
Vaig aprofitar les passades vacances
estivals per a rematar l’obra, en la
qual havia treballat el curs acadèmic
passat, sobre la correcció dels
excessos urbanístics produïts, entre
altres àmbits, a la Comunitat
Valenciana, quant a la desmesurada
ocupació urbanística del litoral.

Aquest fenomen ni és monopoli
d’aquestes terres ni d’avui. N’hi ha
precedents històrics en l’antiga

Roma, quan les activitats equivalents
dels nostres estiuejos tenien lloc en
paratges costaners propicis, com era
el cas de Baia, la qual cosa va
comportar acerbes crítiques de
filòsofs i moralistes.

En aquests moments, l’explotació del
litoral ha saltat de continent a continent
i de mar a mar, incloent-hi el Pacífic
de Gauguin, i sobretot espais
significatius, pròxims culturalment,

com ara Acapulco o la Ribera Maia, i
ha donat lloc a escàndols majúsculs
com el de Marbella, que ha deixat sense
paraula o, més aviat, sense «ploma»
els juristes més experimentats.

D’altra banda i a escala més modesta,
es tracta de casos d’apropiació de béns
col·lectius, amb el consens, i fins i tot
l’incentiu, d’aquells que haurien
d’haver evitat, o almenys modulat, les
operacions corresponents.

Urbanisme litoral:
benedicció o maledicció
RAMÓN MARTÍN MATEO   Catedràtic emèrit de dret administratiu de la Universitat d’Alacant.
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Tornant al nostre terreny, tenim la
mala fortuna d’ocupar un alt nivell
en l’escala d’insensatesa ambiental,
amb transcendència inequívoca per
a l’ordenament penal.

Superant, però, la temptació d’adormir-
nos davant  del  mur de les
lamentacions, em pareix que els
experts en urbanisme i territori
hauríem de suggerir al legislador,
nacional o europeu, l’adopció de
mesures de remei i sobretot preventives
de les conseqüències negatives que es
produeixen. Discrepe d’implicar
genèricament els partits, excepte pel
que fa als beneficis percebuts pels seus
components municipals. Amb tot i això,

lamentacions a part, crec —tornant la
pilota— que els jutges haurien de ser
més tenaços i agosarats a l’hora de
reprimir els excessos. Com ha exposat
recentment un jutge exemplar, José
Antonio Martín Tallin, l’urbanisme és
un mètode pervers de finançament
indirecte dels partits.

Deixant de moment de banda
aquestes diquisicions, trobe que és
possible i desitjable donar satisfacció
moral a tots dos sectors: la judicatura
i l’administració responsable, amb
una implicació del legislador estatal
o autonòmic, que els obligue a
assumir les tasques pròpies i a no
emular pirates o bucaners.

Al meu parer, per tal que la suposada
«ponedora immobiliària» canvie de
dieta, amb la finalitat que els seus ous
siguen, si no d’or, almenys de plata,
caldria una profunda revisió de la
legislació urbanística i caldria modular
les aspiracions expansives de molts
municipis espanyols, que estan situats
en la mira d’empreses constructores
i, per tant, d’una àmplia gamma de
proveïdors i  subministradors
d’equipaments i serveis.

La influència del litoral no se
circumscriu solament a comunitats,
com ara la valenciana, en les
proximitats immediates de la línia
marítima. Recula cap a paratges
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atractius de l’interior que, per les
seues virtuts, atrauen fins i tot
residents de temporada o permanents,
sobretot jubilats nacionals o
estrangers. No obstant això, sembla
oportú, i fins urgent, actuar sobretot
en comunitats com la valenciana.

No es pot perdre temps, atés el ritme
trepidant de l’edificació.

Tant en termes acadèmics com
afectius, José Allende Landa,
economista de la Universitat de
Bilbao, m’ha visitat, com sol fer-ho
a l’estiu, al meu feu castellà de
Villabrágima i m’ha expressat
desolació i ira pels rumbs del
municipi d’Algorta, on jo també vaig
habitar amb la família durant la meua
etapa biscaïna.

La meua dona no dubtaria a tornar
a recalar per aquells ports, on la

nostra casa tenia una gran vidriera
que donava directament al Cantàbric,
que mansament arribava als peus
del nostre habitatge.

Doncs bé, sembla que ara l’alcalde
de torn es proposa estendre la
urbanització fins als límits del terme
municipal i omplir totalment aquest
espai ,  per descomptat sense
consultar res amb el veïnat, una cosa
perfectament usual en altres zones.

Com que no sóc certament un habitual
del mur de les lamentacions, em
propose donar pistes per a atenuar la
incidència d’aquests excessos i, a tal
efecte, em sembla que es poden explorar
dues línies d’actuació, cumulatives, per
cert, no alternatives. Totes dues guarden
relació amb la catàstrofe social de
Marbella, que, amb tota seguretat, no
s’hauria produït si s’hagueren donat les
circumstàncies que ací es propugnen.

Es tracta de materialitzar pràcticament
un projecte ambiciós que, ni més ni
menys, posaria en dubte el sistema
tradicional, sòlidament arrelat i
constitucionalment santificat, de
distribució de competències públiques
que, com és lògic, reconeix i fins i tot
reforça el sistema bàsic de competències
municipals, la qual cosa, per cert, en
termes generals considere positiva.

No crec, com l’il·lustre magistrat que
aquest estiu ha impartit una notable
lliçó a Santander, que la causa
principal de l’actual desequilibri
urbanístic es trobe en el finançament
dels partits, però sí que crec, des de
la meua experiència personal, que si
bé l’autonomia municipal no és
constitucionalment desmuntable, ni
pragmàticament convenient, sí que
pot tindre, com qualsevol altre dret,
uns certs límits i un sistema de
valoració legal i no sols polític.

Tenim la mala fortuna d’ocupar un alt nivell en l’escala
d’insensatesa ambiental, amb transcendència inequívoca per a
l’ordenament penal.

Per a eixir de l’actual saturació de desgovern, caldria legislar
almenys en dos camps: la participació efectiva del veïnat local
i el control exterior de certes decisions locals claus.
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La crítica que apunte en la meva última
aportació al tema de l’autonomia
municipal està impulsada no solament
per les meues experiències recents al
respecte, sinó sobretot per la meua
trajectòria com a municipalista. He
ocupat el lloc d’interventor de fons
d’administració local en ajuntaments
tan dispars com Palència, Santa Isabel
de Fernando Poo o Ciutadella. En
l’època de la transició, vaig liderar
l’Institut d’Estudis d’Administració
Local i vaig col·laborar en la primera
llei sobre aquesta matèria de la

democràcia. La meua tesi doctoral,
redactada a Munic, tractava sobre el
tema del municipi i l’estat de dret
alemany, i he aportat al tema una
extensa bibliografia menor que va des
del petit municipi a les àrees
metropolitanes. Per això, potser, em
dol particularment el desgovern local,
que he viscut també des de la modesta
situació de veí.

Per a eixir de l’actual saturació de
desgovern, caldria legislar almenys
en dos camps: l’increment institucional

de la participació efectiva del veïnat
local i el control exterior de certes
decisions locals claus, com ara la
sanció dels plans d’urbanisme.

La creació de les àrees metropolitanes
sembla aconsellable per a afrontar les
actuals circumstàncies, en les quals els
interessos veïnals no poden entendre’s
des d’una perspectiva micromunicipal.
Per això, caldrà reconsiderar el paper
de les diputacions i reforçar-ne les
possibilitats d’intervenció, almenys amb
caràcter assessor.
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Em sembla evident que no estem ara
en una època procliu a la política
municipal de campanar. Fa temps que
es van demolir les muralles físiques
i és hora de fer el mateix amb les
institucionals. És caure en la utopia i
la irrealitat pensar que els veïns no
volen saber res del que va més enllà
d’un terme, els límits del qual
desconeixen, i s’estimen més blindar
els seus representants que no adoptar
acords fronterers amb els municipis
veïns o amb altres institucions com
ara diputacions i consorcis.

He de reconéixer, però, que totes
aquestes reflexions tenen un rerefons
utòpic. Efectivament, intuïsc que els
partits polítics, o més aviat els seus
integrants, no voldran saber res d’uns
canvis que disminuiran el seu complex
entramat de pactes i emoluments
directes i indirectes que tant ha costat
d’establir fàcticament. Recordem
l’adagi llatí: primum vivere, deinde
philosophari. No és que estiga
directament en joc el finançament
dels partits, com púdicament afirmava
el prudent jutge a Santander, sinó els

e m o l u m e n t s  — h o n e st s ,  p e r
descomptat— dels polítics del carrer
i potser també dels seus amics i
sostenidors, que ocupen llocs de
provisió digital indirecta, com són els
posteriorment beneïts pels òrgans
rectors de les corporacions provincials
i municipals.
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No estem en una
època procliu a la
política municipal
de campanar. Fa
temps que es van
demolir les
muralles físiques i
és hora de fer el
mateix amb les
institucionals.
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