
Aquestes  vuit regions i la regió pirinenca ―sense una capitalitat determinada―, 

representen, avui, una base sòlida per a sustentar una estructura territorial que faciliti 

l’equilibri econòmic i social imprescindible per assegurar un tracte equitatiu a tots els 

ciutadans del país en tot allò que configura el model d’estat del benestar descrit, a grans trets, 

en l’àrea anterior i que al mateix temps asseguri un cert equilibri territorial. En l’àmbit disset, 

on es descriuen les eines necessàries per convertir Catalunya en l’àmbit territorial, polític, 

social i econòmic més idoni per fer front als principals reptes del segle XXI, es desenvoluparan 

les propostes d’estructuració dels serveis que ha d’oferir l’Estat per fer possible el nou model 

d’estat del benestar. 

 

L`Estructura i la Distribució Territorial 

Planificació dels usos i ocupació del sòl. Equilibri territorial 

S’ha de donar una nova visió d’ordenació ambiental i integradora del territori. 

Hem de saber canviar la visió estàtica i delimitadora que tenim del territori que està arrelada 

tant en els sectors acadèmics, amb l’arquitectura i l’urbanisme com a disciplina central, o en 

l’administració, amb estructures administratives poc integrades i gens transversals, i amb uns 

instruments urbanístics per “projectar” el territori, avançant cap a una transversalitat més i 

més integradora. 

Hem de saber “ambientalitzar” d’una manera dinàmica, la planificació i la gestió del territori. 

Sense renunciar al “lloc”, cal saber defensar valors sovint contradictoris en un territori finit 

però que opera a diverses escales. Cal saber integrar les interconnexions que existeixen entre 

diferents àmbits temàtics que afecten les qüestions territorials, com entre el planejament 

municipal, el creixement urbà, els espais naturals protegits i la mobilització i participació 

ciutadana.  

Cal buscar la traducció i integració de “nous” conceptes en noves eines o instruments, com 

sobirania alimentària, transició energètica o economia circular, etc... però aquests conceptes 

han de ser integrats per ser “compartits” per sectors majoritaris de la societat. 

Aquests instruments no son més que la resposta administrativa-tècnica per l’aplicació de les 

polítiques públiques.  

Hem de fer polítiques sobre bases més informades, a diferència de les polítiques del s.XX. 

 

El territori s’ha de tractar de forma interdisciplinària i transversal 

 S’han de tenir en compte tot un conjunt de criteris per la construcció d’un model territorial 

Transversalitat. Respecte al tractament del territori no s’ha de perdre la idea transversal del 

territori que no és només, urbanística sinó que també té un impacte social, mediambiental, 

tractament del no urbanitzable, per exemple, en gestió agrícola, etc. 

Els nous conceptes en ordenació del territori s'orienten decididament cap a la integralitat en la 

seva planificació. Se sintetitza en l'acrònim FEW (Food, Energy and Water) planificar sols 



piramidalment, sense transversalitat, és poc efectiu, com la història ho fa patent. Cal integrar 

les legalitats de manera transversal, en cas contrari es perd efectivitat en l'acció. 

Interdisciplinarietat. En les Lleis sobre Territori no es pot deixar passar la idea 

d’interdisciplinarietat a canvi de voler simplificar  les coses. El territori és el que sustenta tota 

activitat. S’ha de fer un reconeixement del valor intrínsec del territori i les funcions que 

sustenta (especies que hi habiten, etc..) 

Bases Territorials a integrar en un sistema de Planificació del Territori. 

- Creació de matrius biofísiques, S’ha d’afavorir la diversitat territorial mantenint com a 

referència la matriu biofísica. Aquestes matrius tindrien que ser considerades com mapes de 

comandament sobre el territori, de les que en dependria la resta de variables a determinar: 

sòls, fauna, flora, aigua, energia, planificació urbana, infraestructures, i les ja determinades en 

la legalitat actual. 

- Les figures de protecció ja existents. S’han d´integrar els espais naturals protegits, els agraris  

i no urbanitzables  com a component essencial de la Ordenació del Territori 

- Els catàlegs de Paisatge. S’ha de preservar el paisatge com a valor social i patrimonial, així 

com actiu econòmic del territori. 

- Mapes de sòls com preservació d´un actiu fonamental. S’ha de potenciar la defensa dels sòls 

agrícoles. 

- Mapes d´aqüífers. Els aqüífers cal que tinguin una protecció especial.  

 

El Planejament dels espais oberts i del medi natural. 

 S’ha d’abandonar definitivament el terme de sòl no urbanitzable 

 Sòl Natural. Abandonar definitivament el terme “sòl no urbanitzable”, i utilitzar-ne d’altres 

amb més contingut estratègic o vocacional. Es fa per contraposició. Definir el sòl no 

urbanitzable en positiu i no com allò que no es pot urbanitzar. 

 Valor vs. Cost. Establir criteris per definir el valor pel que fa a l’activitat, més que no pas el 

valor del sòl. 

 Regulació. Actualment la terra no es compra d'acord amb els seus rendiments agraris. L’accés 

a la terra ha de ser regulat, exigint professionalitat i projectes viables i això necessita ajuts. Si el 

sector primari manté la propietat privada de la terra, necessita ajudes públiques per tirar 

endavant, aquesta és majoritàriament la política europea. 

  

Hem de protegir el sector primari agrícola. 

Propietat municipal. Creant bancs de terres públics o comunals per a usos agrícoles o 

forestals. L'Exemple de la Diputació Foral de Navarra amb els boscos comunals és un bon 

exemple. Però un Banc de terres no hauria d’entrar en contradicció amb la propietat privada 

de la terra. A Catalunya la terra pública pot ser de propietat col·lectiva comunal. 

Però les cooperatives agràries no estan prou ajudades i són deficients. 



Delicat equilibri. L’espai agrícola necessita protecció enfront a l’expansiu espai urbà. Els espais 

agraris i forestals són béns a conservar en si mateix. Un bosc net és més barat que tenir un cos 

de bombers molt extens per prevenir els incendis forestals. Si se li treu el valor intrínsec té un 

altre valor. 

Economia social de mercat. La idea de funció social de la propietat i l’habitatge s’ha d’introduir 

en el sector primari. S’ha de considerar l’alimentació de la població, el principi 

d’autosuficiència, el principi de sostenibilitat, l’ús del territori ha de ser el mínim perquè els 

humans facin el que necessiten i s’ha d’aprofitar el que tenim, fins i tot del sòl que no se’n fa 

res. 

Catàleg de Masies. Repensar, flexibilitzar i alhora concretar l’instrument del catàleg de masies. 

Categories específiques. Crear una nova categoria de sòl on ubicar activitats industrials 

lligades al sector primari. 

National Land Fund. La idea anglesa del conservacionisme via la propietat de la terra podria 

adoptar-se a Catalunya via un òrgan específic del Govern. Adoptar mesures per evitar 

l’especulació en els espais lliures és un objectiu necessari.. 

  

Hem de protegir, estrictament, els espais naturals 

La mesura. Cal delimitar a escales econòmiques 1:5000 totes les figures de protecció existents 

i futures. Conèixer, delimitar i mesurar és la única garantia de compliment de les legalitats 

existents i futures. Com a criteri general, reduir al màxim l’ocupació dels espais oberts per 

garantir la seva funcionalitat. 

Establir i ampliar. S’ha de fer una protecció i ampliació dels espais naturals i de la seva 

biodiversitat. Intentar augmentar la connexió de la xarxa d’espais naturals protegits. Potenciar 

la implantació d'un sistema intermodal de zones d’especial interès natural connectades a 

través de corredors i cinturons verds. Cal afavorir la permeabilitat ecològica del territori. 

És d’especial importància la conservació i l’ampliació dels parcs naturals i espais verds a prop 

d’àrees d’alta densitat de població com l’AMB, el Vallès Oriental i Occidental o el Maresme. 

Aquests espais no tan sols són un “pulmó d’aire net” imprescindible per a la salut dels 

“urbanites” sinó també un espai de lleure que evita la massificació d’altres àrees naturals. 

Planificar els espais oberts estratègicament. La regulació ha de ser supramunicipal, per unitats 

de paisatge. S’han de definir els objectius, prioritats i funcions dels espais oberts per projectar 

bé aquest sistema territorial. 

Participació. Garantir la participació de tots els agents locals en l’ordenació dels espais oberts: 

ajuntaments, món empresarial, associatiu i propietaris dels terrenys. Serà una llarga i complex 

negociació. 

Reserves territorials. S’han de tenir espais de reserva, per equilibrar la funció del territori i 

donar valor als sols poc productius econòmicament però de gran valor mediambiental natural, 

o agrícoles, tenint en compte on fem aquesta agricultura i perquè la fem, per mantenir la 

sobirania alimentària, l’autosuficiència... 

Equilibris. Respecte als boscos és molt més fàcil ajudar als pagesos a mantenir-los nets que 

pagar cossos de bombers suficients per apagar els incendis forestals. La massa forestal 



desmesurada facilita que creixin animals en excés i que no es necessiten, trencant això 

l’equilibri de la biodiversitat que és necessària. 

Amb la qüestió dels boscos bruts hi ha molta confusió per culpa dels projectes privats de 

boscos, i hem perdut el paisatge de mosaic. L’abandonament agrícola ha provocat la 

uniformització de les masses forestals. Hem d’afavorir que es gestioni bé la política forestal: 

extracció i gestió de biomassa, collites de bolets, etc., que ha de ser compatible amb la 

conservació de les espècies. 

La planificació hauria d’abordar la producció de biomassa des d’una dimensió de país. 

La presencia de tots el actors es la garantia de durabilitat dels processos de protecció. 

 

Hem de donar valor als aspectes immaterials com paisatge, natura, passejades, 

connectors ambientals... 

Valors immaterials. Els serveis públics costen diners però són indispensables. No tot servei 

públic ha de tenir valor econòmic en diners. La natura també té un valor immaterial. Tothom 

surt a passejar a la muntanya, a fer fotos, a buscar bolets, agroturisme, ... 

Conservar un territori sa és bo per la societat, i ha de passar per damunt dels interessos 

privats. 

Cartes de paisatge. Incorporar les cartes de paisatge en la planificació, esdevenint propositives 

en lloc de merament descriptives. 

Integritat del paisatge. Entendre el paisatge com a resultat de les activitats econòmiques 

rurals (agràries i forestals) que es desenvolupen al territori, tenint en compte que la majoria 

són de titularitat privada. 

Responsabilitat.  Potenciar la implicació més gran dels diferents actors del territori en les 

polítiques de paisatge, buscant la participació, la implicació i el consens, entenent el paisatge 

com a bé comú. Buscar la cooperació i la responsabilitat compartida en els projectes de 

paisatge i en la valorització del paisatge. 

Recuperació i renaturalització. Afegir la renaturalització com a nova àrea d’intervenció 

urbanística, entesa també en el sentit de xarxa i connectivitat d’espais (infraestructura verda). 

L’administració pública ha de proporcionar avantatges fiscals als propietaris de terrenys rurals 

com a gestors del paisatge i la societat ha de saber valorar aquesta important funció que 

desenvolupen. 

  

S’ha de regular l’accés universal a les zones verdes i espais públics sense atemptar 

contra la seva conservació. 

Intel·ligència de futur. En relació al turisme, un dels sectors de l’economia catalana potents en 

les últimes dècades, cal entendre que el paisatge i el patrimoni natural, urbà, cultural i social 

d’un territori són els principals valors diferenciadors d’un lloc. El control de l’impacte del 

turisme, i les mesures per evitar la massificació i la banalització de la vida urbana són 

primordials per tothom i especialment per als qui viuen d’aquest sector. La implantació de 



límits donarà intel·ligència al sistema, per exemple limitacions de trànsit en els nuclis urbans 

congestionats i la seva peatonalització, les taxes turístiques a imatge d´altres ciutats europees, 

les regulacions estrictes dels sistemes de lloguer fora dels circuits subjectes a control, el rebuig 

del turisme conflictiu, etc. Aquesta intel·ligència ens mantindrà en equilibri dinàmic 

minimitzant els perills clars que ens poden perturbar. 

L’ocupació del sòl a Catalunya està essent galopant, amb l’empobriment conseqüent dels 

valors paisatgístics, la fragmentació dels espais naturals i la pujada dels costos en serveis o del 

consum energètic. 

 

Economia social de Mercat.  S’han d’integrar més les variables social i econòmica en el 

planejament, que ha de ser un instrument afavoridor de la cohesió social. Cal incorporar la 

memòria social en l’avanç del planejament, mentre que els estudis econòmics han d’incloure 

un esborrany dels sistemes de gestió que es faran servir per tirar-lo endavant. 

Aquesta economia social, més enllà del seu enunciat, cal que esdevingui basant-se en criteris 

clars i ferms: 

-S’ha d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació espacial a les àrees urbanes. No 

marginalitats. 

-S’ha de protegir i potenciar  el patrimoni urbanístic i territorial que vertebra el territori i és la 

herència de les generacions passades i el que ens dona caràcter. 

-S’ha de facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. El dret i la realitat 

pot conviure perfectament. 

-S’han d’introduir mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència 

-S’ha de propiciar el caràcter compacte i en continuïtat dels nous creixements 

Que la llei ajudi a millorar les condicions de vida de tota la ciutadania, això s’aconsegueix 

evitant l’especulació, expulsió, segregació i exclusió. És possible. 

S’ha de propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes, i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials i terciaris. 

Polígons industrials una paradoxa.  La indústria sempre la gran estimada per tots i la gran 

oblidada en els seus assentaments territorials. Cal creació d’un pla estratègic sobre els 

polígons industrials de Catalunya dotat i amb instruments de gestió i seguiment. Catalunya té 

prop de 1900 àrees (700 a l´AMB) que és poden assimilar a polígons industrials, infrautilitzats 

amb naus buides, molts sense un objectiu i un caràcter concret en el temps. Potser no té sentit 

mantenir-los tots, sinó tenir una visió més estratègica i supra-municipal sobre els espais 

industrials i les oficines a tot el territori. Decidir quins s’han de potenciar, quin caràcter concret 

volen tenir, fer plans de promoció per atraure empreses afins per sectors. Potenciar la 

relocalització del teixit industrial i productiu apostant per sistemes i energies més netes i 

innovadores. Apostar per les noves tecnologies i la creativitat, sempre oberts a l'intercanvi 

amb altres territoris, projectant una imatge de país innovador i creatiu, que fomenti una 

millora econòmica i laboral general. 

S’han de tenir en compte les necessitats reals del territori i la idoneïtat de cada ús a cada zona. 

Per exemple, és lògic construir un polígon industrial en una àrea despoblada i amb escasses 



comunicacions? Té altes probabilitats d’èxit instal·lar una indústria en una zona on el producte 

que fabricaria té poques possibilitats de col·locar en el mercat a causa de la sobreoferta? 

Dit això, també s’ha de tenir en compte l’equilibri territorial per tal de dotar cada àrea 

geogràfica de diferents elements paisatgístics i proveïdors de salut ambiental. Per exemple, en 

territoris d’alta densitat residencial o industrial cal disposar de zones verdes per humanitzar 

l’àrea i dotar-la de zones d’esbarjo i pulmons verds. 

Des de un punt de vista de classificació econòmica una part de les empreses industrials salten 

al sector terciari. Si son de serveis a la industria, s’ha de considerar empreses industrials. Si es 

fa això Catalunya passa del 11% al 50% d’empreses industrials i això és clau en l’economia i 

genera el 50% del PIB. 

S’han de fer estudis de la demanda abans d’establir nous polígons. 

Cal aplicar mixticitat als polígons, possibilitant a més que els usos canviïn segons la necessitat 

empresarial i/o la demanda. 

S’han de permetre i promoure usos múltiples i mixtes lligats a la vida urbana en les àrees 

d’activitat. 

S’ha de regular el preu del sòl per part de l’administració de forma que es promogui l’ocupació 

i transformació de polígons buits. 

Cal definir les àrees d’activitat econòmica com a unitats de gestió amb l’establiment de gestors 

dels polígons. Element cabdal. 

En definitiva cal un pla estratègic industrial, amb dotacions i capacitats específiques de gestió. 

  

S'ha de garantir l’equitat i igualtat d’oportunitats a tot el territori. 

Veritable equilibri territorial. Garantir que a qualsevol nucli residencial hi hagi els serveis 

bàsics, d'energia i aigua, de mobilitat, d'infraestructures, de tecnologies i de recursos socials i 

culturals necessaris per a afavorir la repoblació equilibrada de tot el territori de Catalunya, i 

organitzar les xarxes de funcionament cooperatiu entre ciutats de més de 20.000 habitants per 

tal que puguin donar els serveis compartits, i garantir, mitjançant polítiques actives, la creació 

de llocs de treball uniformement distribuïts. A tal efecte mitjançant la corresponent 

planificació territorial s'establiran els objectius de repoblació, de creació d'ocupació, de 

formació i de serveis de tot el territori català, el grau d'autosuficiència energètica i hídrica i les 

bases per a la cooperació entre ciutats per esdevenir un únic sistema eficaç que superi les 

dinàmiques de curt termini i garanteixi la màxima independència energètica i de recursos 

naturals del país. 

Cal que es generi un equilibri territorial real evitant el poblament dispers, els desplaçaments 

obligats en el dia a dia com a mesura per reduir la mobilitat sobretot en vehicle privat.   

Preservar la diversitat territorial. Reconèixer millor la gran diversitat del territori i, en especial, 

les necessitats dels municipis petits i rurals. S’han d’adaptar els instruments del planejament a 

la diversitat de territoris, d’intervencions i de conjuntures. Basar les decisions urbanístiques 

més en la justificació del compliment dels objectius del planejament que en paràmetres rígids 

fixats per la normativa. Atendre les necessitats dels micropobles. 



La connectivitat essencial. Potenciar l’equilibri territorial a través de l’aposta per al 

desenvolupament social i econòmic de les ciutats mitjanes/ capitals de comarca de Catalunya. 

Millorar connectivitat i transport públic, apostar per a la creació de nous espais productius i la 

implantació d’empreses. Fomentar oportunitats laborals, especialment per als joves. 

 

 


