una reconversió i estratègia

d'empresa: cal presentar unes estructures més flexibles que s'adaptin fàcilment i

ràpidament a les oscil·lacions del mercat.

A més de la davallada en les grandàries de promocions, s'introdueixen canvis

tipològics amb la massiva entrada al paisatge urbà de les promocions d'habitatge

unifamiliar en totes les seves vessants: aïllat, adossat, aparellat.... El canvi tipològic

produeix un consum molt més gran de sòl i un nou canvi en les tradicionals trames i

paisatges urbans i esdevé la tipologia protagonista de gran part de noves àrees de

creixement urbà de mitjan dels vuitanta. Aquesta necessitat de més grans superfícies

de sòl i la manca de sòl urbanitzat arreu toma a reproduïren àrees més perifèriques

les tensions que s'havien iniciat en el sòl central de la ciutat.

Un cop apuntat el primer desequilibrí entre nombre total i característiques de l'oferta-

demanda i necessitats "reals" d'habitatge, cal que ens referim ara a un altre tipus de

desajustament: el produït entre la localització/distribució territorial de la producció i la

localització de la demanda d'habitatges príncipals-necessitats d'habitatge. Aquesta

situació és la que reflecteix l'anàlisi territorial dels increments relatius de la producció

d'habitatges en el període intercensal (1981-1991) a Espanya: (225)

- Els més elevats, amb un increment superior al 25%, es produeixen a: Alacant,

Almeria, Cadis, Granada, Huelva, Màlaga, Múrcia i Santa Cruz de Tenerife,

I

(224) La davallada de densitats podria explicar la diferència entre els increments relatius del cens ,
d'edificis (residencials), amb un 19,6%, i el cens d'habitatges, amb un 11,9%, per al període intercensal
1981-91.

(225) Els comentaris que es realitzen a continuació tenen com a font la distribució territorial de les
dades censáis de 1991 publicades per l'INE.
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zones totes elles costaneres i on el fenomen turístic arrossega la producció

d'habitatge secundari, que engreixa el nombre total del parc.(226)

- Els ritmes més reduïts, amb increments inferiors al 12%, es produeixen en dos

tipus de zones:

. en províncies regressives demogràficament i econòmica com: Conca,

Terol o Palència.

. o en zones fortament urbanitzades, amb problemes per a l'obtenció de

sòl o l'elevat preu d'aquest, situació que condiciona, per exemple, les

noves produccions de Barcelona, Guipúzcoa i Madrid . (227)

La distribució territorial de la producció d'habitatge pot considerar-se inversa a la

distribució de la demanda potencial principal (228). Aquesta situació, que afecta

també la distribució de la producció de l'habitatge principal, provoca que es vagi

acumulant un nombre important de demanda insatisfeta en les àrees on la pressió és

més punyent: grans àrees urbanes i ciutats de més de 100.000 habitants. La

localització de la producció d'habitatges principals i sobretot aquells destinats a

rendes mitjanes-baixes (habitatges de protecció oficial i promoció pública) s'han

concentrat allà on els preus del sòl ho han permès, sobretot pel que fa a la inversió de

capital privat.

Es dedueix per l'exposat, així, que l'equilibri entre necessitats d'habitatge i oferta no

es produeix amb un augment indiscriminat de producció, sinó que aquest només

arriba amb una producció més coherent entre producte ofert (preu i tipus) i necessitat

de la demanda (capacitat adquisitiva, solvència i tipus de família). Les noves

polítiques d'habitatge han de tendir, així, doncs, a millorar l'accés de l'habitatge i a

personalitzar cada cop més els ajuts, en definitiva a dissenyar una política més

"qualitativa". (229)

(226 ) Curiosament cal esmentar que els retrocessos més forts del període 1990 i 1991 els presenten
pràcticament, aquestes mateixes àrees on la producció d'habitatge secundari ha estat molt forta en els
anys de "boom": Canàries, València, Murcia i Catalunya.

(227 ) Si bé el grup de províncies regressives obté també increments molt moderats (juntament amb els
municipis de la comunitat extremenya i la majoria de les províncies gallegues) entre els censos de 1970-
198,1 el segon grup de províncies ( amb Barcelona, Madrid i Guipúzcoa) presenten, per a aquest mateix
període, increments força superiors a la mitjana estatal. (38,2%).

(228) "Si la pressió de la demanda té el seu origen en les grans ciutats (+100.000 habitants), i
posteriorment s'estén als seus entorns, en canvi la construcció ha mantingut una tònica molt moderada i
equilibrada en aquestes ciutats (...) i s'ha incrementat a la resta" EARHA (1993), L'habitatge a
Catalunya, ob.cit., pàg. 40.

(229 ) "Lo cualitativo debe ser el signo dominante de las actuaciones de política de vivienda en los 90",
RODRÍGUEZ, J., CURBELO i MARTIN (1991), "Una aproximación a las necesidades...,ob.cit., pàg.83.
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1.3 - UNIES DIRECTRIUS DE L'ANÀLISI I MARC
ESPACIAL I TEMPORAL

1.3.1 - LÍNIES DIRECTRIUS DE L'ANÀLISI.

Els temes que hem introduït en el marc teòric en permeten dissenyar i emmarcar les

línies directius que són desenvolupades en la recerca empírica. En general, les línies

argumentáis relacionen la dinàmica immobiliària i l'impacte espacial d'aquesta com a

producte del grau de concentració-inversió del capital que participa en la inversió

territorial i la incidència del planejament i polítiques urbanes en les direccions que

pren el cicle i les formes urbanes resultants.

1 - La primera de les línies d'anàlisi va dirigida a la comprensió de les direccions i

intensitats que pren la dinàmica immobiliària espanyola i catalana dels anys vuitanta i

les característiques dels productes construïts, en especial, de l'habitatge. Es tracta,

en aquest punt de relacionar les fluctuacions de la producció immobiliària i tipus

d'habitatge que s'ofereix amb les línies que a nivell estatal i autonòmic dissenyen les

polítiques d'habitatge.

1.1 - Un cop establerta i analitzada la dinàmica general es tracta de veure la

incidència, línies i característiques del cicle immobiliari de les 13 ciutats

mitjanes catalanes de base econòmica fonamentalment no turística i no

sotmeses directament a les dinàmiques de l'àrea metropolitana. En principi,

sembla detectar-se certes diferències entre les dinàmiques immobiliàries dels

municipis mitjans í les d'altres àrees territorials que responen a les

característiques pròpies del mercat immobiliari d'aquestes: (230)

. En relació a la demanda d'habitatge: volums de demanda més acotats

i fonamentalment dirigits a l'habitatge principal. El protagonisme

d'aquest tipus d'habitatge ve més determinat per raons de tipus

estructural, molt relacionats amb l'evolució sòcio-demogràfica de la

població, i no estan tan sotmesos, per tant, a raons més conjunturals

com la demanda d'habitatge secundari.

. En relació a l'oferta: preus de sòl més moderats que en grans àrees

urbanes i grandàries de promoció de tipus mitià i petit que no

necessiten de grans capitals.

La diferència bàsica dels moviments dels cicles immobiliaris de municipis petits

i mitjans i els de grans àrees urbanes estriba, fonamentalment, en la dinàmica

(230 ) Vegeu, en aquest punt, BARKE.M (1990), "Morphogenessis, fringe belts ...", ob.cit.
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força més estable i menys ¿sotmesa als moviments depressius en els municipis

d'escales més reduïdes. Aquest comportament s'explica fonamentalment per

dos fets:

. Els efectes de la crisi immobiliària arriben amb un cert retard en els

municipis d'escales més reduïdes, mentre els efectes del "boom"

arriben amb força més puntualitat.

. Fins i tot en períodes de crisi, aquests municipis presenten uns

volums relatius d'activitat.

Aquesta diferent dinàmica ha de relacionar-se, a més, amb un diferent grau de

concentració de capitals en el mercat de producció immobiliària i unes

diferents característiques del promotor que intervé. En aquesta línea podem

avaçar que, en principi, en els mercats immobilaris de les ciutats mitjanes

intervenen un gran nombre de promotors (gran part dels quals són locals) poc

capitalitats, sovint amb estructures familiars i petites societats immobiliàries,

que s'adapten fàcilment a les noves demandes i direccions del mercat i que

poden mantenir amb promocions de grandàries més moderades un cert nivell

d'activitat al llarg del cicle.

El grau de concentració de capitals que intervé en el mercat és força més

dispers en ciutats d'escales més petites, i en aquest sentit afecta de forma

molt desigual i diversa els diferents tipus de promotor.

1.2 - Un cop analitzades les especials característiques dels cicles d'edificació

de les ciutats mitjanes, caldrà veure quines són les característiques del

producte que s'ofereix. En principi, la presència a ciutats mitjanes de preus de

sòl més moderats i de demandes dirigides fonamentalment a l'habitatge

principal fan suposar que el pes de l'habitatge de protecció oficial pot ser

superior al pes reflectit en les dades generals de producció catalanes i/o

espanyoles.

Alhora, el protagonismo de la intervenció d'un promotor no massa capitalitzat

en un mercat amb una demanda molt més acotada sembla apuntar a unes

produccions/promocions de grandàries més aviat moderades.

2 - La política urbana de les diverses institucions és un altre dels factors a tenir en

compte per a entendre la dinàmica del cicle de la construcció i resultats espacials de

les diferents inversions territorials. Planejament, gestió i inversió urbana adopten

direccions diferents als llarg de la dècada dels vuitanta que, globalment, podem

perioditzar en dos grans moments:

2.1 - En un marc de crisi econòmica i transició sòcio-política vers la nova era

democràtica espanyola, s'aprova la refoma de la Llei del sòl de 1975. El nou
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marc legal i el desajustament existent entre la nova realitat urbana i

dinàmiques actuals i les imatges i previsions dissenyades en els vells

documents, així com l'entrada dels nous consistoris democràtics, enceten una

gran dinàmica d'aprovació de nous documents de planejament general. Els

nous documents, sensibles a les noves dinàmiques de crisi i als corrents

historícistes, adopten unes línies de treball força limitades als acabats de

l'estructura urbana, al treball de la ciutat més o menys consolidada, sota unes

previsions de creixement força limitades. Es tracta d'un planejament molt

formalista, que treballa i dissecciona cada una de les parts urbanes i que és

molt sensible a les trames i tipologies històriques. L'activa participació dels

moviments urbans i l'entrada real de les polítiques de l'estat del benestar al

territori espanyol inicideixen en un augment de demanda de dotacions

públiques dirigides, d'una banda, a cobrir els forts dèficits existents i, d'una

altra, a satisfer les noves demandes socials resultants d'un nou marc

econòmic i social (augment de l'atur, augment dels temps d'oci ...). La

correcció dels excessos produïts pel procés de desenvolupament urbà dels

seixanta i començament del setanta, així com la superació dels dèficits,

exigeix un control molt més exhaustiu dels usos del sòl, de la normativa

d'edificació i dels processos d'ocupació il. legal del sòl i especulació.

La gestió i intervenció en la transformació urbana d'aquests primers anvs és

dirigida pràcticament pel capital públic. Durant els primers anvs de

funcionament dels consistoris democràtics la gestió del planejament i inversió

urbana se centra en actuacions de reforma i millora urbana (plans especials,

desenvolupament d'unitats d'actuació..,), en la requalificació puntual dels

espais (dotació d'equipaments i espais lliures, serveis, urbanització...), en la

revalorització dels espais ¡a consolidats (millores en equipament, urbanització,

serveis, reforma i rehabilitació dels centres històrics...) i en l'ordenament dels

nous buits urbans, procedents dels procesos de deslocalització de les unitats

productives i del desmantellament d'infrastructures (espais portuaris,

ferrocarrils...) i propietats institucionals que han adquirit posicions urbanes més

o menys centrals (casernes de la Guardia Civil, espais militars, antigues

propietats de l'INUR i INV...): són les actuacions prioritàries de la política

urbana de començament del període. Si bé es destina un volum important a la

requalificació dels barris perifèrics (barris de creixement de postguerra) una

bona part de la inversió es acollida en els centres urbans (adquisicions de

patrimoni, desdensificació de les àrees, requalificació de les àrees

terciàries...).

Durant aquests anys de crisi, les polítiques locals han d'afrontar ara no

solament les tasques tradicionals de dotar la població de serveis i
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equipaments (demandes creixents), sinó també de promoure el

desenvolupament econòmic de la ciutat i assegurar el proveïment dels màxims
índexs de qualitat urbana. Bona part d'aquestes polítiques es fonamenten en
la gestió del desenvolupament del nou planejament aprovat, la política de
rehabilitació, la dinamització del sector de la construcció i les polítiques de

patrimoni públic de sòl. A nivell local aquesta darrera esdevé una de les grans
protagonistes de la gestió urbanística municipal.

2 2 - En el nou marc de desregularització del planejament, de crisi econòmica,
de crisi dels plantejaments de l'estat del benestar i de dificultats financeres i

pressupostàries de les entitats locals, es requereix i facilita l'entrada del capital
privat en la direcció dels processos de transformació urbana. El nou
desenvolupament de sòl, així com el marc de la construcció de l'habitatqe, es
deixa pràcticament en mans del capital privat, que a mitian de la dècada.
dirigeix pràcticament el mercat del sòl i de l'habitatqe. És precisament en

aquest període quan el capital públic deixa el mercat de l'habitatge en mans
del privat, que es produeixen els desajustaments entre oferta i demanda més

acusats: per estrats de renda i preus de l'habitatge, localització de la
producció, etc.

La gestió i desenvolupament de sòl passa a partir de mitjan de la dècada a
estar pràcticament dirigida pel promotor i capital privat. La legislació
urbanística i pràctiques urbanístiques faciliten cada cop més. i a mesura que
avança la dècada, l'entrada del capital privat en la gestió i producció de l'espai
urbà: desenvolupament de sòl en sectors més petits, transferències
d'aprofitaments, producció de l'habitatge. El desenvolupament de sòl, però,
només pot ser assumit pels grans promotors professionals, que se centren en
aquelles actuacions que els són més rendibles: habitatge d'alt standing,
edificis i àrees terciàries.

L'agent públic adopta un paper de coordinador i captador de les direccions i
volums d'inversió del capital privat. El control i gestió del sòl per part del capital
públic esdevé molt més flexible i sensible als interessos particulars de
determinats grups de poder, sobretot el capital financer. Des del punt de vista
del planejament, es reforcen els continguts formals , introduïts ja en el
planejament de principis de la dècada, mentre es van diluint els grans
objectius sòcio-econòmics, la base del plantejament dels primers documents.

Es consolida i es rendibilitzen en aquesta etapa la gestió pública dels recursos
i els serveis urbans, així com els esforços realitzats en el primer període en
patrimoni i sòl públic.



(231 ) La definició d'aquest tipus de polítiques urbanísitiques és definida en diversos articles que
destaquem per la seva claredat en l'anàlisi: TARRAGO,M. (1985), "¿Cambio de signo en la política
urbana? Reflexiones sobre la influencia de la crisis económica sobre el urbanismo actual", a BONET.A.
(Ed), Urbanismo e Historia Urbana en el mundo Hispánico, Madrid, Univ. Complutense, 1985, Vol.1,
pàg.139-146 ; LLOP, J.M*.(1982) "Els dèficits d'infraestructura i de serveis de Lleida: un nou model
urbanístic per a la ciutat", a AA.W. (1982), Estudis Urbans a Lleida, Lleida, Estudi General i Ajuntament
de Lleida, pàg.65-84.

(232) TELLO ROBIRA.R, (1990), ob.cit., pàg.42, realitza un enfocament parell analitzant la
transformació de la ciutat gràcies al complex mecanisme entre funció-forma segons les particularitats
dels canvis sòcio-polítics, econòmics i culturals. Els desajustaments entre forma i funció es manifesten
en períodes de gran innovació tecnològica i productiva. "Es precisamente en estos períodos cuando el
desajuste entre forma y función se expresa en una fuerte intervención pública para la readequación del
espacio urbano construido, para la redifinición de un nuevo significado urbano".

(233 ) Vegeu per exemple, WHITEHAND, J.W.R.(1987), ob.cit., on es relaciona la formació i fases deis
cinyells periferífcs i les fluctuacions del cicle de la construcció. Una aplicació empírica del concepte de
cinyell perifèric, línies de fixació i creixement urbà es realitza a VILAGRASA IBARZ, J. (1986),"l/na
aproximació morfogenètica al creixement urbà..."ob.cit. El mateix esquema, tot i què més el.laborat és
utilitzat per TELLO ROBIRA (1990), ob.cit., en analitzar l'evolució del planejament espayol en les
darreres dècades.

no

Paral·lelament, es comencen a dibuixar noves opcions estratèqiques <

d'organització i gestió urbana fortament basades en mètodes empresarials. (

S'imposa la gestió empresarial urbana. i
j
i

3 - Una tercera línia d'anàlisi apunta cap al diferent grau i volum d'intervenció del

capital públic i privat, així com a la localització concreta d'aquestes inversions segons j

sigui la dinàmica i conjuntura del cicle immobiliari.

3.1 - La inversió i actuació del capital públic, concretament en matèria

d'urbanització i planejament en les àrees perifèriques, juga un paper

fonamental en la direcció que pren el cicle. Entenem que aquest tipus

d'actuacions van destinades a la preparació de sòl per a la nova i futura

edificació. L'actuació pública mostra així un comportament anticíclic realitzant

compres de sòl (actuacions de patrimoni de sòl), i urbanitzant-lo posteriorment

en moments de recessió del mercat, aprofitant l'estabilitat i/o reducció dels

preus del sòl i tractant, potser, de reactivar el sector i revaloritzar les àrees que

són producte d'inversió posterior (231). Aquestes actuacions definirien i/o

orientarien les futures àrees d'extensió i inversió urbana, que serien edificades j

en els posteriors moviments expansius del cicle. (232) Els moments de crisi j

immobiliària es dibuixen, així, com els moments modeladors i preparadors de ¡

les dinàmiques inversores subsegüents. Í
!

Aquest tipus d'enfocament pot relacionar-se amb el concepte i procés \

d'ocupació de les franges perifèriques urbanes i el discurs que sobre ell j

realitza WHITEHAND en els treballs i línies ja esmentats.(233) i
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L'impacte espacial de l'activitat i la dinàmica immobiliària es relaciona també

amb els diferents usos que s'instal·lem en el territori. En aquest punt sembla

que els usos residencials i els usos terciaris en general (comerç, oficines,

serveis...) són els més sensibles a les evolucions del cicle a diferència dels

usos industrials, d'emmagatzematge i institucionals. Ja s'ha comentat, alhora,

que la distribució dels usos es realitza segons la seva diferent capacitat per

assumir el preu de l'emplaçament (bid-rent theory) i en fundó ,és clar, d'un

nombre molt més complex de variables (necessitat de loclaitzacions més o

menys centrals, directrius del planejament, valoracions de tipus social...). El

que ens interessa destacar, en relació a les teories de formado de franges

perifèriques, és que els usos més extensius (que requereixen de més

superfície) presenten una localització perifèrica que es formalitza en moments

de baixa dinàmica immobiliària (quan el preu del sòl encara no és sotmès a

pressions intenses). En una ciutat petita o mitjana, però, el moderat preu del

sòl permet que els usos extensius puguin obtenir localitzacions relativament

centrals i/o menys perifèriques, fins i tot en moments expansius del cide.

En la direcció de les inversions institucionals han incidit, durant els anys

vuitanta i sobretot primers anys d'aquesta dècada, les línies de planejament

historicista i cultural que han protagonitzat la recuperació per a usos públics de

bona part dels edificis d'interès arquitectònic i/o històrics urbans

d'emplaçaments més o menys centrals. L'adquisició d'edificis i intervenció en

àrees d'interès històrico-artístic ha concentrat bona part de les inversions

urbanes del període. Les línies de política urbana dirigides a la superació dels

dèficits existents en dotacions urbanes (equipaments, espais lliures,

serveis....) , millora dels entorns (cinyells verds, grans equipaments

perifèrics...) i requalificació urbana (sobretot grans infrastructures viàries) han

tendit a adquirir bona part de la superfície patrimonial destinada a aquestes

tasques en les perifèries urbanes més immediates, dibuixant una nova franja

marginal.

3.2 - En moments de recessió immobiliària el capital privat intervé d'una forma

molt més modesta en el mercat. Durant aquest període el capital privat

prepara les seves estratègies d'intervenció (localització de sòl, compra de sòl,

preparació i disseny de les característiques de les promocions...) que seran

dutes a terme en els períodes alcistes.

L'impacte espacial de l'activitat que desenvolupa el capital privat mostra un

diferent grau d'intensitat de les inversions segons sigui el moment del dde. en

relació a les pressions de la demanda i preus del sòl. Així, per exemple, en un

moment de boom immobiliari, quan s'exerceix una més forta pressió de la

demanda i els preus del sòl mostren una tendènda a augmentar, el capital

immobiliari mostra una tendència a incrementar les inversions del capital sobre
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les unitats de sòl. Mentre que en moments de crisi immobiliària, amb pressions

més moderades de demanda i de sòl, el capital privat no requereix intensificar

la inversió. Una lectura paral.lela pot realitzar-se sobre el tipus de paisatge

que es produeix en cada cas: paisatge més dens produït sota una més gran

intensificació de les inversions per unitat de sòl i paisatge menys dens sota

menys pressió de la inversió en cada unitat de sòl.

Sembla, a més, detectar-se preferències locacionals diferenciades, segons

sigui la dinàmica del cicle de l'edificació. El capital privat mostra un interès

més gran a invertir en la perifèria urbana en moments d'expansió immobiliària.

mentre que en moments de recessió aquestes zones presenten una forta

davallada d'activitat enfront l'augment en inversió que es concentra en el

centre urbà.

4 - Una altra línia d'anàlisi profunditza en l'existència d'una relació entre les

característiques estructurals de la promoció immobiliària i la forma urbana resultant.

El grau de concentrado i dispersió dels capitals que s'inverteixen en l'activitat

reverteix en les característiques morfològiques tant a nivell de característiques

edificatòries com a nivell de la seva ubicació espacial.

4 1 - Els estudis que han analitzat amb profunditat les característiques de la

promoció immobiliària (234) mostren com l'evolució que ha sofert l'estructura

de la promoció, que passa d'unes característiques gairebé artesanals, poc

capitalitzades i disperses, a una promoció més professionalitzada amb una

més gran capacitat d'inversió i integrada en els mecanismes de mercat,

determinen en gran manera les formes urbanes resultants. S'assenyala, així,

el pas del domini de la petita promoció i dels promotors que actuen molt

puntualment fins els anys seixanta, al domini, ja a partir dels seixanta, de les

I
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(234 ) Un bon intent d'anàlisi general sobre l'estructura i característiques de la promoció immobiliària a
Espanya des dels anys de postguerra és l'article de VILAGRASA IBARZ,J. (1986*), "La promoción
inmobiliaria. Aproximación a su estudio", a Jomadas de Geografía y Urbanismo (1984), Salamanca,
pàg.155-166, i també, tot i destacant el tema de la propietat, cal mencionar com a esquema general
d'anàlisi el de TATJER MIR.M. (1979), "Propiedad inmobiliaria y espacio urbano. Aproximación a su
estudio", a Revista de la Univ.Complutense, Madrid, vol.XXVIll, núm.115, pàg.539-655. De la mateixa
autora i a nivell d'anàlisi general, cap apuntar també la ponència (1987), "Propietat del sòl i promoció
immobiliària: alguns exemples catalans" a AA.W (1987), Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya...,
ob.cit.

Com a treballs empírics, dels quals poden recollir-se idees concretes, cal esmentar CORTIZO
ALVAREZ, T. (1984), León. Propiedad y producción del suelo, Oviedo, Universidad de Oviedo.; GRUP
D'ESTUDIS URBANS (1987), "Promoció immobiliària i característiques de l'edificació en les petites
ciutats de l'entorn de Lleida: Alcarràs, Les Borges Blanques i Mollerussa" i VILAGRASA IBARZ.J.
(1987), "La promoció immobiliària a Lleida (1940-1980)", ambdós a AAW. (1987), Les ciutats petites...,
ob.cit.,; DOMINGO COLL, J. (1991), Mollerussa. B procés de construcció d'una ciutat rural (1940-1984),
Lleida, Diputació de Lleida i Ajuntament de Mollerussa.
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grans societats immobiliàries i del promotor professional, que realitza

promocions de força grandària dirigides al mercat de venda o arrendament.

Lligat al procés esmentat, s'avalua el pas "desde la dominancia de la

propiedad territorial en los procesos de producción de suelo urbano a la de

una promoción inmobiliaria profesionalizada y que actúa directamente en el

mercado residencial o de servicios" (235). La propietat territorial esdevé durant

els anys de postguerra el principal agent dinamitzador del procés de

creixement urbà. Construint directament el sòl en propietat, o bé parcel.lant-lo i

posant-lo al mercat, els propietaris locals transformen el paisatge urbà (236).

La dècada dels seixanta mostra com el procés comença a ésser dirigit per la

promoció més professionalitzada, que realitza totes les tasques de producció

(parcel.lació-urbanització-construcció). L'aparició del promotor professional va

aparellada amb la progressiva introducció de capital financer en el mercat, que

porta a una progressiva concentració de capital. Sorgeixen les grans

empreses immobiliàries i constructores que a partir d'aquest moment semblen

dirigir les principals línies i processos del mercat. La producció del mercat

immobiliari és dirigida cada cop més dirigida per un nombre més. reduït de

promotors, els quals responen a les lògiques inversores de grans grups i

societats immobiliàries.

4 2 - Lligat a l'alt grau de concentració de capital i professionalització del

mercat sorgeix l'actuació de grans empreses que actuen a nivell regional, i fins

i tot a nivell estatal. "Se trata en suma de detectar como desde una sociedad

capitalista prefinanciera se ha llegado a la de un capitalismo monopolista y

corporativo" (237). Pot analitzar-se des d'aquesta perspectiva la incidència i

grau de penetració de capital forà en els processos de producció de les ciutats

d'anàlisi, així com la localització i característiques de la seva producció.

4 3 - La relació existent entre localització de les actuacions, tipus de producte

construït i característiques del promotor és un altre dels punts a analitzar des

d'aquesta línia de treball. Sembla que el gran promotor (grans grups financers,

grans societats immobiliàries...) s'encarrega de les promocions que impliquen

gran volums d'inversió i que sovint responen a actuacions força centrals

(terciari o residencial) amb elevats preus de sòl, actuacions terciàries de

(235 ) VILAGRASA IBARZ,J. (1991), ob.cit., pàg. 33.

(236 ) Els estudis realitzats per al segle XIX mostren la poca mobilitat de l'estructura de la promoció
immobiliària fins a mitjan del segle XX, almenys pel que fa les ciutats espanyoles. En aquest sentit,
destaquen les anàlisis d'ALIO, M" (1986), Projectes i realitat d'un procés urbà dedmonònic. Vilafranca
del Penedès, Barcelona, Universitat de Barcelona ; i OLIVERAS, J. (1986), La consolidado de la ciutat
industrial. (Manresa 1871-1900), Manresa, Caixa d'Estalvis de Manresa.

(237 ) VILAGRASA IBARZ.J. (1991), ob.cit., pàg.34.
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localització més perifèrica i àrees residencials destinades a classes mitjanes i '

altes. El promotor més petit (amb una composició molt més diversa: des del i

propietari de sòl, l'inversor ocasional, el constructor...) realitza actuacions amb j

poc volum d'inversió i que sovint es localitzen en àrees on el preu del sòl és |

també més moderat.

1.3.2 - MARC ESPACIAL I TEMPORAL DE L'ANÀLISI

Voler abastar tot el medi urbà del territori català semblava una opció massa ambiciosa

i en un cert sentit "perillosa" donades les diferents i desequilibrades escales amb en

les quals s'hauria de treballar. Posar en un mateix sac la ciutat de Barcelona i

municipis metropolitans, ciutats costaneres, ciutats mitjanes i petits municipis no en

semblava massa adient.

Implicada directament en la opció de la tria i des de la posició d'un habitant d'una

ciutat mitjana com Lleida, va resoldre's fugir de la prou coneguda visió del territori que

"se sol fer des d'una òptica extremista i no intermèdia. És a dir, es paria normalment

de les àrees més congestionades i amb uns índex més alts de creixement;

frontalment oposades, es consideren les zones més desertitzades amb uns

percentatges alts de pèrdua de població i infrautilització de recursos." (233)

Durant els darrers anys s'ha viscut un procés que ha revaloritzat la figura de la ciutat

mitjana. D'una banda, s'ha pogut detectar com aquesta ha mostrat un perfil, en

general, força més dinàmic que el de les grans concentracions urbanes, oferint una

certa resistència als efectes de la crisi i força més desperts als primers indicis de

moviment econòmic de mitjan dels vuitanta (239). D'una altra, sembla que la ciutat

mitjana ha estat objecte d'un major dinamisme demogràfic que s'ha anat mantenint al

llarg de la dècada dels vuitanta. (240)

La seva pròpia escala, una escala molt "humana", ha resultat molt efectiva en els

processos de reforma i millora de les polítiques urbanes de la passada dècada,

incidint notablement sobre la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. De fet, bé

podem dir que la ciutat mitjana catalana ha resultat el marc idoni per a assajar i

aplicar les noves tendències de planejament centrades en el treball a petita escala i

treball de detall.

(238 ) Extret de la presentació del llibre AA.W.(1987;, Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya:
Evolució recent i problemàtica actual, IIa Setmana d'Estudis Urbans a Lleida, Barcelona, Institut
Cartogràfic de Catalunya.

(239 ) Vegeu el núm.6 de la revista Urbanismo, COAM, publicat l'any 1989 i que dedica el número a la
ciutat mitjana espanyola.

(240) Vegeu CLUSA, J.- "El creixement econòmic i el creixement demogràfic com a factors
estructurants del creixement urbà", a AA.W (1987), Les ciutats petites..., ob.cit, pàg. 21-53.
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Així, tot i que sovint al llarg del treball es fa referència contínua al marc estatal i català,

l'escala d'anàlisi se centra concretament en 13 ciutats mitjanes catalanes: Lleida,

Girona, Figueres, Olot, Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, Igualada, Manresa, Vic,

Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Es tracta concretament de ciutats que

durant els anys vuitanta han presentat un nombre d'habitants superior als 20.000 i

que han tingut tradicionalment un paper destacat en l'organització del sistema

territorial català com a centres d'una àrea (comarcal-supracomarcal) més o menys

àmplia. Cal esmentar, a més, que s'han deixat fora de l'anàlisi les ciutats de l'àrea

metropolitana i ciutats mitjanes costaneres que entenem que estan sotmeses a una

dinàmica i processos molt diferents dels que presenten aquestes ciutats mitjanes.

La descripció de les característiques de planejament i polítiques urbanes generals,

així com la descripció dels processos immobiliaris en aquestes ciutats, ens permetrà

analizar amb molta més eficiència el nostre cas d'estudi concret: la ciutat de Lleida.

Un cop fetes algunes referències sobre el marc espacial, creiem oportú dedicar

atenció al marc temporal delimitat (1979-1989), l'establiment del qual no ha estat fruit

d'una tria aleatòria.

En primer lloc, considerem que les transformacions més recents del paisatge urbà i de

l'activitat del sector de la construcció de la ciutat espanyola són, en gran part,

deutores dels canvis sòcio-polítics duts a terme des de 1979: "La ciudad y el

urbanismo de este período se desarrollan, como es obvio, en unas circunstancias

políticas, económicas y sociales tan distintas de las del pasado, que la ciudad y su

conceptualización, y el urbanismo y su práctica resultan nuevos" (241)

En segon lloc, i acollint-nos a la suggerència d'en Joan VILAGRASA, continuàvem

l'anàlisi que sobre l'activitat immobiliària recollia un capítol de la seva tesi doctoral

intitulada "Creixement urbà i agents de la producció de l'espai: El cas de la ciutat de

Lleida 1940-1980". L'existència d'aquest treball, a més de permetre una anàlisi

comparativa, ens servia, en part, de marc de referència metodològica i conceptual.

Si l'obra de VILAGRASA analitzava els canvis i transformacions de la ciutat, en uns

anys que considerem avui claus per a la formació de l'estructura i morfologia urbana

de la ciutat espanyola i en un període temporal en què la producció de l'espai urbà

prenia unes cotes avui per avui impensables, el nostre treball reprèn l'anàlisi en unes

condicions sòcio-econòmiques i polítiques molt diferents, que sens dubte es plasmen

en el paisatge urbà en el qual es desenvolupen.

(241 ) TELLO ROBIRA, R. (1990), Las tendencias del urbanismo..., ob.cit. pàg.38.



(242) ALIO, M* A. (1987), "Els expedients d'obres particulars com a eina d'anàlisi del procés urbà.
Vilafranca del Penedès 1845-1945", a AA.W. (1987;, Les dutats petites i mitjanes.., ob.cit, pàg.577-
594, realitza una anàlisi força acurada de la utilització i característiques dels permisos d'obra com a font
d'estudi. En l'article es detalla, a més, els principals estudis que, des de diversos camps, han utilitzat la
font com a eina d'anàlisi del procés urbà. Així, se citen els estudis de VANDELLÒS, P.J.ASPINALL i
J.W. WHITEHAND, MAS....Vegeu també, pel que fa al cas, VILAGRASA IBARZ,J. (1993), "Les
llicències d'obres com afont d'estudi del procés urbà. Una anàlisi comparativa entre Gran Bretanya i
Espanya" a AA.W. (1993), Geografia i Territori, Professor Lluís Casassas, Col·lecció Homenatges,
Societat Catalana de Geografia.

(243 ) Treball publicat en 1990 per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la Paeria de Lleida.
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1.4 - FONTS DE L'ANÀLISI I EL SEU TRACTAMENT.

Per la gran diversitat de les fonts consultades, que a més varíen segons l'escala de

l'anàlisi, creiem convenient descriure les fonts consultades per cada un dels grans |

temes tractats al treball d'investigació.

1.4.1 - PER A L'ANÀLISI DE LA DINÀMICA IMMOBILIÀRIA I
CARACTERÍSTIQUES DEL PROMOTOR:

- Les llicències d'obres majors municipals (1979-1989):

Per a l'anàlisi detallada de la dinàmica i impacte espacial i morfològic de l'activitat

immobiliària i desenvolupada a Lleida entre 1979 i 1989, s'ha utilitzat com a font els

permisos d'obres majors (llicència d'obres) concendits per l'Ajuntament de Lleida en

aquest període.

La utilització dels permisos d'obra com a font principal de qualsevulla investigació

urbana permet un ventall d'anàlisi força ampli en el camp dels estudis urbans, i

particularment resulten força útils en aquells que fan referència als processos de

creixement, transformació i morfologia urbana.

Tot i que la utilització dels permisos d'obra com a font d'anàlisi de l'espai urbà compta
ja amb una llarga història (242), una utilització sistemàtica i paral·lela de la font com la

realitzada en el present estudi pot remuntar-se als anys vuitanta. Citarem a

continuació els treballs que metodològicament més s'apropen a les línies de treball

proposades.

En 1983, Joan VILAGRASA presenta la seva tesi doctoral, que utilitza els permisos

d'obres, entre d'altres fonts, de manera força exhaustiva per tal d'analitzar el

creixement i l'estructura urbana de Lleida entre els anys 1940-1980, i l'actuació i

estructura de la promoció immobiliària.(243)
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Més tard, i metodològicament força similar al darrer treball apuntat, Ma Àngels ALIO

utilitzà la font per a un període temporal més ampli (1845-1945) en l'estudi de

l'estructura, morfologia i creixement de Vilafranca del Penedès. (244)

En 1986-87, el Grup d'Estudis Urbans (245) utilitza la mateixa font per tal de fer una

anàlisi comparativa de la diferent estructura de la promoció immobiliària i les

característiques de l'edificació en petites ciutats de la província de Lleida, treball que

fou dirigit i coordinat per Joan VILAGRASA. Coautor d'aquest darrer treball,

J.DOMINGO i COLL, aprofundirà més endavant en l'estudi dels permisos per a la

ciutat de Mollerussa, aplicant el mateix esquema d'anàlisi utilitzat per VILAGRASA en

la seva tesi doctoral. (246)

En general, pot afirmar-se que aquests treballs esmentats cobreixen la possibilitat

d'aproximar-se als estudis urbans, en els quals ALIO (247) considera els 4 temes

centrals que poden ésser tractats des de la font esmentada: cicles de la construcció i

creixement urbà, morfologia, tipologia i agents urbans, temes que s'insereixen

clarament en les nostres línies d'investigació.

Per a l'obtenció d'un permís d'obra és necessari completar una sèrie de tràmits

administratius:

a - Presentació de la demanda de llicència d'obres, full que queda arxivat en

la secció de foment d'obres majors, al quals s'adjuntarà l'informe del tècnic

corresponent i el pagament de les taxes en cas d'aprovació.

b - Plànols del projecte, a realitzar, que es presenten a la secció

d'arquitectura i urbanisme, que determinaran els informes dels tècnics.

a - En aquests fulls s'hi fa constar una sèrie de dades que han esdevingut

fonamentals per a l'elaboració de les nostres fitxes de recollida d'informació.

La gran quantitat de variables que contenien els expedients de foment

d'obres ens feren decidir per aquestes com a font principal de les dades.

Molts cops, però, en absència de l'expedient o d'alguna de les variables

necessàries, es recorria als plànols de la secció d'arquitectura.

Aquesta tasca esdevingué més intensiva a partir de 1980-81, quan deixaren

de recollir-se en els impresos locals de demanda de llicència dades

fonamentals per al nostre projecte, com la superfície total construïda i la

fondària de l'edifici.

(244 ) ALIO, M* A. (1986), ob.cit, es tracta de la publicació de la seva tesi doctoral.

(245 ) GRUP D'ESTUDIS URBANS (1987), ob.cit., pàg.433-458.

(246 ) DOMINGO I COLL,J. (1991), ob.cit., publicació de la seva tesi de llicenciatura.

(247 ) ALIO, M1 A, (1987), °Els expedients d'obres particulars com a eina d'anàlisi del procés urbà" a
AA. W (1987), Les ciutats petites i mitjanes..., ob.cit.
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La recollida de dades no ha estat sempre un treball senzill (les condicions

dels espais en els quals s'ha hagut de treballar, l'ordre o desordre de la

paperassa administrativa i el mateix estat dels expedients dificultaren molts

cops la feina); val a dir, però, que l'ajut del personal tècnic i administratiu de

l'Ajuntament de Lleida ha estat molt valuós.

b - Els plànols recollits en la secció d'arquitectura i urbanisme, a més

d'ajudar-nos a completar les mancances dels expedients de foment, ens han

servit per a analitzar les diverses tipologies de les construccions i la forma

que presenten aquestes en adaptar-se al solar existent.

La recollida d'informació es facilitava amb Compliment d'una fitxa tipus que recollia les

següents variables per a tots els usos que es comtemplaven:

Núm. de llicència - que feia referència a la numeració que corresponia a

l'expedient en la secció de foment i en la d'arquitectura.(248)

Nom i adreça del promotor - variables que esdevenen fonamentals en l'anàlisi

de l'estructura de la promoció a la ciutat.

Adreça de l'obra que ens permetia l'anàlisi espacial diferenciat a què, més tard,

farem referència.

Arquitecte del projecte.

Tipus d'obra: que recollia si l'obra computada era una obra de nova planta, és a

dir, de nova construcció, o bé es tractava d'addicions o enderrocs.

Superfície del solar que aporta una dada significativa per a l'anàlisi morfològica

de la ciutat.

Nombre de plantes totals

A més, en el cas que l'expedient respongués a usos residencials, es recollia la

següent informació en la mateixa fitxa:

Qualificació dels habitatges. : de renda lliure, de protecció oficial de tipus privat

0 bé promoció d'algun organisme oficial.

Nombre d'habitatges de l'edifici, que ens definia si l'edifici en qüestió era

destinat a usos plurifamilars o es tractava d'un habitatge unifamiliar. A més la

variable ajudava a definir les característiques de l'estructura de la promoció i la

grandària de les seves intervencions.

Superfície total construïda, que també ha estat recollida per als usos comercials

1 d'oficina.

Front de façana i fondària.

(248 ) La numeració d'un expedient en la secció de foment no correspon al que es dóna als projectes
corresponents en la secció d'arquitectura. L'explicació d'aquesta incongruència, que tant ens ha fet ballar
el cap, rau en raons purament administratives: l'ordre de numeració segueix l'ordre d'arribada dels
expedients a cada secció.
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Forma de la construcció en adaptar-se al solar que el suporta.

Pressupost de l'obra

La informació recollida en les fixtes-tipus va introduir-se en una base de dades

utilitzant el programa informàtic DBASE IV, que facilitava el treball posterior d'anàlisi

de dades. La fitxa individual per llicència incloïa un codi de localització espacial per

zones, que bàsicament coincideixen amb límits de seccions de districte electorals de

la ciutat. La divisió espacial respecta alhora la zonificació realitzada en VILAGRASA

IBARZ (1990), que analitza la dinàmica de producció immobiliària i de creixement

urbà i els agents que intervenen entre 1940-1980 i que ens permet, quan es creu

necessari i pertinent, establir relacions comparatives.

- Sénes estadístiques del MOPT (1987-1990):

Per a l'anàlisi de les dinàmiques immobiliàries a escala estatal, s'han utilitzat les

sèries estadístiques d'edificació residencial que recull el MOPT, desglossant els

habitatges segons la seva qualificació. La sèrie temporal que hem utilitzat abraça des

de 1970 fins l'any 1990, marc temporal prou ampli per establir les direccions de la

dinàmica del període objecte d'estudi.

- Annexos estadístics de la Revista Española de Financiación a la Vivienda (1987-

1993):

Altres indicadors generals sobre mitjanes de preu de l'habitatge, capacitat

d'endeutament per grups de rendes, volums de capital públic destinats a la

rehabilitació d'habitatges i règims de tinença del parc d'habitatge europeu s'han extret

de fonts documentals diverses, de les quals cal destacar els apèndixs estadístics que

oferia , l'ara ja desapareguda, Revista Española de Financiación a la Vivienda,

publicada pel Banco Hipotecario de España, amb 25 números entre 1987 i 1993 i 3

revistes a l'any. A part d'articles d'interès, la revista incloïa un apèndix molt complert

d'indicadors econòmics referents a la dinàmica general del mercat de l'habitatge

espanyol dels anys vuitanta: dinàmiques, finançament, crèdits concedits, graus

accessibilitat a l'habitatge, etc.

- "Habitatges iniciats i acabats en els municipis i comarques de Catalunya" -

"Explotació dels visats d'obra residencial i certificats finals d'obra dels col·legis

d'Aparelladors" (1981-1990):

Des de 1981, la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge es fa càrrec de les

estadístiques referents a la dinàmica d'habitatges en el marc català. La primera font

referenciada, "Habitatges iniciats i acabats en els municpis i comarques de

Catalunya", recull la dinàmica d'habitatges de promoció privada iniciats i acabats de

renda lliure i protecció oficial. Els habitatges iniciats responen a la quantificació dels
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habitatges lliures iniciats i qualifacions provisionals de protecció oficial, mentre els

acabats responen al seguiment de la cèdula d'habitabilitat concendida per als

habitatges de renda lliure i qualificacions definitives de protecció oficial.

A partir de 1983, les dades es complementen amb l'explotació dels visats contractats

pels col·legis d'aparelladors ("Explotació dels Visats d'Obra Residencial"), que

ofereixen molt més rigor a les dades d'habitatges iniciats, ja que el tràmit està

directament vinculat amb l'inici de les obres i permet alhora obtenir dades de tipus

qualitatiu. La publicació de l'explotació d'aquestes en 1983 (agregades a nivell

comarcal) i 1984 (desagregados ja a nivell municipal) permet obtenir informació

detallada de les grandàries mitjanes de les promocions i dades de superfície útil. A

partir de 1985 la publicació s'enriqueix amb la informació dels Certificats d'obra dels

col·legis d'aparelladors (habitatges acabats) i s'amplia la informació qualitativa:

- Habitatges segons superfícies desagregados en intervals: 0-50 m2, 51-75

m2, 76-100 m2, 76-100 m2, 101-125 m2, 126-150 m2 i més de 150 m2.

- Habitatges segons tipus de promotor particular, societats immobiliàries,

cooperatives, comunitats de propietaris, altres societats, Administració central i

autonòmica , Administració locals i ens autònoms, altres tipus i no consta.

- Tipologia edificatoria dels habitatges unifamilar aïllat, unifamiliar adossat,

plurifamiliar en bloc i no consta.

- Valor de la producció (pressupostos de les obres de nova planta, reforma i

ampliació): dada disponible des de 1985 fins 1990.

L'explotació d'aquestes dades permet veure, en primer lloc, la dinàmica immobiliària

general catalana; en segon lloc, la distribució territorial jerarquitzada i detallada fins

l'escala municipal; en tercer lloc, les característiques i tipologies de les edificacions i,

en darrer lloc, es fa referència general al tipus de promotor.

A partir de 1989 s'inclou en la publicació "Explotació dels visats..." l'anàlisi detallada

de les dinàmiques immobiliàries d'àrees costereres i comarques amb vocació turística,

així com els resultats per districtes a la ciutat de Barcelona.

Des de l'any 1991, les dues publicacions es fonen en una sola amb el nom:

"Habitatges iniciats i acabats en els municipis i comarques de Catalunya". Cal apuntar,

a més, que el volum d'informació referent a la dinàmica immobiliària augmenta amb la

publicació des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de diversos

butlletins que apareixen periòdicament (tots ells a partir de 1990): estadístiques de la

construcció d'habitatges a Catalunya, estadístiques d'edificació a Catalunya, evolució

i perspectiva del mercat immobiliari (conjuntament amb els API's) i indicadors de

conjuntura de la construcció a Catalunya.



I
I
I
1
1

1
I
1
I
1
1
í
í
í
í
í
1
í
í
i

121

Recollírem, per a les dades autonòmiques, les dinàmiques (habitatges acabats i

iniciats) diferenciades per qualificació de la publicació "Habitatges acabats i iniciats", a

les quals es va afegir la producció de la promoció pública (segons dades de la

mateixa DGAH) (249)

A nivell municipal ens acollirem a les dades aportades per la publicació "Explotació

dels visats d'obra residencial i certificats finals d'obra del Col.legi d'Aparelladors", que

ens permetien una apreciació més qualitativa de la producció. Amb aquestes dades,

es realitza una matriu desagregada a nivell municipal, que contemplava per a cada

any: el nombre d'habitatges iniciats i acabats i les dades qualitatives dels habitatges

iniciats (superfície, tipologia , valor de la producció), que recollien molt millor la

dinàmica conjuntura! immobiliària en un moment determinat. La variable tipus de

promotor ens permetia realitzar una apreciació, tot i que genèrica, del tipus de

promotor que intervé en cada un dels municipis. Aquesta darrera informació seria, a

més, completada per les apreciacions realitzades en els Informes de Tecnigrama

(vegeu la descripció de la font) i les referències secundàries realitzades en altres

fonts: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (CEP) (1982;,

Reconeixement Territorial de Catalunya, vol. 15 i 16 (Habitatge I i II) i anàlisis de

l'Institut Tecnològic de la Construcció (ITEC) (1983)

- Informes Tecnigrama (1978, 1987-1990):

Informes que la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge encarrega anualment a

l'empresa Tecnigrama, especialitzada en el Marketing immobiliari i dirigida per Antonio

ESCUDERO MUSOLAS (API i Tècncic en Marketing). Els informes realitzen una

anàlisi de la oferta en nou habitatge existent a 20 poblacions catalanes: Girona,

Figueres i Olot a la provínicia de Griona; Lleida a la província de Lleida; Tarragona,

Reus, Tortosa i Valls a la província de Tarragona; Hospitalet, Badalona, Granollers,

Sabadell, Terrassa, Mataró, Manresa, Sant Cugat, Cerdanyola, Vilanova i la Geltrú i

Sant Just Desvern a la província de Barcelona. La primera anàlisi es realitza en 1978,

i des de 1987 es realitza anualment, incloent a partir de 1990 anàlisis dels usos

industrial i d'oficina.

Mitjançant tècniques d'enquesta, simulant interès de compra, els enquestadors

realitzen un mostreig de l'oferta i característiques de l'habitatge en un moment donat.

L'informe aporta una fitxa municipal detallada que inclou entre altres: promocions i

habitatges en oferta, ritme de venda, grandàries de les promocions, qualifació dels

habitatges, superfície mitjana, preu mitjà, preu mínim i màxim, serveis-superfícies

complementàries i altres (trasters, garatge, nombre de dormitoris, instal·lacions

(249) L'evolució de la construcció pública d'habitatges pot seguir-se també amb la lectura de les
diferents memòries anuals del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Vegeu, també,
DGAH i INCASOL (1988;, Memòria sobre la promoció Pública d'Habitatges de la Generalitat de
Catalunya (1983-1987}, Barcelona, DPTOP.
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esportives...). A partir d'aquestes dades, es realitza un informe particularitzat que

valora el grau de suficiència de l'oferta, el ritme de les vendes, els nivells de qualitat

del producte i el grau de correspondència entre producte demandat i producte ofert.

Per a la nostra investigació s'ha utilitzat aquesta font de forma complementària a les

matrius de producció residencial, elaborades a partir de les sèries estadístiques

anuals publicades per la Generalitat: "Habitatges iniciats i acabats en els municpis i

comarques de Catalunya" i "Explotació dels visats d'obra residencial i certificats finals

d'obra dels col·legis d'Aparelladors". Més que les dades en si, el que s'ha tractat de

recollir són les valoracions realitzades pels tècnics que fan referencia: a les

característiques qualitatives del producte (grau de serveis complementaris, grandària

de l'habitatge), preu per m2 construït , grau de suficiència de l'oferta, grau de

correspondència entre producte demandat i producte ofert així com referències, ja

més puntuals, al tipus de promotor que actua.

- Les dades dels volums dedicats a l'habitatge del Reconeixement Territorial de

Catalunya:

Departament de Política Territorial i Obres Públiques-Centre d'Estudis de Planificació

(CEP) (1982;, Reconeixement Territorial de Catalunya, vol. 15 i 16 (Habitatge I i II).

La publicació permet conèixer, entre altres, la dinàmica immobiliària de diferents

municipis catalans (segons llicències d'obra municipals), tipologies i qualificació de

l'habitatge, caracterització del promotor que actua a diferents municipis, preus de

venda i lloguer dels habitatges, stocks d'habitatge, característiques del parc

immobiliari...

D'aquesta publicació es recollí, fonamentalment, la caracterització del tipus de

promotor que intervenia en cada un dels municipis objecte d'estudi.

- El Registre de societats del Registre Mercantil de la ciutat de Lleida:

La informació aportada pel Registre de Societats que inclou les actes de formació

(distribució de càrrecs; nom adreça i professió dels accionistes; organització i

normativa; capital aportat per cada accionista...), canvis i moviment de capital dels

accionistes i actes de liquidació de les societats ens ha permès conèixer, d'una

banda, la detallada composició de cada una de les societats immobiliàries que estan

inscrites a la ciutat de Lleida.

Tot i les limitacions (entre les quals cal esmentar l'aparició dels testaferros), el buidat

de la font permet establir, amb força fidelitat, la procedència dels capitals que

intervenen en el mercat de producció immobiliària, el grau de concentració del capital i

les relacions entre membres de la mateixa societat i lligams amb altres.

Un cop realitzat el buidatge es realitzà una base de dades que incloia una fitxa per

societat, on es detallava la relació d'accionistes. Aquesta detallada informació ens
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permetia d'una banda agregar les actuacions dels promotors que actuen amb

diverses societats i identificar la composició d'accionistes al llarg del temps, així com

establir les diverses interrelacions entre accionistes de diverses societats.

1.4.2 - PER A L'ANÀLISI DE LES LÍNIES DE PLANEJAMENT I
LÍNIES DE POLÍTICA URBANA A LES CIUTATS MITJANES
CATALANES DELS VUITANTA:

- Memòries anuals d'actuació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

de la Generalitat de Catalunya (1981-1990)

Les memòries del Departament inclouen informació general referent a l'organització,

composició, legislació emesa i dades pressupostàries, així com una detallada

memòria d'actuacions de cada una de les direccions generals, organismes autònoms

(INCASOL, Institut Cartogràfic de Catalunya, Comissió de Ports de Catalunya...) i

activitats de les empreses públiques (TABASA, ADIGSA,...).

El seguiment de les memòries ens va permetre, d'una banda, conèixer la composició i

organització del Departament a mesura que anaven rebent-se les diferents

competències territorials, i d'una altra, fer un seguiment general de les línies polítiques

i legislació emesa.

Respecte a l'actuació desenvolupada per cada una de les Direccions que componen

el Departament, va fer-se un especialment seguiment de: la Direcció General

d'Urbanisme, la Direcció General de Política Territorial i la Direcció General

d'Arquitectura i Habitatge. Per a cada una de les direccions, es realitzava una fitxa

anual on es detallaven els objectius i línies d'actuació programades, així com les

actuacions que anaven desenvolupant-se. Es treballava a una doble escala: d'una

banda, es tractava de concretar les línies generals de les actuacions i, d'una altra, es

veia com afectaven als municipis de l'anàlisi.

- Memòries anuals de l'Institut Català del Sòl (INCASOL) (1982-1990):

Memòries que detallen l'organització, volums i destinació dels pressupostos,

descripció general dels objectius i programes d'actuació i, finalment, una relació

detallada de cada una de les intervencions realitzades per l'Institut. Com a instrument

de la política de sòl del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l'anàlisi

de l'activitat de l'organisme ens permetia definir amb més propietat la direcció de les

línies polítiques de sòl del Departament i la seva real incidència territorial.

El seguiment de les memòries ens permeté, en primer lloc, elaborar unes fitxes que

recollien el moviment i destinació dels pressupostos de l'Institut, que foren

posteriorment constrastades amb informació i dades directes facilitades pels tècncis
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de l'organisme. Paral·lelament es realitzà un seguiment dels objectius i tasques

proposades en els diferents programes d'actuació.

En segon lloc, es recolliren dades generals que territorialitzaven les diverses

actuacions (industrials, residencials i habitatge) i un seguiment general de les

actuacions realizades en cada programa a escala autonòmica.

Finalment, es realitzà una fitxa individualitzada per cada un dels 13 municipis que

contemplava: inversió i superfície patrimonial de l'Institut desglosada per tipus de sòl,

promoció-urbanització i inversió en sòl industrial i residencial, volums d'inversió i

actuacions de reforma i millora urbana i tasca en habitatge públic. Aquest tipus de

treball permetia veure la diferent incidència de les polítiques d'INCASOL a les ciutats

mitjanes, així com caracteritzar-les i quantificar-les.

- Dades de patrimoni municipal de sòl als diferents municipis:

Per al treball particular del patrimoni municipal de sòl, un dels instruments urbanístics

que més s'ha utilitzat en els anys vuitanta, almenys en els primers, i que han facilitat

bona part de les actuacions de reforma i millora urbana, ens vam dirigir a dos tipus de

fonts diferents que tot seguit detallem:

a- La documentació recollida i elaborada pel Servei de Documentació

Urbanística de la Direcció General d'Urbanisme (1985), "La construcció dels

patrimonis municipals de sòl als grans municipis de Catalunya i el seu àmbit

d'influx Fons DGU Patrimoni de sòl" arrel de l'Ordre, de 25 de juny de 1982,

en què s'obliga expressament 87 municipis a dedicar almenys un 5% dels

capítols I i II del seu pressupost ordinari (250). El document, malauradament

no publicat recull la dinàmica de formació de patrimoni municipal de sòl dels

87 municipis catalans entre 1977 i 1984. El document dedica una primera part

a l'anàlisi dels resultats globals en superfícies i volums invertits, desglossant

les dades segons: mode d'obtenció (expropiació, compra, adquisició i cessió-

permuta) i destinació del patrimoni (béns patrimonials o de propis, espais

lliures, equipaments/dotacions/serveis i vials i aparcaments). Aquesta anàlisi

permet establir una sèrie de tendències i dinàmiques generals i la classificació

dels municipis segons el volum i característiques del patrimoni obtingut. La

segona part realitza una anàlisi detallada a nivell municipal que inclou: la

localització i característiques de cada una de les obtencions realitzades (nom

del carrer i número o zona, destinació, volum d'inversió i data de l'operació),

així com una sèrie de plànols que identifiquen i localitzen les diferents

operacions realitzades.

(250 ) Vegeu l'apartat que el treball d'investigació dedica a l'esmentada Ordre i l'explotació posterior de
les dades en el capítol de patrimoni públic de sòl.
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- Sèries estadístiques complertes de la formado de patrimoni municipal de sòl
' v - • 'f * \

per a tot el període fins 1990, facilitades pels Serveis de Patrimoni Muncipal

sòl de Girona, Tarragona i Lleida, els municipis que s'han mostrat molt actius

en la formació de patrimoni municipal de sòl. En la documentació es recull:

l'any de l'operació, lloc-ubicació, mode d'obtenció, superfície, import i previsible

destinació (béns patrimonials o de propis, espais lliures,

equipaments/dotacions/serveis i vials i aparcaments).

- Servei de Documentació de la Direcció General d'Urbanisme :

El Servei ens facilità el nombre de documents aprovats de planejament, desglossats

en documents de primera escala, planejament parcial, plans especials de reforma

interior (PER), Plans especials i Estudis de detall), i el de les figures de gestió

urbanística (projectes d'urbanització, projectes de reparcel.lació, projectes

compensació i expropiació). Amb aquesta font podem, dibuixar les línies de la

dinàmica general catalana de les principals figures de planejament i gestió.

- Documentació de planejament de primera i segona escala deis 13 municipis

catalans objecte de l'anàlisi: (1979-1990)

- Documentació consultada en els diferents serveis territorials de la Direcció

General d'Urbanisme de Barcelona, Girona i Tarragona.

. Planejament General: De forma molt general es tractava de recollir més o

menys sistemàticament per a cada document els següents ítems:

plantejaments inicials (situació urbana de partida, dinàmica urbana...),

objectius generals, tècniques i mètodes utilitzats, model de ciutat i gestió

proposats, dimensionaments i avaluacions generals del programa

d'actuació. Es recollia, a més, la dinàmica dels tràmits, el "tempo" seguit pel

document i la composició de l'equip redactor.

La fitxa es realitzava tant per al planejament de primera escala aprovat

durant el període d'anàlisi com per als documents vigents en 1979.

. Per al planejament especial i parcial es recollia en una fitxa: municipi, any,

aprovació inicial i definitiva, nom del promotor, superfície de l'àrea afectada,

localització, objectius, tipus d'usos predominants i actuacions previstes.

- Per a l'anàlisi de la gestió del planejament es realitza el buidat de la

documentació existent en el Servei de Gestió Urbanística de l'Ajuntament de

Lleida: localització del número d'expedient/projecte i tipus de documents en el

Registre que es porta en el mateix servei i recerca posterior a l'Arxiu

Administratiu de la Paeria del expedient/projecte. El buidat del fons de gestió

urbanística permetia una doble actuació: fer un seguiment concret dels

documents de planejament i alhora un seguiment dels projectes i actuacions

d'obra pública concreta (projectes d'urbanització, d'il.luminació, d'abastaments i
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sanejament...). El buidat diferencia les fitxes de planejament de les de gestió i

obra pública urbana, que s'analitzen per quadriennis i programes d'actuació. El

volum d'inversió urbana local es complementa amb les dades que ofereixen les

revisions dels programes i dades aportades per les actes del planejament.

- Actes de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Lleida (1979-1989):

L'anàlisi de les actes dels plenaris municipals permet fer un seguiment de les línies

programàtiques dels diferents consistoris locals, així corn de la seva evolució. Tot i la

variada i diversa informació que se'n pot extreure, raó per la qual és una de les fonts

més utilitzades en les monografies i històries d'anàlisi local, nosaltres ens hem cenyit

a unes àrees concretes: criteris general de planejament i política de sòl (gestió,

patrimoni...), polítiques pressupostàries i nivells i objecte de les inversions realitzades

i/o programades.

Aquesta informació ha estat comparada amb la provinent dels programes i revisions

de programa.

- Valoració municipal dels Preus del sòl, per carrers i àrees, establerta pel Consistori

en l'Arbitri Municipal de Plus-vàlua:

L'ús de l'índex per a les anàlisis urbanes, tot i que no reflecteix els preus reals del

mercat, presenta certs avantatges, del quals destaquem els següents: informació

espacial complerta, assenyala la dinàmica general gràcies a l'existència contínua de

dades temporals i informa alhora sobre les línies de la política urbana endegada a

escala local. La seva explotació ens permetrà seguir, per tant, l'evolució dels preus

del sòl en diferents parts de la ciutat, en relació a l'actuació desenvolupada per

l'ajuntament local (línies de política urbana) i que podrem relacionar, d'una banda,

amb la dinàmica de formació de l'estructura i creixement urbà, i d'una altra, amb la

política urbana desenvolupada per la corporació local.

Els índexs de plus-vàlua són establerts considerant variables de tipus tècnic, en

funció del que disposen les ordenances municipals (qualificació de sòl, i

aprofitaments (intensitats i densitats permeses), i diverses consideracions sòcio-

espacials (proximitat/accessibilitat a les àrees més centrals, àrees socialment

valorades..). Per al nostre treball, s'utilitzen els índexs establerts per als períodes

1978-1979, període previ a l'entrada de la nova normativa del Pla General, els

índexs del període 1980-1981, un cop aprovada la nova normativa, i els índexs de

1986-1989, anys que coincideixen amb la darrera part del període analitzat (251).

(251 ) Els Index de plus-vàlua, amb caràcter plurianual, són bianuals fins l'any 1987 (any en què el grup
polític Convergència i Unió es fa amb el govern del consistori local), quan es decideix congelar l'impost,
continuant aplicant-se fins 1989 els establerts en el darrer període (1986-1987).
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Altres fonts que han estat utilitzades per a l'anàlisi del creixement i transformació

urbana i política local: fotografies àrees de vols corresponents a 1987 (esc. 1:22.000),

1991 (fotografia a escala 1:22.000 i ortofoto a 1:5.000) i 1994 (esc. 1:5.000), editades

per l'Institut Cartogràfic de Catalunya; els parcel.larís de sòl urbà del Catastre de 1974

i 1985.
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Un cop presentat el marc de la política urbana espanyola dels 80s i assenyalades les

principals línies d'anàlisi de la.present investigació, es descriu a continuació quin ha

estat el marc urbanístic català. La descripció del marc administratiu i legislatiu

urbanístic autonòmic ens permet fer un canvi d'escala per tal de centrar l'anàlisi en la

política urbanística i l'activitat de les 13 ciutats mitjanes, objecte de l'anàlisi (Lleida,

Vic, Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Girona, Olot,

Figueres, Tarragona, Valls, Tortosa i Reus).

El primer apartat del present capítol (2.1) ofereix el marc general administratiu i

legislatiu que en matèria d'urbanisme viu la Catalunya dels vuitanta. Es realitza una

breu descripció del procés de traspàs de competències en matèries urbanístiques a

les diferents comunitats per a passar tot seguit a analitzar la creació del Departament

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. Un cop definit el marc

administratiu, es descriu la tasca legislativa més important que en matèria

d'urbanisme s'ha emès des de l'administració autonòmica catalana i l'actuació de la

Direcció General d'Urbanisme, com a òrgan encarregat de coordinar les tasques de

planejament i disciplina urbanística a Catalunya.

El segon apartat (2.2) detalla les característiques generals del planejament i la

dinàmica d'aprovació de documents a les 13 ciutats catalanes objecte d'anàlisi. En

primer lloc es descriuen les característiques i tipus de planejament de primera escala

per a passar, posteriorment, a fer un seguiment del seu desenvolupament mitjançant

els documents aprovats de segona escala (plans parcials i especials). No es tracta de

fer una anàlisi exhaustiva de tots els documents de planejament aprovats, sinó tan

sols d'apuntar les línies i pautes generals i descriure amb més detall aquells que

presenten els trets més definidors de l'urbanisme de la dècada dels vuitanta en

ciutats d'escala mitjana.

Descrit el marc legislatiu i les característiques del planejament d'aquestes ciutats es

realitza a continuació l'anàlisi de la política de sòl (l'apartat 2.3 del present capítol),

que nosaltres hem decidit centrar en la figura de patrimoni públic de sòl. Aquest ha

estat ressaltat, dins els àmbits acadèmics i en general pels estudiosos del fet urbà

(252), com un dels instruments de política de sòl més vàlid i de més gran utilitat per a

la intervenció pública en els processos d'ordenació, regulació del mercat de sòl i

(252) Vegeu, per exemple, TARRAGÓ, M. (1985), "¿Cambio de signo en la política urbana?.
Reflexiones sobre la influencia de la crisis económica en el urbanismo actual.' a BONET CORREA,A.
(Ed.) (1985), Urbanismo e Historia Urbana en España, Revista de la Universidad Complutense, vol. I,
pàg 139-146 ; GARCIA BELLIDO (1982), "La especulación dels suelo. La gestión del suelo y la gestión
urbanística " a Ciudad y Territorio, núm. 53, pàg. 45-73; ZORRILA TORRAS, R. (1987), "Porpuestas
para una nueva política de suelo" a Ciudad y Territorio, octubre-desembre. 1987, pàg. 67-70; MARTIN
DE CASTRO, P.(1988), "Instrumentos organizativos y patrimoniales de la gestión urbanística : las
sociedades anónimas de gestión urbanística y los patrimonios públicos de suelo" a Revista de Derecho
Urbanístico, núm. 107, marc-abril 1988, pàg 29-52.
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creixement urbà. Tot i els discrets resultats quantitatius la figura de patrimoni públic

de sòl ha estat l'eina clau de la intervenció d'INCASOL (Institut Català del sòl) en els

mercats de sòl (residencial, industrial, equipaments) locals i ha esdevingut el suport

fonamental, sobretot a nivell ja local, per a endegar els processos de reforma i millora

urbana, l'aspecte potser més destacat de la política urbana d'aquesta dècada.

Estudiem, així, la formació del patrimoni de sòl realitzat a dues escales:

- A nivell autonòmic es descriu la política i desenvolupament de l'actuació

d'INCASOL, organisme autònom que es defineix com el principal instrument de

la política de sòl del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya. Es farà al respecte un seguiment rigorós del

desenvolupament dels programes dissenyats en els períodes 1981-1984 i 1985-

1988, centrant l'atenció en una sèrie de temes concrets: actuacions endegades

(directament o indirecta) per l'Institut (residencials, industrials, serveis-

equipaments, la promoció d'habitatge públic...). La majoria d'aquestes

actuacions estan força vinculades a la política de patrimoni públic de sòl.

- A nivell local s'analitza la formació de patrimoni municipal de sòl endegada

pels diferents ajuntaments, tot establint una relació comparativa entre l'activitat

patrimonial desenvolupada a les ciutats mitjanes i la dinàmica general catalana,

per a descriure posterioment amb més detall la formació en patrimoni municipal

de sòl a Lleida, Girona i Tarragona, municipis que s'han mostrat molt actius en

aquest tipus de política.

Establerta la dinàmica i característiques de la política urbana general del període,

s'analitza el marc de la política d'habitatge a Catalunya per a passar a descriure el

ritme d'activitat immobiliària residencial autonòmica i la present a les ciutats mitjanes,

que s'ha mostrat força més dinàmica, en línies generals, que la del conjunt de

municipis de Catalunya.

Finalment, i ja en les conclusions del capítol, destacarem les principals

característiques dels apartats que hem anat tractant tot establint les relacions i

dinàmiques més significatives entre els diversos ítems : les línies legislatives, el

planejament, el patrimoni públic de sòl, la dinàmica dels cicles de l'edificació i

actuació del promotor immobiliari.
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2.1 - LEGISLACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE
L'URBANISME A LA CATALUNYA DE LA DÉCADA DELS
VUITANTA.

Tot i que la història de l'urbanisme espanyol ens ha demostrat ja àmpliament que la

realitat i la seva pràctica supera sempre els marcs de l'estricta legalitat imperant, es

creu necessari descriure les novetats legislatives urbanístiques del període

destinades, en gran part, a facilitar la gestió del planejament i l'entrada del capital

privat en el seu desenvolupament.

Per abordar, però, aquesta descripció es creu necessari oferir el marc administratiu i

legislatiu del nou període democràtic, sensiblement diferent al de les darreres

dècades, com a resultat del procés de traspàs de competències a les "naixents"

administracions autonòmiques i l'aparició de la Reforma de la Llei del sòl el 1975 i els

seus Reglaments de Gestió i Disciplina Urbanística, dins l'especial marc sòcio-polític

espanyol, ja comentat.

Les competències en matèria urbanística traspassades a la Generalitat de Catalunya

són assumides pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP),

que s'estructura en diferents direccions generals per tal de racionalitzar les seves

tasques. Un cop definit el marc administratiu de l'urbanisme català en el període,

realitzarem una profunda anàlisi de la principal activitat legislativa que, en la matèria,

s'ha emès des del Departament.

El nou marc ofert per la Reforma de la Llei del sòl en 1975 provocà un desplegament

inèdit d'esforços en el camp del planejament, assumit en bona part per la Direcció

General d'Urbanisme, òrgan que s'ha encarregat de coordinar les tasques de

planejament i disciplina urbanística en el si del Departament. La part final d'aquest

apartat detalla quina ha estat l'actuació desplegada des d'aquesta Direcció General.

2.1.1 - EL TRASPÀS DE COMPETÈNCIES I L'ORGANITZACIÓ
DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES
PÚBLIQUES.

2.1.1.1 - Competència urbanística i característiques generals de la
legislació autonòmica.

Els diferents traspassos de competències urbanístiques des de l'administració central

a les diverses administracions autonòmiques (RD 1.385/78, de 23 juny) són duts a
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terme des de finals dels anys setanta fins a mitjan de la dècada dels vuitanta (253). El

procés de descentralització era ja contemplat en el text constitucional, l'any 1978, que

en el seu article 148.1.3 apuntava que "Les Comunitats Autònomes podran assumir

competències en matèria d'ordenació del territori, urbanisme i habitatge amb caràcter

exclusiu en ordre legislatiu, reglamentari i executiu. L'Estat, segons el text

constitucional (Art. 149.1), es reserva competències en matèria de bases i

coordinació de planificació econòmica general i les condicions bàsiques per a

l'exercici deis drets dels ciutadans que es reflecteix en el camp del dret de propietat*

(254). L'àmplia concepció dels termes "planificació econòmica" i "drets de propietat"

justificaran, més endavant, la legalitat/constitucionalitat de la nova Llei 8/1990, de 25

de juliol, sobre reforma del regim urbanístic i valoracions del sòl, no sense polèmiques

competencials entre diverses administracions autonòmiques i l'estatal.

L'opció constitucional de transferència de competències en matèries de territori i

urbanisme oferia una opció inequívoca a favor de l'atribució de competències a les

comunitats, de tal manera que una lectura radical del text permetia, fins i tot, la

pràctica substitució de la Llei del sòl de 1976 (Text refós de la Reforma de la Llei de

1975). La tasca legislativa de les diferents comunitats fou, però, força minsa i

conservadora (255). La manca d'iniciativa i/o prudència de les comunitats ha

continuat fent possible que el marc general per a totes elles sigui la Llei de Sòl de

1976, introduint, aquestes, només petites modificacions de caràcter puntual o simples

adaptacions de funcionament, que analitzarem després concretament per al cas de

Catalunya. En general, la legislació urbanística autonòmica ofereix la possibilitat de

tapar buits legals (com la regulació del sòl rural, oblidada en la Llei del sòl de 1976, o

les mesures de disciplina urbanística), adequar la normativa vigent a una concrete

realitat territorial i/o com a resposta a una conjuntura econòmica (256).

(253 ) En general els processos de transferències es realitzen durant els primers anys de la dècada dels
vuitanta, amb els casos excepcionals de Catalunya i Pafs Basc on el procés s'endega l'any 1978.

(254 ) No entrarem a analitzar els problemes competencials que en matèria d'urbanisme s'han generat
entré les administracions autonòmiques i la Central. Per al seu anàlisi pot consultar-se entre d'altres:
ARQULLOL MURGADES (1990), "Ordenació del territori i urbanisme: delimitació i competències" a
AA.W (1990), Urbanisme i Comunitats Autònomes. E.A.P.C i A.C.T.U., Barcelona, pàg. 45-58; GARCÍA
DE ENTERR1A, E. (1985), Estudiós sobre Autonomías Territoriales, Ed. Civitas, Madrid ; VIVER PI-
SUNYER, C. (1989), Materias competendales y Tribunal Constitucional, Ariel.

(255) Els canvis i dissenys concrets de la legislació i instruments utilitzats per les Comunitats són
descrits i analitzats a VERDÚ MIRA, A.I. (1992), "El urbanismo como competencia de los entes públicos
territoriales" a Revista de Derecho Urbanístico, núm 131, pag.61-113.

(256) Les línies generals de la legislació urbanística emesa des dels àmbits autonòmics és com bé
defineix BASSOLS COMA "muy prudente y poco ambiciosas en cuanto a la alternativa a esta
remodelación del urbanismo". BASSOLS COMA, M. (1991), "La distribución de competencias
urbanísticas en la nueva ley de Reforma", a AA.W (1991), La reforma de la Ley del suelo de 1990,
Generalitat Valenciana, València, pàg. 161-177.
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Entre les principals innovacions legislatives que en. la matèria han promulgat les

diferents comunitats cal esmentar:

- En matèria de planejament: la regulació del medi rural i sòl no urbanitzable

(com, per exemple, la Llei canària de 1985 sobre ordenació de sòl rústic) i

puntualment en el règim jurídic del planejament municipal (Llei foral de Navarra

de 1987).

- En execució de planejament i disciplina podem esmentar: l'aparició de noves

tècniques de gestió (simplificació de la tècnica de l'aprofitament mitjà a Galícia o

el desenvolupament normatiu de la mateixa tècnica a Catalunya; aparició de

nous sistemes d'actuació com el d'actuació diferida a Canàries...); i, sobretot, en

matèria de disciplina urbanística (en la qual han incidit pràcticament totes les

Comunitats) ampliant o millorant la normativa estatal.

Només dues comunitats varen promulgar, durant els vuitanta, una adaptació de la

Llei del sòl als seus propis territoris sota formes d'adequació o acomodació: la

comunitat gallega (Llei 11/1985, de 22 d'agost, d'adaptació de la Llei del sòl) i la

catalana amb la Llei 3/1984 de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic a

Catalunya (MAOUC) que després analitzarem amb profunditat.

A nivell d'organització administrativa interna, les comunitats, també han seguit el

mateix model estatal reproduït a nivell autonòmic (organització central basada en

conselleries-comissions centrals d'urbanisme i desconcentració territorial

fonamentada en delegacions territorials i comissions provincials). És en el camp de

l'administració institucional urbanística i gestió del sòl on trobem més varietat i

fórmules més creatives: des d'organismes autònoms com l'lnstituto de la Vivienda

(IVIMA) de la comunitat madrilenya o l'INCASOL a Catalunya a empreses públiques

que segueixen el model del SEPES (Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento

del Suelo), un exemple del qual són las Sociedades de Gestión Urbanística de

Castilla-León.

Podem afirmar, doncs, que les normes i disposicions emeses per la majoria de les

administracions autonòmiques són de simple rang administratiu i organitzatiu per tal

d'adaptar les estructures existents a la nova realitat. Si aquest mimetisme

(organitzatiu/normatiu) podria considerar-se encertat o almenys prudent en els

primers anys de funcionament autonòmic no sembla admissible en el moment actual,

donat que les comunitats "han intensificat l'exercici de la seva competència

urbanística tant en el camp normatiu com en l'executiu"; per tant, sembla convenient

"que separin la seva organització urbanística del model estatal i la coordinin més

íntimament amb l'actuació de les entitats locals" (257). Aquesta coordinació

(257 ) CARCELLER FERNÁNDEZ, A. (1990), "Els subjectes de la gestió: les entitats col·laboradores", a
AA.W (1990), Urbanisme i Comunitats Autònomes, ob. cit, pàg. 169.
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autonomía-administrado local podria aconseguir nivells de funcionament òptims al ser

possible adequar estructures organitzatives i normes a la realitat local i territorial més

pròxima. Resulta obvi que les entitats locals han d'obtenir competències importants

en el camp urbanístic, micro-urbanístic si es vol, tot i que l'administració central i

l'autonòmica, de moment, no acaben de definir-se en aquest punt. (258)

2.1.1.2 - L'organització del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.

El traspàs de competències urbanístiques des de l'Estat central a l'administració

autonòmica catalana s'inicià a la darreria de la dècada dels setanta. Primer foren

traspassades la competència urbanística (RD 1.385/1978, de 23 de juny) i la de

transports (RD 2115/78, de 26 de juliol); a les que seguiren ja en 1980: ports (RD

2876/80, de 12 de desembre); patrimoni arquitectònic, edificació i habitatge (promoció

privada) (RD 150/81, de 9 de gener); inspecció de transport per carretera (RD

2697/81, de 30 d'octubre) i ordenació del litoral (RD 3301/81, de 18 de desembre).

(259) Els esmentats traspassos són assignats al Departament de Política Territorial i

Obres Públiques que hauria de desenvolupar , segons l'article 9.9 de l'Estatut de

Catalunya, les tasques "d'ordenació del territori i litoral, urbanisme i habitatge".

Per al desplegament de planejament, gestió (tasca traspassada més endavant a

INCASOL) i disciplina urbanística es crea dins el Departament la Direcció General

d'Urbanisme. La Direcció General d'Urbanisme es creava per a desenvolupar "les

funcions d'assessorament, seguiment i coordinació del planejament urbà amb la

finalitat de fixar de manera clara el traçat de les nostres viles i ciutats, i endegar una

política de sòl que faciliti, sense tensions, els creixements, transformacions i

desenvolupaments de les nostres ciutats" (260)

Mentre, les competències urbanístiques atribuïdes a la Direcció General de Política

Territorial tenen, en general, escales i àmbits d'aplicació superior a l'estricta

delimitació municipal. Són tasques d'aquesta "la definició, programació i gestió de la

política de sòl, l'elaboració i coordinació d'estudis relatius a la definició de la política

d'ordenació del territori a Catalunya, la promoció de la planificació comarcal" t

(258 ) No entrarem tampoc en una discussió sobre la quantitat o validesa de dotar l'administració local
d'un nombre determinat de competències urbanístiques. Cal apuntar, però, que tant la legislació emesa
a partir del refós de la Reforma de la Llei del sòl en 1976, com la Llei de Règim de Bases Local de 1985
semblen apuntar a una ampliació de les competències urbanístiques per a l'administració local. Cal
esmentar, així mateix, que la legislació d'algunes comunitats dota l'administració local de papers més
importants en el camp urbanístic (Galícia i País Basc).

(259 ) Mancava realitzar encara a data de 31 de desembre de 1981 els traspassos de: meteorologia,
aeroports i transport aeri, transport marítim i la promoció pública d'habitatges (IPPV abans INV) i aigües.

(260 ) DPTOP (1982), Memòria del DPTOP. Maig 1980-desembre 1981, Barcelona, pàg. 101.
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l'assessorament en la gestió d'altres com:" distribució d'activitats econòmiques i
equipaments, planificació de grans obres d'infrastructura bàsica i polítiques de
defensa, conservació del medi natural. La Direcció General de Política Territorial es fa
càrrec també dels traspassos en matèria de medi ambient (RD 2496/83, de 20 de
juliol) i de les tasques que duia el Centre d'Estudis d'Ordenació del Territori i Medi
Ambient (CEOTMA) (RD 2576/83, de 20 de juliol).

El traspàs de l'INUR va materialitzar-se amb el Reial Decret 1503/80, de 20 de juny,

tot i que el traspàs administratiu del seu patrimoni es perllongà fins al mes d'octubre
de 1981 per deficiències registráis i per la seva complexitat. El Decret transferia a la

Generalitat tots el polígons de l'INUR a Catalunya, exclosos els que corresponien a
actuacions de l'INV (Instituto Nacional de la Vivienda, desprès I.P.P.V) (261) que
serien traspassats més endavant. D'aquest patrimoni de sòl se'n feu càrrec l'Institut
Català del Sòl (INCASOL) que fou creat per Llei del Parlament de Catalunya 4/1980,
de 16 de desembre, com a organisme autònom adscrit al Departament i que passaria
a ser l'instrument de la política de sòl del govern autònom. Segons dita llei, són
funcions d'INCASOL "la redacció de plans d'ordenació i projectes d'urbanització i
edificació, la gestió urbanística mitjançant qualsevol dels sistemes d'actuació

previstos per la llei, l'adquisició per qualsevol títol, fins i tot expropiació forçosa, dels
terrenys destinats a finalitats de caràcter urbanístic i l'alienació, permuta o cessió dels

terrenys urbanitzats o no." L'activitat urbanística d'INCASOL assoleix, segons la Llei,
activitats tan diverses com poden ser la promoció de sòl, renovació i remodelació
urbana o la realització d'obres d'infrastructura i dotació de serveis. La diversitat i
complexitat de funcions que l'INCASOL realitza sota el títol d'ésser "('instrument de
política de sòl" del Departament augmenta en 1982 (RD 2626/82), amb l'atribució de
les competències de promoció pública d'habitatges que desenvolupa les línies
d'actuació fixades per la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

La Direcció General d'Arquitectura i Habitatge (DGHA), a més de dissenyar la política
sobre la promoció pública d'habitatge (RD 2626/1982, d'1 d'octubre de 1982) i portar
totes les tasques referents al foment de producció de l'habitatge, rep més endavant
els serveis en matèria de patrimoni i habitatge rural el 20 de juliol de 1983 (RD
2497/83) i les matèries relacionades amb el control de qualitat en l'edificació, així com
regulació tècnica general de l'habitatge (RD 1.009/1985, de 5 juny).

(261 ) Per Decret Llei 12/1980, de 26 de setembre, es separa "la función de promoción del suelo para
luchar contra la especulación del resto de las que componen la gestión urbanística del Estado". Amb
aquesta funció es crea el SEPES (Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo) (RD
260/1981 de 30 d'octubre), mentre es suprimeixen l'INV, l'INUR i ('Administración del Patrimonio Social
Urbano, que queden integrats en el I.P.P.V. El Decret i la creació del SEPES semblen arribar amb un
greu retard, coincidint amb el procés de traspassos de les competències urbanístiques.
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A conseqüència d'aquest traspàs es crea en 1985 l'empresa pública ADIGSA com a

eina de gestió per a la conservado i millora del parc immobiliari públic. Les tasques

principals d'ADIGSA s'encaminaven a millorar les condicions de les promocions

publiques i corregir els dèficits existents. Els traspassos de I'l.P.P.V. van retardar-se

molt pel gran nombre de deficiències constructives i registráis de les promocions

públiques de l'organisme i pels comptes i situacions contractuals poc clares. ADIGSA

continuaría actuant dins el Departament de Política Territorial fins l'any 1986, quan

passa a desenvolupar les seves tasques dins el recent creat Departament de

Benestar Social sota la Direcció General de Serveis Comunitaris (262).

La deficiència i retard en els traspassos, la manca de recursos tècnics-humans i

pressupostaris i el retard en els traspassos en matèries de patrimoni arquitectònic

(INV-IPPV) i d'habitatge donaven als nous projectes i estructuració del Departament

de Política Territorial un caire de "provisionalitaf'. De fet, fins al moment de finalització

dels diferents traspassos, l'estructura organizativa i la composició del Departament

presentaria alguns canvis.

Amb els primers traspassos es procedia a l'estructuració primària del Departament (D

149/80, de 9 d'agost) que comprenia, en un principi, cinc direccions generals de

caràcter gestor que es feien càrrec de les diferents competències: Direcció General

d'Urbanisme, Direcció General de Transports, Direcció General de Política Territorial,

Direcció General d'Obres Públiques i Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. La

racionalització i augment de traspassos en 1980 de diverses matèries, que havien de

recaure en la Direcció General d'Obres Públiques, aconsellava un canvi d'estructura

del Departament desdoblant (D. 407/81) aquesta Direcció en tres direccions generals:

la de carreteres, la de ports i costes i la d'obres hidràuliques. Des d'aquest moment el

Departament constava ja de set direccions generals. Es creava a més la Secretaria

General Tècnica amb funcions d'organització, coordinació i suport en qüestions

generals i comunes (servei jurídic, geològic, administratiu...) a totes les Direccions

Generals; així com el Gabinet del Conseller com a òrgan de suport directe a l'activitat

d'aquest.

Ja a la darreria dels anys vuitanta, quan ja s'ha avançat força en l'elaboració del Pla

Territorial de Catalunya (que preveu presentar-se a principi dels noranta, però que no

s'aprova fins el març de 1995), i després de tot un seguit important de legislació

referent a la protecció d'espais naturals, es realitza una nova reestructuració del

Departament. Desapareix la Direcció General de Política Territorial per a donar pas,

d'una banda, a la Direcció General de Planificació i Acció Territorial (D 361/1988, de

(262 ) Trobem força discutible que ADIGSA desenvolupi la seva tasca dins el Departament de Benestar
Social ja que hom pot arribar a veure l'accés a un habitatge de promoció pública com una nova forma de
beneficència. No creiem que ni el text constitucional ni el mateix Estatut reflecteixin d'aquesta manera el
"dret" de tot espanyol a disposar d'un habitatge digne.
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12 de desembre), que acull les funcions relatives a Ja planificació territorial i política

de muntanya, i d'una altra, a la nova Direcció General de Medi Ambient ( Decret

360/1988 de 12 de desembre) que condueix les tasques relacionades amb la política

de medi ambient, protecció de la natura i control d'activitats potencialment

contaminants. L'any 1991, l'àrea de Medi Ambient es converteix en una nova

Conselleria de la Generalitat, deslligant-se, per tant, del Departament de Política

Territorial i Obres Públiques.

2.1.2 - LA TASCA LEGISLATIVA AUTONÒMICA EN MATÈRIA
D'URBANISME.

La legislació urbanística emesa des del Departament de Política Territorial apunta, en

ta seva primera etapa, cap ai desenvolupament de mesures que cobreixin els dèficits

existents en matèria de planejament i que solventin situacions urbanístiques

irregulars.

- El foment de la redacció de planejament de primera escala:

El traspàs de competències en matèria urbanística, la manca d'actuacions de

creixement urbà sota un marc de crisi econòmica generalitzada i la pressió social per

a aconseguir un millor entorn constituïen els suports idonis per a procedir a una

actuació de regularització i protecció de la legalitat urbanística. Aquesta regularització

havia de passar necessàriament, en un primer moment, per dotar els municipis d'una

figura de planejament general adequada, tant els que no tenien cap tipus de figura

com els requerien una adaptació a la nova normativa. La disposició transitòria

primera de la Reforma de la Llei del sòl de 1975 donava un termini de 4 anys per a

adaptar el seu marc planejament a les noves disposicions. El termini no fou complert,

com tampoc ho foren les posteriors pròrrogues d'un any (RD 544/1979, de 20 de

febrer, i 990/1980, de 3 maig). La provisionalitat dels governs locals i el recel dels

protagonistes vers la nova regulació legislativa influïren, de ben segur, en aquests

retards (263).

En aquesta línia la Direcció General d'Urbanisme endega ja en 1979 un programa

que pretén regularitzar la situació del planejament general a tots els municipis

catalans mitjançant ajuts econòmics i tècnics. Aquests ajuts cobriran també, més

I
I

(263) Davant el repetit incompliment resultava inoperant donar noves pròrrogues. Per això per Reial
Decret 16/1981, d'adaptació de planejament general, es disposen una sèrie de mesures provisionals per
a "complementar el régimen transitorio del planeamiento hasta el momento en que (...) se aprueben los
nuevos Planes de Ordenación".



(264) L'any 1979 la Direcció General d'Urbanisme enviava una circular als diferents serveis territorials
en la que ja quedava explicita la voluntat de lluitar contra els abusos urbanístics i actuacions il·legals. El
Protocol de 26 de febrer de 1980 (D.O.G.C. núm.-52, de 18 de març) posava ja la primera pedra a la Llei
de mesures sobre protecció de la legalitat urbanística de 1981. El Protocol, com el seu nom indica, era
un compendi de criteris i no s'establia, per tant, cap tipus de normativa.

(265 ) El Protocol desenvolupava la potencialitat que oferia l'article 221 de la Uei del sòl, que permet
l'anotació registra! de mesures, anotacions que poden ser requerides pels diferents òrgans urbanístics.
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endavant i a mesura que el planejament general adquireixi ja una certa maduresa, el

planejament de segona escala.

Ei que ens interessa destacar és, però, que el desenvolupament del programa no

comporta cap tipus de novetat legislativa. Es regulava la situació del planejament

general dels municipis catalans seguint la normativa de la Llei del sòl de 1975, tot i la

possibilitat material de desenvolupar una nova legislació urbanística catalana segons

la competència exclusiva en la matèria que la Generalitat ostentava des de 1978.

- Mesures de disciplina urbanística:
|

Si podem parlar d'algun tipus de novetat legislativa autonòmica en el camp de '

l'urbanisme català per a la dècada dels 80s és en el camp de la gestió i disciplina '

urbanística.

Els abusos urbanístics dels anys 60s (parcel.lacions i edificacions il.legals,

urbanitzacions inacabades però edificades, abusos en edificabilitats...) expliquen que

les primeres accions legislatives dels governs autonòmics (Catalunya i Madrid) es

dirigeixin precisament al camp de la regulació de la disciplina urbanística, no amb la

voluntat de transformar o de crear una nova normativa amb la que substituir el

Reglament de 1978 o la Llei del sòl, sinó, amb l'ànim de complementar-la per a

aconseguir una millor "estratègia" d'actuació contra la il·legalitat.

Amb la redacció de nous marcs de planejament general existia ja la possibilitat de

considerar les actuacions il·legals dins el mateix document, per tal de reconduir i

cobrir jurídicament aquests processos. Calia, però, buscar noves fórmules per tal

d'impedir que es tomessin a produir nous abusos urbanístics.

En aquesta línia, el primer pas del Departament de Política Territorial i Obres

Públiques és la signatura del Protocol de 26 de febrer de 1980 subscrit pel conseller,

el degà del Col·legi de Notaris de Barcelona i el delegat territorial dels Registradors

de la Propietat (264). L'objectiu del Protocol era potenciar la reacció administrativa en

la lluita contra les parcel.lacions il·legals, aprofitant la figura del Registre de la

Propietat com a institució o instrument de publicitat de les transmissions immobiliàries

en benefici de l'eficàcia de les mesures administratives en matèria de disciplina. (265)
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