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Els límits de l’urbanisme

Les tendències

Des de l’any 1959 la situació
urbanística general d’Espanya, i
p a r t i c u l a r m e n t  d e  l a  n a c i ó
valenciana, ha evolucionat d’una
manera extremadament ràpida. Fins
al dia de hui, en aquests 47 anys, des
del 1959 fins al 2006, tota una
generació hem pogut veure i viure de
manera  d i recta ,  de  vegades
cruelment directa, una transformació
radical d’un territori marcadament
lineal i litoral com és el territori
valencià.

En aquest període hem viscut una
primera etapa de fort desenrotllament
urbanístic entre els anys 1959 i 1972.
És l’etapa coneguda comunament
com «el boom del desenvolupisme».
Una etapa pròpia de «nous rics», en
què tot es podia sacrificar al procés
de desenrotllament econòmic.
Aquesta etapa s’explica gràcies al
començament del fenomen turístic,
especialment pronunciat a la
Mediterrània, i l’emigració del camp
a la ciutat generada per l’activació
industrial i dels serveis als nuclis
urbans. Així sorgeixen els primers

grans nuclis urbans turístics com ara
Benidorm, Dénia, Xàbia, etc.

I sorgeix també la cultura de
l’especulació  com a s istema
d’enriquiment, una cultura que ha
arribat fins al dia de hui. Això malgrat
totes les prèdiques oficials de totes
les ideologies que consideren aquesta
forma d’enriquiment —no basada ni
en l’esforç ni en la producció de béns
o serveis a la societat, ni en la
innovació ni en la competència—
negativa per al desenvolupament
econòmic i social. Ara que estan de
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moda les pel·lícules de pirates,
podríem dir que l’especulació del sòl
és com una versió del segle XXI de
la pirateria. El pirata saqueja les
riqueses o productes generats per
l’esforç d’uns altres sense aportar
res de positiu al conjunt de la
societat. Potser la diferència està en
el fet que el pirata operava fora de la
llei, mentre que l’especulador,
generalment, opera dins de la llei,
tot i que es tracta d’una activitat
expressament rebutjada per la vigent
Constitució Espanyola de 1978 (art.
47). Des d’aquest punt de vista potser
és més apropiat parlar més aviat
d’una espècie de corsaris. Els
corsaris fan igual que els pirates però
e m p a r a t s  « l e g a l m e n t »  e n
l’anomenada «patent de cors».

Després vingué la primera crisi del
petroli, que donà pas a un període
d’estancament econòmic. La primera
gran crisi industrial espanyola, entre
1972 i  1985 aproximadament.
Després, una nova etapa de creixement

econòmic a redós de la integració
econòmica  en  la  Comuni ta t
Econòmica Europea d’aleshores, hui
la Unió Europea. Aquesta etapa
perdura, de manera quasi contínua,
fins al dia de hui, amb un curt període
de crisi al voltant de l’any 1992.

Però en aquesta darrera etapa, a
partir aproximadament de l’any 2000,
es produeix un important canvi
qualitatiu. Així, la població del Regne
d’Espanya s’incrementa notablement
a partir de l’any 2000 pel nou fenomen
de la immigració estrangera que es
produeix per primera vegada.
Aquesta immigració presenta dues
vessants.  Per una banda,  la
immigració amb recursos econòmics
procedent de la UE, que busca a
Espanya una segona residència, una
primera residència per a la jubilació
o simplement un lloc fix per a les
vacances. Per una altra banda, hi ha
també una immigració sense
recursos econòmics que busca a
Espanya una faena, la que siga, per

sobreviure. En la nació valenciana
l’increment notable de la població
s’inicia a partir del 1998.

I una situació similar es produeix quant
al número d’habitatges, que ha crescut
de manera notable en la dècada de
1991 a 2001,1 fins a un nivell de nombre
d’habitatges per habitant, similar a
l’existent a la resta de l’Europa
desenvolupada. La Comunitat
Valenciana ha passat d’un total de
2.094.033 vivendes en l’any 1991 a un
total de 2.548.611 en l’any 2001. És a
dir, un increment de 454.578
habitatges, quan la població va passar
de 3.857.234 habitants a 4.162.776, un
increment de 305.542 habitants.

Però la tendència continua pujant, tal
com es pot observar al quadre de
visats de direcció d’obra d’habitatges,
que s’adjunta a tall d’indicador (no
totes les vivendes visades després són
efectivament construïdes) segons
dades  de  l’ Inst i tu t  Va lenc ià
d’Estadística.

JOSÉ LUIS MIRALLES I GARCIA

INSTITUT VALENCIÀ D’ESTADÍSTICA: Evolució intercensal de la població valenciana

CENS 2001 CENS 1991 CENS 1981 VARIACIÓ VARIACIÓ VARIACIÓ 
  2001-1991   2001-1981 1991-1981

COMUNITAT VALENCIANA 4.162.776  3.857.234  3.646.778  7,92%  14,15%  5,77%

PROVÍNCIA D’ALACANT  1.461.925  1.292.563  1.149.181  13,10%  27,21%  12,48%

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 484.566  446.744  431.893  8,47%  12,20%  3,44%

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA  2.216.285  2.117.927  2.065.704  4,64%  7,29%  2,53%

1 Raquel Rodríguez Alonso, 2004. “Infrautilización del parque de viviendas en España: aparición de viviendas en España: aparición de viviendas
vacías y secundarias”. En http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/arrod3.html.
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Paral · le lament ,  la  d isc ipl ina
urbanística, la legislació urbanística i
la pràctica urbanística han anat
evolucionant de manera també
extraordinàriament ràpida. En tot
aquest període hi ha hagut tres lleis
urbanístiques estatals (Llei del sòl de
1956, Llei del sòl de 1975 amb el text
refós de 1976 i Llei del sòl de 1990 amb
el text refós de 1992), una llei sobre
règim del sòl de 1998 encara hui vigent
però a punt de ser radicalment
modificada i, a més a més, en el cas
valencià, dues lleis urbanístiques (la
LRAU de 1994 i la LUV de 2005), dues
lleis sobre ordenació del territori (de
1989 i 2004), dues lleis sobre sòl no
urbanitzable (de 1992 i 2004).

A més, han sigut aprovats els
corresponents reglaments de
desenvolupament, tres per al text refós
de 1976; una taula de vigències per al
text refós de 1992, dos reglaments per
a la LRAU i un altre de vora 600 articles
per al desenvolupament de la LUV, la
LOTPP i la LSNU. També ha sigut
aprovat, l’agost del 2005, el reglament
sobre el paisatge.

A més, hi ha la legislació sobre
impacte  ambiental  estata l  i
autonòmica i la legislació estatal sobre
avaluació estratègica ambiental,
pendent de complementar-se amb la
legislació autonòmica. Tot això afecta
el planejament urbanístic.

A més, la determinant sentència del
Tribunal Constitucional 61/1997, que
va declarar anticonstitucional vora
300 dels aproximadament 400 articles
del text refós de 1992, complementada
amb la sentència 164/2001 també del
Tribunal Constitucional.

És a dir, tota una activitat urbanística
i legislativa extraordinàriament
intensa en un període en què el
territori ha sigut transformat també
d’una manera extraordinàriament
intensa. En aquest període el País
Valencià ha deixat de ser aquella
imatge que Joan Fuster mostra en
la seua obra de 1962. Joan Fuster,
1962.2 El País Valenciano. Ediciones

2.362  812 2.792  5.966 52.607 11,3 %

INSTITUT VALENCIÀ D’ESTADÍSTICA: Visats de direcció d’obra: número de vivendes segons tipus d’obra

ANY ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA C.VALENCIANA ESPANYA % CV/E 

2000 44.447  12.223 31.234  87.904  594.820  14,8 %

2001  40.954   11.401  27.067  79.422  561.186  14,2 %

2002  44.426   13.889  26.625  84.940  575.546  14,8 %

2003  53.334   21.608  31.047  105.989  690.206  15,4 %

2004 48,230  20.003 35.909   104.142  739.658 14,1 %

OBRA NOVA 45.868  19.191 33.117 98.176 687.051 14,3 %

    UNIFAMILIAR 15,116  3,611 8.041 26.768 186.728 14,3 %

    EN BLOC 30.712  15.572 25.057 71.341 498.250 14,3 %

    ALTRES 40  8 19 67 2.073 3,2 %

AMPLIACIÓ, REFORMA
O RESTAURACIÓ

Font: Ministeri de Foment. Boletín Estadístico. [en línia] http://www.mfom.es [Consulta: 29 de març de 2005].

2 Joan Fuster, 1962. El País Valenciano, Ediciones Destino. Barcelona
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Destino. Barcelona. Ha deixat de ser
el país que vivia de l’esperança
perquè la realitat era una vida mísera
en pobles i cases que constituïen un
patrimoni quasi medieval, en un estat
de conservació medieval.

Els límits inexorables

Aquella població de l’esperança dels
anys 60 s’ha convertit a hores d’ara
en una població desorientada, fora
de joc, que viu més de les rendes que
de l’esforç propi. Una societat que,
com que té de tot, ha perdut la
consciència de les fonts de les rendes
i ignora el territori vital que necessita
ara i en el futur. El sistema de valors

de la societat no ha evolucionat cap
una cultura de la previsió de futur i
de la qualitat. Quasi tot ha sigut
sacrificat als guanys immediats liderats
per la classe política més preocupada
pels interessos conjunturals que els
generals.

Però el territori és finit. Això és una
obvietat, una ximpleria, una evidència
incontestable, però que en general
no es vol veure. Tot propietari vol
guanyar com a mínim el que ha
guanyat el seu veí per la venda de les
terres. Siga quin siga l’interés general
sobre l’ús més adequat de la seua
terra que, a ell personalment, en
general, no li interessa.

És l’eterna contradicció entre interés
part icular  i  interés general ,
representada en l’àmbit territorial.
Una contradicció en què hui en dia
l’organització administrativa i el cos
legislatiu estan bàsicament a favor de
l’interés particular. Una contradicció
similar es va presentar històricament
en l’àmbit urbà, amb la consolidació
dels drets de propietat en el segle
XIX (tots volien que les seues
propietats foren solars i ningú que
foren dotacions públiques de zones
verdes o viari) i es va superar després
de més de 100 anys, fonamentalment
a partir de la Llei del sòl de 1956,
amb els instruments de planejament
urbanístic, la delimitació dels sectors
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i la reparcel·lació, de manera que
tots  e ls  propietar is  afectats
contribuïen proporcionalment tant a
les càrregues com als beneficis de
l’activitat immobiliària.

En canvi, en l’àmbit territorial, tota
la intensa activitat legislativa ja
esmentada no ha aconseguit fins ara
un sistema capaç de garantir
l’equilibri en càrregues i beneficis
derivats de l’activitat immobiliària.
Càrregues per al territori protegit,
quantificades si més no en cost
d’oportunitat i beneficis per al
territori no protegit.

Escenaris de futur

El problema de hui és que la nació
valenciana no disposa de 100 anys
per a trobar aquest equilibri. I els límits
del territori són reals. La longitud de

costa és fixa i, pràcticament, no se’n
pot crear més. O la nostra nació troba
l’equilibri social i econòmic en la
urbanització del territori o l’equilibri
serà imposat, cruelment imposat,
per les tendències ambientals,
socials i econòmiques mateixes.

Aquest equilibri imposat ja el coneixem,
Torrevella el representa. És a dir, tot
un escenari de degradació ambiental,
econòmica i social: els residents de la
UE se’n van (el seu paradís particular
ha desaparegut), amb la massificació
i la pèrdua de la qualitat ambiental del
paisatge se substitueix la població de
major renda per una altra de menor
renda no interessada en la qualitat,
augmenta la delinqüència, l’administració
no pot abastar adequadament els
serveis públics, la cultura corsària
establida rebutja els sacrificis que el
canvi exigeix, etc.

Així s’entra en una espiral de difícil
trencament. El resultat final és un
territori urbanitzat, abandonat i
degradat. Els paisatges valuosos,
transformats en el seu temps, ja han
desaparegut i  no és possible
recuperar-los. Només han guanyat
els corsaris que ara buscaran altres
territoris per a repetir el procés.

L’equilibri territorial, el nou equilibri
territorial, exigeix d’una combinació
entre espais lliures, protegits, i espais
urbanitzats. Si estiguérem en una
illa, i el planeta considerat en conjunt
és una illa, aquest equilibri estaria
donat per la relació entre l’espai
ocupat per l’empremta ecològica —jo
preferisc anomenar-la rebost ecològic—
 i l’espai ocupat per la urbanització.
Aquest equilibri representa una
situació sostenible. La única situació
sostenible possible.

El pirata operava fora de la llei, mentre que
l’especulador, generalment, opera dins de
la llei.

JOSÉ LUIS MIRALLES I GARCIA
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Hi ha alguns estudis sobre l’empremta
ecològica de la societat espanyola o
de diverses comunitats autònomes.
Està al voltant de 4,5 ha. per habitant.
Si el multipliquem per la població
resulta una superfície major que la
de l’estat. En conseqüència no és
possible aconseguir aquest equilibri
en el moment actual ni a Espanya ni
al País Valencià, però sí que és
possible assentar les bases per a
arribar-hi. Amb aquesta finalitat,
s’hauria d’establir una contribució
personal, al meu parer associada a
l’IRPF, com a taxa lligada a la finalitat
del manteniment d’aquest rebost
objectivament necessari per a la
supervivència de la societat.

Aquesta superfície de rebost ha d’estar
protegida, però les proteccions
administratives actuals, tal com estan
regulades, són completament
ineficients. Es protegeix hui per a
desprotegir demà. Ni els gestors
actuals de l’administració es
consideren responsables dels actes
dels gestors futurs, ni aquests dels
actes dels gestors anteriors. En
aquesta situació les proteccions
administratives són una pura i
monumental burla. El millor negoci
actual per a qualsevol polític corsari
és comprar terres protegides a baix
preu per a desprotegir-les demà i
urbanitzar-les. Els diners que es poden
guanyar paguen totes les penes.

Per això, cal un canvi radical en la
forma de gestionar i mantenir a llarg
termini els espais protegits.

La superació de les contradiccions

Aquest canvi s’ha de basar en dues
peces essencials: el Banc de Capital
Natural i els contractes de custòdia
del paisatge (o del territori).

El Banc de Capital Natural ha de ser
una institució amb la funció de ser
garant de la continuïtat de les
proteccions, més enllà dels canvis
dels gestors polítics. Per això, els
seus responsables han de ser
totalment independents del poder

JOSÉ LUIS MIRALLES I GARCIA
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polític i hauria d’actuar sota el
principi que podem enunciar com
«principi de protecció política i
custòdia tècnica». És a dir, el poder
executiu-legislatiu té la facultat de
protegir i decidir les zones que cal
proteg i r  just i f i cadament .  La
desprotecció i la gestió de les zones
protegides, però, serien funcions del
susdit Banc.

D’altra part, els propietaris dels
terrenys protegits han de tindre un
reconeixement de la funció ambiental
de les seues propietats i ser compensats
per això mitjançant un contracte de
custòdia del paisatge que ha de
gestionar el Banc. Aquest contracte

comporta el pagament anual d’una
quantitat al propietari i el compromís
d’aquest quant al manteniment dels
usos i les funcions ambientals
reconegudes. L’incompliment significa
el retorn a valor actual de les quantitats
cobrades.

El Banc obtindria els ingressos de
les taxes de sostenibilitat adés
esmentades, de manera que cada
impositor puga conéixer de manera
concreta l’espai de rebost ecològic
al qual es dedica el pagament.

Amb un esquema de drets i interessos
d’aquesta mena és possible generar
un escenari que garantisca el

manteniment del rebost ecològic de
la societat.

La nova llei d’ordenació del territori
i protecció del paisatge incorpora
alguns elements en la línia de les
propostes assenyalades. Potser
funcionaran, però cal comprovar-ho.
Al capdavall, sóc escèptic i veig molt
difícil que polítics pressionats per
interessos sempre conjunturals
assumisquen el paper d’exigir
sacrificis als actors socials i a la
societat en general, justificats en el
nostre futur comú que té tant de real
com d’ambigu.

JOSÉ LUIS MIRALLES I GARCIA
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