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M’agradaria reflexionar en aquest text sobre la significació que té el sòl 

nurbanitzable en l’espai del Camp i com se’n pot reconduir l’ús cap a 

activitats d’equilibri per als entorns urbans, ja que és una necessitat per a 

la millora de la qualitat de vida de la població de la zona i per a l’equilibri 

del territori. 

 

Considerem per un moment, de manera comparativa, com les platges 

configuren un espai d’ús públic que equilibra el territori i les ciutats del seu 

entorn. Són grans parcs públics que al costat dels sòls urbans tenen una 

funció d’esbarjo, lleure i equipament molt concreta. A les zones de l’interior 

i d’altres allunyades de la costa hi falta aquest gran espai públic de 

descongestió i abans podia assumir aquesta missió el sòl no urbanitzable. 

Però amb les dificultats de l’agricultura i la pressió urbanística, està 

canviant aquesta funcionalitat i ens podem trobar que empitjori la qualitat 

de vida en moltes àrees urbanes i nuclis que trobaven el seu equilibri en 

aquest sòl, principalment d’ús agrari. A les platges no s’hi pot construir, 

s’ha alliberat un gran espai, amb problemes de manteniment específics, 

que s’ha convertit en grans zones de lleure i d’ús públic. Les zones de 

l’interior no tenen aquest element d’equilibri, se n’ha de buscar algun per 

gaudir d’una bona qualitat de vida. El que abans podia ser una reserva de 

sòl no urbanitzable a l’escala humana i travessat per camins i senders va 

deixant pas a espais abandonats degradats i privatitzats. En aquestes 

zones que no disposen d’un espai com la platja, aquesta reserva es troba 

en espais verds i zones forestals; en definitiva en la conservació i el 

manteniment de zones no urbanitzades. 

 

 El sòl no urbanitzable és aquell que es dedica a activitats agràries o 

forestals. N’hi ha algun d’especial protecció, generalment zones de regadiu 

o paratges d’especial interès, però la majoria es troba bastant desprotegit, 

potser no tant per la normativa urbanística, que és molt prolífica en aquest 

sentit, sinó per les dificultats específiques de control que hi ha per protegir-

lo. Només s’hi pot edificar per emplaçar-hi alguns serveis i activitats 
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derivades o necessàries per a l’explotació agrícola. Això, teòricament, 

dificulta bastant l’edificació i sempre s’ha de demanar permís a la Comissió 

Territorial d’Urbanisme, la qual concedeix el dret d’edificar.1 El reglament 

de la Llei d’urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol, assenyala encara 

de manera més precisa, al capítol V “Regim de sòl no urbanitzable”, el que 

s’hi pot construir i la normativa que s’ha de seguir per tramitar els 

permisos per edificar en aquest tipus de sòl.  

 

Ens trobem amb una àmplia regulació que vol ser efectiva des de l’àmbit 

d’intervencionisme legal i posar cauteles a la construcció. Segurament ho 

és, però hi ha una realitat que implica una dinàmica accelerada d’ocupació 

del sòl no urbanitzable per a edificacions i no precisament per a activitats 

agrícoles i forestals. 

 

Al Camp de Tarragona aquest procés de pressió sobre el sòl no 

urbanitzable és manifesta i genera una dinàmica difícil de regular perquè és 

contradictòria en si mateixa, a causa de la pressió urbanística existent, i no 

assenyala —encara que el context normatiu ho té en consideració— una 

relació estreta amb els aspectes paisatgístics dels entorns urbans. El 

dinamisme econòmic o, millor dit, el model de creixement econòmic 

existent porta cap a una pressió en l’ús del sòl per a activitats 

immobiliàries abans que per a altres. És evident que aquesta pressió també 

es pot relativitzar, si considerem que tot el sòl no pot ser urbanitzable ni 

menys urbà i a la pràctica ens trobem que prop del 90% del sòl no està 

construït.  

 

Tanmateix, les expectatives de generar volum en el no urbanitzable són 

implícites en qualsevol ús, ja que les premisses del propietari són 

rendibilitzar-lo a partir d’aquest volum, ja sigui pel valor de canvi o per 

l’ús, tot sovint més orientat al consum que a la producció. Això té uns 

                                                 
1
 La normativa per a aquest sòl es troba en el Decret legislatiu 1/2005. Text refós de la Llei d’urbanisme, 

articles 47-52. 
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efectes importants sobre els entorns urbans que els podem concretar de 

manera notòria en l’abandonament de l’ús agrari en zones properes als 

nuclis. En àrees més llunyanes no és tan problemàtic perquè es 

converteixen en zones forestals d’una manera més ecològica, ja que hi ha 

menys pressió humana. 

 

A l’hora d’analitzar les expectatives o la pressió urbanística sobre aquest 

sòl, hem de considerar un aspecte essencial, la desvaloració per l’activitat 

agrària i l’increment de preu per les expectatives de revaloració o per 

l’elevat cost de substitució que té per al titular d’un bé que té més ús de 

consum o d’expectativa de plusvàlues que de valor de producció agrària. 

En definitiva, el preu del sòl no urbanitzable no està en funció de la renda 

de l’activitat sinó d’unes expectatives urbanístiques o del valor d’ús per 

part del propietari, que molt sovint el considera un bé de consum.  

 

En aquest sentit, trobem que la dinàmica agrària, l’envelliment de la 

població ocupada, l’excessiva parcel�lació de les explotacions i la disminució 

de rendes comporta l’abandonament de moltes terres, la disminució del 

terreny de conreu2 i una àmplia consideració de sòl no urbanitzable de 

lleure privatitzat. És una situació contradictòria: es tracta d’un sol que té 

més valor per les seves expectatives patrimonials futures que per la renda, 

és a dir, pel consum abans que per la producció, on no és possible 

construir o hi ha fortes limitacions per fer-ho i està sotmès a una pressió 

urbanística que no deixa de transformar l’ús encara que sigui de manera 

subreptícia. En aquestes consideracions hi trobem diverses pressions sobre 

el terreny no urbanitzable: 

• Expectatives de canvi d’ús per la proximitat als municipis, 

considerant que en l’aprovació o modificació d’un POUM es podrà 

qualificar fàcilment aquest terreny. 

                                                 
2
 La necessitat d’augmentar la grandària de les explotacions i parcel·les per assolir economies suficients 

és molt problemàtica per a les explotacions agràries, ja que no poden fer-ho a partir dels preus assenyalats 

en el mercat del sòl no urbanitzable. 
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• Ús com a lloc de consum i explotació agrària no rendible. Això 

implica unes necessitats de funcionament per a aquests usos que 

porten a unes edificacions de suport de més o menys qualitat o 

legalitat, en funció de la situació personal del propietari o usuari 

d’aquest sòl. 

• Aquests mecanismes de pressió s’accentuen a prop de les vies de 

comunicació. 

 

En aquest marc, la dinàmica supera la normativa urbanística, tot i les 

sancions que es poden imposar per incompliment. 

 

Cal considerar un altre aspecte en el planejament urbanístic que podem 

englobar en aquesta reflexió, en certa manera relacionada amb l’ús no 

edificable del sòl, com les zones verdes. En general, el planejament les 

considera en funció dels estàndards assenyalats per la llei i el reglament; 

és rara avis que les consideri zones d’equilibri urbà i de continuïtat del 

terreny no urbanitzable proper a aquestes zones urbanes. Lligant aquest 

element amb la necessitat d’espais naturals d’ús públic i social al voltant 

dels nuclis urbans, que és molt cara de realitzar a partir de les zones 

verdes, hi podríem incloure de manera funcional i conceptual les zones 

forestals i les zones agràries, cada una en forma d’explotació i qualificació 

diferent. 

 

 La idea essencial que establim en aquesta reflexió és que el sòl no 

urbanitzable pot assolir un gran paper per mantenir l’equilibri urbà, que és, 

en definitiva, protegir les expansions o els creixements urbans amb una 

forta quantitat de parcs o zones verdes a l’entorn de la concentració 

urbana. Això ens podria permetre conservar nuclis que actualment es 

dilueixen davant de la pressió urbanística o l’excessiva qualificació de sòl, 

que pot portar a una suburbialització de molts espais annexos i també dels 

centrals tradicionals. 
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La pressió urbana afecta el sòl no urbanitzable i té unes despeses a mitjà i 

llarg termini molt elevades perquè amplia l’urbanitzable sense establir 

elements de protecció entre les diferents categories de sòl. Això comporta 

uns entorns urbans degradats a les viles i ciutats més grans o amb més 

pressió urbanística i deteriorament dels espais propers a les viles més 

petites. Alhora, trenca l’entorn tradicional en un marc rural, amb noves 

zones d’eixample que perverteixen, per les seves dificultats d’integració, 

els nuclis urbans tradicionals. Un dels mecanismes per preservar un 

equilibri urbà en el seu entorn territorial al voltant dels nuclis seria 

determinar unes extenses zones de protecció que separessin els sòls 

urbans dels no urbans i conservessin les particularitats paisatgístiques de 

l’entorn, sobretot en els àmbits rurals però també en la resta de viles i de 

ciutats.  

 

El proper punt sobre el qual s’hauria de reflexionar seria considerar l’ús 

públic d’aquestes àrees, que en aquest cas s’haurien d’aconseguir a través 

de la compra o per compensació d’aprofitaments d’altres llocs. Actualment 

la llei no ho permet perquè es tracta de categories de sòl diferents, però la 

compensació podria venir per una estimació del valor per l’ús social que fos 

atractiva per als propietaris, ja que disminuirien les seves expectatives 

quan coneguessin les dificultats per convertir el sòl no urbanitzable en 

edificable.  

 

En definitiva, el problema és de plusvàlues del sòl, que es manifesta en 

qualsevol àmbit de qualificació i el no urbanitzable no té mecanismes de 

revaloració a partir de les rendes d’explotació agrària sinó que abans té 

rendes de situació i d’expectatives. És en aquest sentit que una de les 

consideracions bàsiques per als entorns urbans —que no vol dir limitar-ne 

el creixement— és diferenciar de manera clara els diversos entorns 

d’ampliació. Una de les maneres més econòmiques per fer-ho és 

determinant grans zones de protecció forestals i verdes al voltant dels 

nuclis existents, com a diferenciador del seu sòl d’expansió i la 
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concentració urbana tradicional. Potser a la zona costanera és difícil fer 

aquests plantejaments, no la necessitat d’incrementar la zona boscosa i 

enjardinada, però als municipis de l’interior pot convertir-se en un símbol 

de la diferenciació entre l’estructura tradicional, la preservació del paisatge 

urbà i les àrees d’expansió, alhora que els dota d’unes àmplies àrees 

d’equipament que substitueixen la funció que trobem a les platges. 

 

 

 


