
En un curt espai de temps el territori
s’ha situat en el centre de l’atenció.
Com més va amb més freqüència,
membres de la comunitat científica,
mitjans de comunicació, col·lectius
ciutadans i representants polítics
—quasi sempre per aquest ordre—
s’ocupen dels efectes sobre el
territori de l’activitat productiva. No
ha d’estranyar-nos. Almenys hi ha
dues raons que ajuden a explicar-ho.
En primer lloc, perquè Espanya
s’incorpora, tot i que lentament, al
grup de països que han decidit fer
seua una nova cultura del territori.

En segon lloc, perquè l’emergència
de nous valors ambientals i de nous
actors socials presents en cada lloc
fa possible que determinades
pràctiques territorials siguen ja
percebudes creixentment com a
insostenibles i inadequades. En el
nostre cas caldria afegir una raó més:
la desmesura d’alguns projectes
d’urbani tzac ió  i  la  quant i tat
d’iniciatives anunciades tenen un
abast tan gran que no sols són motiu
de preocupació per a diversos
organismes i institucions, sinó per a
amplis sectors de la ciutadania.

Més enllà del límit

Ja sabem que hem sobrepassat el
límit del que és raonable en la gestió
dels nostres recursos. Fa temps que
hem superat amb escreix el pitjor
dels escenaris que els experts i les
autoritats comunitàries havien previst
per al País Valencià en particular i
per al litoral mediterrani en general
(Romero; Alberola, 2005). Centenars
d’iniciatives puntuals en l’escala local
han exacerbat, fins a límits d’absoluta
irracionalitat, pràctiques d’ocupació
desordenada del territori en què
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l’especulació és l’única guia. Si es
desenvolupara només la meitat dels
projectes urbanitzadors ja aprovats
o presentats per al conjunt del País
Valencià, estaríem en un escenari
d’imprevisibles conseqüències
econòmiques, socials i ambientals a
curt termini. Ens allunyem de les
directrius que des de fa temps se
suggereixen en els  Consel ls
Europeus i en altres instàncies
comunitàries en matèria de govern
territorial democràtic.

Sabem quines són les causes que
ajuden a entendre aquesta situació (les
confessables) i moltes vegades s’han
explicat des d’àmbits acadèmics: a) hi

ha una demanda solvent, tant espanyola
com de la resta d’Europa occidental,
que busca un ambient mediterrani com
a residència temporal o permanent; b)
ens trobem en un final de cicle
econòmic que situa el sector de la
construcció com a motor de l’economia
regional i com a inversió rendible, amb
la consegüent dependència en matèria
d’ocupació; c) no hem tingut marcs
legislatius adequats per a una gestió
coherent del territori; d) molts governs
locals troben en els ingressos vinculats
a l’activitat urbanística i residencial
solucions pressupostàries a curt
termini; e) hi ha una gran facilitat per
a obtenir préstecs hipotecaris a baix
interés.

Però també comencem a veure
algunes conseqüències indesitjables
del procés incontrolat d’urbanització
dispersa: a) hi ha un consum abusiu
i desordenat de sòl; b) cada vegada
ens allunyem més d’un model de ciutat
mediterrània i, en conseqüència, d’un
model de «ciutat compacta» més
sostenible; c) assistim a un increment
exacerbat de la mobilitat i del consum
d’energia;  d)  s’accentuen els
processos en què es fan banals i es
degraden referents paisatgístics i
culturals; e) hi ha saturació i pèrdua
de qualitat territorial; f) el nostre
model territorial policèntric es
desequilibra de manera progressiva,
s’accentua la nostra pèrdua de
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competitivitat i de cohesió territorial
per la «fugida» de capitals procedents
d’altres sectors cap a la construcció;
g) afloren dificultats per a molts
municipis que ja han d’atendre
despeses creixents derivades del
model d’urbanització dispersa amb
ingressos decreixents i en termes
municipals «atapeïts»; h) aquest
model d’urbanització «difusa»
a fa vo re i x  l’ i n c re m e n t  d e  l a
inseguretat ciutadana; i) la suma
d’aquests efectes indesitjables
impulsa alguns segments solvents
de la demanda a buscar nous
emplaçaments residencials en altres
parts de la conca de la Mediterrània.

No sembla que ara com ara es
registren signes que evidencien que
hem agafat plena consciència social
i institucional (ni en l’escala estatal,
ni en la regional ni en la local) de la
gravetat dels processos en curs i de

les seues conseqüències. Quan el
geògraf Francesc Muñoz (2004) parla
de riscos de urBANALització del
territori es refereix precisament a
aquestes dinàmiques i a les seues
conseqüències. I nosaltres en som
un excel·lent exemple. Per això, quan
a vegades es fan propostes de models
territorials futurs per al País Valencià
i s’estableix la comparació entre la
conveniència de transitar pel model
Califòrnia o el model Florida, alguns
pensem que n’hi hauria prou d’eludir
el model Torrevella com a estació
terminal per a molts municipis. I
aquest risc encara no és descartable.

Capitalisme de casino

Aquest model d’urbanització dispersa
i d’ocupació desordenada i depredadora
del territori, en àrees litorals i en espais
rurals més interiors, s’allunya totalment
de les directrius europees que aposten

per noves formes de bon govern
democràtic i per la gestió prudent del
territori i dels recursos. Per aquesta
raó s’ocupen de nosaltres des de
diverses instàncies comunitàries i des
d’altres organismes i centres d’estudi.
També es preocupen per les formes.
Les evidències deixen pocs dubtes
sobre l’existència de col·lusió
d’interessos, de confusió entre públic i
privat, de tràfic d’influències, d’utilització
il·lícita d’informació privilegiada per a
especular, de falta de transparència,
de corrupció en definitiva. No s’ha
parlat mai tant de corrupció difusa amb
relació a l’urbanisme des de l’inici de
la transició democràtica i no hi va haver
mai tanta espessa opacitat en els
processos de presa de decisions
relacionats amb la urbanització. De fet,
els casos de corrupció associats a
l’urbanisme són ja una realitat que
aflora reiteradament i és tractada per
diversos poders de l’Estat.

En un curt espai de temps el territori s’ha situat en el centre de
l’atenció.

Fa temps que hem superat amb escreix el pitjor dels escenaris
que els experts i les autoritats comunitàries havien previst per
al País Valencià.
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És com si s’haguera produït una cert
retorn al passat, com si cada vegada
ens allunyàrem més del codi de
bones pràctiques en el govern del
territori, per a endinsar-nos en el
terreny intransitable, pel fet de ser
antidemocràtic, de la «mala política»,
d’unes formes de procedir que en un
altre lloc he anomenat «capitalisme
de casino» (Romero, 2005). Aquell en
què grans projectes que modifiquen
substancialment els usos del sòl en
centenars de municipis responen a
acords previs, legitimats legalment
a posteriori, entre promotors i
representants polítics locals o
regionals en converses privades.
Aquell en què els interessos generals
són arraconats o ignorats. Aquell en
què el territori és entés tan sols com
a actiu financer i com a recurs
explotable i no com a referent
identitari i cultural. Aquell en què
preval el curt termini del cicle polític
de quaranta-vuit mesos que intervé

entre cada convocatòria electoral.
Aquell en què la discrecionalitat
preval sobre la seguretat i  la
participació democràtica de tots els
actors implicats i afectats. Aquell en
què són els gabinets de les empreses
promotores els qui realment van
donant  forma als  processos
d’urbanització. Aquell en què la
política territorial segueix els diners,
i no al revés, com ha d’ocórrer en
democràcia. Aquell en què el territori
és consumit a grans mossos
dispersos, amb el resultat final de
centenars d’actuacions tan incoherents
i irracionals com insostenibles. Aquell
en què s’insisteix en creixement i no
en desenvolupament, en quantitat i
no en qualitat. Formes i pràctiques
que són més aviat pròpies de
societats en les quals no s’ha produït
un desenvolupament acceptable de
mecanismes de bon govern territorial
democràtic. Per això, en alguns
països de l’Amèrica Llatina per a

refer ir-se a  aquestes  males
pràctiques parlen de «capitalisme de
camarilla» o «capitalisme de cafetín».

En el nostre cas, la combinació de la
figura de l’agent urbanitzador
continguda en la legislació autonòmica
—encara que pensada inicialment per
a sòl urbanitzable—, amb la legislació
estatal del govern Aznar sobre
mesures liberalitzadores en matèria
de sòl aprovada per les Corts Generals
l’any 1998, ha resultat letal per al
territori. L’actitud permissiva d’un
govern regional que ha dimitit
voluntàriament de les obligacions de
coordinació i d’elaboració de plans
territorials d’àmbit supramunicipal,
unida a la possibilitat de promoure de
forma indiscriminada processos
d’urbanització en sòl rústic al marge
dels plans d’ordenació urbana
municipal, ha desencadenat un procés
d’incalculables conseqüències en part
irreversible.

Entre el model Califòrnia o el model Florida, alguns pensem que
n’hi hauria prou d’eludir el model Torrevella com a estació
terminal per a molts municipis.
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Molts ajuntaments, sense cap
distinció de color polític, pugnen per
presentar iniciatives que van des de
la irracionalitat al pur desficaci.
Pràcticament la totalitat d’aquests
projectes d’urbanització, que poden
comportar la construcció de quasi
un milió de nous habitatges, es
realitzen al marge dels plans
generals. A vegades encara que no
estiga esgotat el sòl programat en
el pla o encara que el pla general
haja sigut aprovat fa a penes sis
mesos.  I  a lgunes d’aquestes
propostes suposen duplicar o
triplicar la població actual d’aquests
municipis en pocs anys. En tots els

casos, l’objectiu inicial  de la
legislació del 1994, que pretenia que
el  sò l  urban i tzab le  no  fóra
immobilitzat pels propietaris, ha
esdevingut una situació en què el sòl
està monopolitzat en mans d’un
nombre reduït d’agents urbanitzadors
que especulen, controlen el procés i
el ritme d’urbanització i condicionen
i distorsionen extraordinàriament la
vida política local i regional. Entre
a q u e s t s  e s c a s s o s  a g e n t s
urbanitzadores, dos dels més importants
són les dues caixes d’estalv is
regionals, que també han preferit
lliscar sobre la senda còmoda però
sense futur de l’especulació.

Una nova cultura del territori en un
context advers

De manera reiterada es mostra certa
predilecció per atribuir l’actual estat
de coses i la previsible evolució a
actuacions (per acció o omissió) dels
diversos governs conservadors des
del 1995. Més aviat si tenim en
compte que pràcticament el cicle
polític de governs conservadors
coincideix amb el cicle expansiu de
l’economia i amb el boom immobiliari
(Romero; Sorribes, 2004).

Naturalment són els responsables
d’establir (o no) un marc legal per a
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millorar un determinat estat de
coses. Així,  tant en l’anterior
legislatura com en l’actual, s’han
retingut deliberadament iniciatives
legislatives i reglamentàries en
matèria d’ordenació del territori, per
a facilitar de manera indiscriminada
processos urbanitzadors. S’han arribat
a remetre iniciatives legislatives a les
Corts Valencianes i s’han aprovat
reglaments, pocs mesos abans
d’esgotar-se la legislatura amb l’únic
objectiu d’aparençar i de complir amb
meres formalitats, tot i saber que no
hi hauria cap possibilitat que lleis o
reglaments entraren en vigor. S’ha
acceptat la desforestació (legal i
il·legal) de grans àrees per a
transformar-les en regadiu. S’han
promogut normatives que afavoreixen
l’ampliació de sòl urbanitzable, fins
i tot en espais definits com a espais
naturals. Són responsables, sobretot,
d’haver creat el clima propici —no
exempt d’opacitat— perquè els
interessos del sector immobiliari
hagen trobat tota mena de facilitats.

Són responsables,  en últ ima
instància, d’acceptar, aprovar i
tramitar propostes d’urbanització que
en molts casos no eren procedents.

Això és degut al fet que, d’acord amb
l’actual distribució de competències,
a Espanya la competència exclusiva
en matèria d’ordenació del territori
correspon  a  les  comuni ta ts
autònomes. De fet, Espanya és l’únic
estat de la Unió on el govern central
no té competències en ordenació
territorial. D’altra banda, la reiterada
j u r i s p r u d è n c i a  d e l  Tr i b u n a l
Constitucional atribueix als governs
regionals àmplies capacitats per a
fer efectiu el principi de coordinació.
Dit en uns altres termes, si hi ha
voluntat política els governs i
parlaments regionals tenen una
àmplia capacitat per a establir
directrius en matèria d’ordenació
territorial, per a impulsar plans
territorials d’àmbit supramunicipal,
per a garantir que els plans sectorials
siguen coherents amb un model

territorial i per a vetllar perquè els
processos d’urbanització a escala
municipal s’ajusten a directrius
bàsiques prèviament establides. Hi
ha exemples d’aquestes bones
pràctiques a Espanya i a Europa, però
no ha sigut el nostre cas (Romero;
Farinós 2006).

Però aquesta argumentació no diria
tota la veritat, ni serveix per a
entendre altres claus fonamentals.
Per exemple, és impossible deduir
l’orientació política d’una corporació
local si hem de fer-ho a partir de
l’anàl is i  de  la  seua pol í t ica
urbanística. El país és ple de casos
d ’ a j u n ta m e n t s  a m b  m a j o r i a
conservadora i  amb major ia
d ’ e s q u e r re s  q u e  p ro m o u e n ,
afavoreixen, animen, impulsen,
toleren o aproven iniciatives que són
clarament insostenibles, negatives
en termes de cohesió territorial i
completament allunyades de les
directr ius europees i  de les
recomanacions dels seus partits en

Molts ajuntaments, sense cap distinció de color polític, pugnen
per presentar iniciatives que van des de la irracionalitat al pur
desficaci.
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aquesta matèria. A vegades, el govern
regional únicament es limita a
aprovar aquells plans que els
remeten des dels governs locals.
S’han donat fins i tot casos recents
en què el govern regional ha tingut
arguments sobrats per a rebutjar
propostes de plans d’urbanització
completament desmesurats remesos
per corporacions amb majoria
d’esquerres.

¿Com explicar-ho? Perquè existeix
un context social en què propostes
d’urbanització insostenibles estan
socialment legitimades per la majoria
i tenen un ampli consens social.
Encara més, si en alguna ocasió
alguna corporació ha volgut transitar
per la senda de les recomanacions
de bon govern del territori i s’ha
distanciat molt de la percepció
majoritària de l’electorat, ho ha pagat
en les  urnes en la  següent
convocatòria electoral. Fins i tot

s’exposen a ser estigmatitzats o
qualificats de contraris als interessos
locals si expressen una valoració
crítica sobre algunes d’aquestes
iniciatives. El context local sol aïllar
en molts casos els grups minoritaris
o més conscienciats que defensen
uns altres valors.

Els  representants  del  «bloc
immobiliari» han sabut aprofitar molt
bé la favorable conjuntura econòmica
i el context social i institucional per
a consolidar un model territorial, que
ens situarà en el l ímit de la
sostenibilitat a mitjà termini si
continuen el ritme i les males
pràctiques dels últims cinc anys. Els
propietaris i el conjunt del «bloc
immobiliari» no són qüestionats, i
tampoc les seues pràctiques, per la
majoria. Veus autoritzades de la
professió i els seus representants
defensen les posicions urbanitzadores
tradicionals, recolzades en un discurs

tècn ic  en  què e ls  impactes
ambientals han quedat reduïts a un
mer tràmit administratiu. En aquest
context social  majoritari ,  els
discursos que proposen una nova
cultura del territori (Col·legi de
Geògrafs; Col·legi d’Arquitectes, 2006)
tenen moltes dificultats a l’hora de
fer-se sentir i les regulacions fixades
des de l’espai públic solen ser
percebudes com a restriccions.

De fet, en moltes ocasions els
esdeveniments responen al guió
següent: primerament arriben els
diners per a la promoció en forma de
proposta de conveni urbanístic o de pla
d’actuació urbanística i després es
prenen les decisions administratives
en l’àmbit local i autonòmic per a
legitimar la iniciativa. S’ha donat el cas
que algunes corporacions han arribat
a acceptar (i gastar) diners «a compte»
d’ulteriors aprovacions del projecte o
del conveni pel ple corresponent. Un
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bon exemple, sens dubte, per a fiscals
i especialistes en dret penal, ja que en
aquestes pràctiques apareixen termes
com ara prevaricació suposada o
responsabilitat d’autoritats públiques.

De la devastació de paisatges culturals
que simbolitzen la memòria col·lectiva,
dels problemes de proveïment o
escassesa de recursos (en primer
lloc, de l’aigua), de les dificultats per
a afrontar la recollida de residus, de
l’energia, de la provisió de serveis
públics, dels problemes de seguretat
associats al model d’urbanització
d i s p e rs a ,  d e  le s  d i f icu l ta ts
pressupostàries a mitjà termini per a
plantar cara a l’increment de despeses
quan ja no hi ha territori per vendre,

no se n’ocupa ningú. Preval el curt
termini en un context majoritàriament
propici que a penes va més enllà dels
tòpics «és bo per al poble» o «crea
llocs de treball». Hi ha qui al·ludeix
al «progrés» per a avalar aquests
processos de desenvolupisme
histèric. El cicle polític, com tothom
sap, ajuda poc i no entén terminis
que vagen més enllà dels quaranta-
vuit mesos que hi ha entre dues
convocatòries electorals. El context
productivista que inspira les decisions
en l’àmbit local és inseparable de la
cultura territorial majoritària, que no
va inaugurar l’actual govern regional
i que no desapareixerà l’endemà de
l’arribada d’un govern de signe
diferent a la Generalitat.

Ara bé, una cosa és saber trobar el
to adequat i buscar espais de consens
amb interessos privats des del poder
polític, per a garantir una gestió més
prudent del territori en contextos
adversos, i una altra molt diferent és
transmetre la idea que tot és
possible. Ací sembla que en els
últims temps ha prosperat aquesta
segona opció. Però en algun moment,
i també en contextos llatins, hauria
de ser factible trobar un equilibri
entre opinió pública i espais de
decisió política. En algun moment, i
pensem que ara s’inicia el procés,
l’opinió pública majoritària acabarà
rebutjant determinades «males
pràctiques» que encara no són
percebudes com a tal.

JOAN ROMERO
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Per això és molt important insistir
en la necessitat d’un debat públic
sobre el nostre model territorial. Per
a respondre’ns la pregunta de com
volem ser d’ací a vint anys i què hem
de fer per a aconseguir-ho calen
diàlegs imprescindibles. Per això
insist im en la  necessi tat  de
reflexionar sobre la importància de
contribuir a fer madurar contexts
específics encara adversos i, d’altra
banda, en la importància de la
capacitat de lideratge i de consens
de les elits polítiques per a embridar
p ro ce ss o s  co m p lexo s  i ,  e n
conseqüència, gens fàcils d’abordar,
que en el cas del territori solen tindre
conseqüències irreversibles.

No hem de ser pessimistes sobre el
futur. Pot semblar, i és una percepció
correcta, que encara prevalen
pràctiques tan inconvenients com
insostenibles. Però no és menys cert
que avui aquestes pràctiques tenen
menys impunitat que fa cinc anys.
És a dir, som a l’inici d’un procés en
el qual l’imaginari col·lectiu comença
a percebre les coses d’una altra
manera. El canvi social mateix i els
processos de recomposició social
que hi ha en molts llocs del territori
valencià ajudaran en aquest procés.

Cal insistir en aquesta direcció. El
territori és molt més que un recurs
o un suport físic per a assentar

activitats. El territori és cultura, és
referent identitari, és patrimoni, és
un bé públic, és espai de solidaritat
i és llegat. Per això el bon govern del
territori ha de situar-se en el centre
del debat com a objectiu polític
estratègic. I polític significa ací
ciutadà. És a dir, una qüestió que
competeix tothom i no solament
polítics o experts. Cal exigir més
informació, major participació en la
presa de decisions i més respecte
col·lectiu i  generacional. Més
democràcia en definitiva. Per aquest
motiu el debat ciutadà entorn
d’aquestes qüestions és tan necessari
com inajornable.
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Les coses es poden fer d’una altra
manera. Fins i tot es poden fer
raonablement bé. Només cal voluntat
pol í t ica  per  a  promoure  un
desenvolupament territorial més
s o s t e n i b le .  A l g u n s  e fe c t e s
esperançadors comencen a ser
visibles en el nostre cas. Més enllà
de la dosi d’oportunisme que puguen
contenir, les iniciatives recents
adoptades pel govern regional
valencià en matèria d’urbanització,
d’ordenació del litoral, de protecció
del paisatge i d’altres anuncis de
planificació territorial supramunicipal,
són fruit de l’eficàcia demostrada pel
debat ciutadà. Però ara com ara
només són lleis i reglaments. Amb
tot i això, és cert que amb voluntat
política qualsevol govern tindrà en el
futur immediat prou instruments per
a reconduir el procés actual.
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