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ELS ECOTONS URBANS: LLINDARS ENTRE PAISATGES. 

 

La integració paisatgística de les ciutats petites i mitjanes: Oportunitat, potencials i 
riscos. El cas de les comarques gironines. 

 

Introducció 

La comunicació planteja la importància que poden tenir els desenvolupaments 
urbanístics pendents dels sectors no consolidats i la re-ordenació dels sòls no 
urbanitzables dels entorns de les ciutats petites i mitjanes per a la millora de la 
integració paisatgística d’aquestes amb el seu entorn natural, agrari i forestal i, com 
aquesta millora representaria, també, una major qualitat tant de les ciutats com dels 
espais oberts que les envolten. 

Es constata com els creixements urbans de les ciutats catalanes duts a terme en els 
darrers cinquanta anys, han provocat en gran mesura la pèrdua de la qualitat ambiental i 
urbana que havien tingut, pel fet que la pràctica urbanística habitual no ha considerat els 
valors de la matriu ambiental del territori sobre el que s’han desenvolupat. 

A partir d’aquestes consideracions i de la constatació que els canvis ambientals, socials, 
econòmics i legals transcorreguts en els darrers temps, i els que estan en procés, 
ofereixen un marc de nova oportunitat, ja que han tornat a posar en valor el medi 
ambient també en l’àmbit de la planificació territorial i urbanística. L’ecologia, la 
sostenibilitat i el paisatge tornen a ser a la base dels plantejaments inicials, pel que als 
objectius socioeconòmics tradicionals es poden incorporar ara els socioambientals. 

Si tal com diu Michel Corajoud (2010): <<el paisatge és l’indret on el cel i la terra es 
toquen>>, en els àmbits on els assentaments urbans limiten amb l’espai obert del 
territori que els sustenta, on el cel i la terra contacten amb la ciutat, on l’urbà es fon amb 
l’agrari o amb la natura, existeixen uns indrets que també poden ser paisatge. 
 
Elements i mètode 

Amb l’anàlisi morfològic de l’estat actual de les ciutats petites i mitjanes de les 
comarques gironines, de la matriu ambiental dels seus entorns i del planejament 
(urbanístic i territorial) vigent, es detecten els sòls classificats (no consolidats i no 
delimitats) pendents de desenvolupament per tal de fer una diagnosi dels riscos i 
potencials per a la millora de la integració paisatgística i establir una metodologia de 
treball i uns criteris per assolir els objectius de sostenibilitat i d’integració paisatgística 
plantejats i que marquen les recents legislacions urbanístiques, territorials, 
paisatgístiques i ambientals. 

L’avaluació de l’estat de la qüestió s’analitza tenint en compte tres grans línies de 
treball: el territori, les ciutats actuals i el planejament urbanístic i territorial vigent. 
Del territori, suport físic dels assentaments urbans, ens interessa conèixer-ne els seus 
valors. Les seves característiques especifiques que els fan diferents uns dels altres i que 
en determinen els tipus de paisatges. 
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De les ciutats actuals, s’analitzen els teixits edificats, els sistemes d’espais lliures 
urbans i les infraestructures. 
De la ciutat planificada, projecte col·lectiu de futur, les expectatives de millora, reforma 
i creixement. En els espais classificats pendents de desenvolupament, localitzats a 
l’apartat de la ciutat projectada, generalment situats en espais de vora entre els nuclis 
consolidats i els entorns naturals, agraris o forestals. També dins l’apartat de l’anàlisi de 
la ciutat projectada cal tenir en compte l’existència de nous plans parcials i àrees de 
desenvolupament que tot i que hagin iniciat la seva tramitació urbanística es troben 
pendents d’execució o aturades. 
Del planejament territorial les anàlisis de la matriu biofísica, la localització d’aquells 
elements naturals, agraris o patrimonials que cal protegir i identificar els valors i tipus 
de paisatges. 

Resultats 

Els contorns de les ciutats que s’analitzen són el resultat dels creixements urbans i de la 
transformació dels espais oberts dels seus voltants  produïts sobretot a partir de la 
dècada dels seixanta fins ara. 
Aquestes creixements i modificacions es realitzen amb tres grans models urbans o tipus 
d’agrupacions: noves urbanitzacions residencials de baixa densitat, les agrupacions 
residencials compactes i els polígons d’activitat econòmica, i amb la pèrdua del caràcter 
preeminent agrícola-ramader dels seus entorns. 
Els creixements amb urbanitzacions residencials de baixa densitat es caracteritzen per 
una gran ocupació i extensió en el territori moltes vegades mes enllà dels àmbits propers 
o adjunts al nuclis urbans i per una manca general d’estructuració en relació als nuclis
urbans.
Les agrupacions residencials compactes, polígons i eixamples: tot i que es tracta
d’agrupacions amb densitats majors i que ocupen, per tant, menys sòl, en general es
plantegen de manera poc estructurada en relació als nuclis als quals pertanyen i amb un
nivell d’urbanització de baixa qualitat tant pel que fa als espais lliures com a les
reserves i dotacions per a equipaments i infraestructures públiques.
Els polígons d’activitat econòmica: ocupen grans extensions de sòl, s’ubiquen als
accessos del nuclis urbans, moltes vagades al llarg de la mateixa carretera i sense ni una
reurbanització o eixamplament. Quan es realitzem en sectors compactes amb una
ordenació de nova planta, generalment en malla, la urbanització es fa amb vials de grans
amplades però amb baixes qualitats i, moltes vegades sense estudis ni criteris
d’integració urbana ni paisatgística, per la qual cosa ofereixen un gran impacte sobre el
territori.
La transformació del caràcter preeminentment agrícola i ramader dels espais oberts dels
entorns urbans s’ha produït per la modificació i el progressiu abandó dels mateixos, per
la transformació i ampliació de les infraestructures i per l’augment de les activitats
terciàries recolzades a aquestes, i per l’aparició de moltes i noves activitats en els sols
no urbanitzables (extraccions, usos temporals a precari, etc.)
A part de les problemàtiques comunes anunciades als punts anteriors, relacionades amb
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els tipus dels creixements, n’hi ha unes altres més específiques i variables relacionades 
amb les formes del territori i els tipus de paisatge en els que si situen els assentaments 
urbans que s’amplien. 
Es diferencien tres tipus de ciutats i paisatges: les ciutats de la costa (imatge 1), les de 
les planes interiors (imatge 2) i les de muntanya (imatge3). En cada tipus es concreten 
els diferencien els aspectes i problemàtiques que suposes els tres tipus de creixements i  
les transformacions dels espais oberts dels seus entorns enunciats anteriorment. 
 

 
Conclusions 

Es proposa que per les modificacions de planejament, per al desenvolupament 
urbanístic dels sectors pendents, per a la reforma dels existents a les vores dels nuclis 
urbans i per a la re-ordenació dels espais oberts dels seus entorns, d’acord amb el nou 
marc normatiu i amb les modificacions que es plantegen, és consideri l’oportunitat de la 
introducció de la figura dels Plans de paisatge com a eina de planificació conjunta 
urbanística i territorial. Uns documents més propositius que normatius, els àmbits dels 
que haurien d’estar relacionats més amb les delimitacions de les unitats del paisatge que 
no pas amb els administratius i que permetrien posar en relleu els valors ecològics, 
cívics i identitaris del sòl per sobre del de la renda; establint un seguit d’anàlisis, criteris 
i estratègies per a la millora de la seva integració paisatgística. 

Recs i rieres, terrasses agrícoles i marges, masses i fileres arbòries, accessos i camins 
rurals, antigues construccions agràries i productives resten encara pendents de 
desenvolupament urbanístic, tot i que moltes vegades en desús o fora de context, com a 
fragments d’un passat, a l’espera d’un futur que no ha arribat i que encara estem a 
temps de repensar. 

L’aturada dels creixements urbans produïda per la crisi econòmica actual i, la pèrdua 
del valor del sòl com a renda, es pot convertir en el guaret dels sòls pendents de 
desenvolupament per tal de permetre que en un futur produeixin uns indrets nous, 
diferents, amb un major reconeixement del valor social, cívic, patrimonial i identitaris 
dels llocs. La desconstrucció i la rehabilitació de les restes urbanes en els sòls 
intermitjos permetrà reconstruir els <<drenatges del territori..., els boscos de la 
metròpoli..., les indústries agràries..., els espais de la sostenibilitat>> (Batlle, 2011) per 
construir paisatges de nou.  
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LOS ECOTONOS URBANOS: UMBRALES ENTRE PAISAJES 
 

Integración paisajística de las ciudades pequeñas y medianas: oportunidad, potenciales 
y riesgos. El caso de las comarcas de Girona 

 

Introducción 

En la comunicación se plantea la importancia que pueden tener los desarrollos 
urbanísticos pendientes, de los sectores no consolidados i la re-ordenación de los suelos 
no urbanizables de los entornos de las ciudades pequeñas y medianas, para la mejora de 
la integración paisajística de estas con su entorno natural, agrario y forestal, y como esta 
mejora representaría, también, una mayor calidad tanto de las ciudades como de los 
espacios abiertos que las rodean. 

Se constata como los crecimientos urbanos de las ciudades catalanas llevados a cabo en 
los últimos cincuenta años, han provocado en gran medida la pérdida de la calidad 
ambiental y urbana que habían tenido, debido a que la práctica urbanística habitual no 
ha considerado los valores de la matriz ambiental del territorio sobre el que se han 
desarrollado. 

A partir de estas consideraciones y de la constatación de que los cambios ambientales, 
sociales, económicos y legales transcurridos en los últimos tiempos y  los que 
actualmente estan en marcha, ofrecen un marco de nueva oportunidad, ya que han 
vuelto a poner en valor el medio ambiente también en el ámbito de la planificación 
territorial y urbanística. La ecología, la sostenibilidad y el paisaje vuelven a estar en la 
base de los planteamientos iniciales, por lo que a los objetivos socioeconómicos 
tradicionales se pueden incorporar ahora los socio ambientales. 

Si como dice Michel Corajoud (2010): << el paisaje es el lugar donde el cielo y la 
tierra se tocan >>, en los ámbitos donde los asentamientos urbanos limitan con el 
espacio abierto del territorio que los sustenta, donde el cielo y la tierra contactan con la 
ciudad, donde lo urbano se funde con el agrario o con la naturaleza, existen unos 
lugares que también pueden ser paisaje. 

 

Elementos i métodos 

Con el análisis morfológico del estado actual de las ciudades pequeñas y medianas de 
las comarcas de Girona, de la matriz ambiental de sus entornos y del planeamiento 
(urbanístico y territorial) vigente, se detectan los suelos clasificados (no consolidados y 
no delimitados) pendientes de desarrollo para hacer un diagnóstico de riesgos y 
potenciales para la mejora de la integración paisajística y establecer una metodología y 
unos criterios para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y de integración paisajística 
planteados y que marcan las nuevas legislaciones urbanísticas, territoriales paisajísticas 
y ambientales. 

La evaluación del estado de la cuestión se analiza teniendo en cuenta tres grandes líneas 
de trabajo: el territorio, las ciudades actuales y el planeamiento urbanístico y territorial 
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vigente. 

Del territorio, soporte físico de los asentamientos urbanos, nos interesa conocer sus 
valores. Sus características específicas que los hacen diferentes unos de otros y que 
determinan los tipos de paisajes. 

De las ciudades actuales, se analizan los tejidos edificados, los sistemas de espacios 
libres urbanos y las infraestructuras. 

De la ciudad planificada, proyecto colectivo de futuro, las expectativas de mejora, 
reforma y crecimiento. Los espacios clasificados pendientes de desarrollo, localizados 
en el apartado de la ciudad proyectada, generalmente situados en espacios de borde 
entre los núcleos consolidados y los entornos naturales, agrarios o forestales. También 
dentro del apartado del análisis de la ciudad proyectada se ha considerado la existencia 
de nuevos planes parciales y áreas de desarrollo que a pesar de que hayan iniciado su 
tramitación urbanística se encuentran pendientes de ejecución o paradas. 

Del planeamiento territorial los análisis de la matriz biofísica, la localización de 
aquellos elementos naturales, agrarios o patrimoniales a proteger e identificar los 
valores y tipos de paisajes. 
 

Resultados 

Los contornos de las ciudades que se analizan son el resultado de los crecimientos y de 
la transformación de los abiertos de sus alrededores producidos sobre todo a partir de la 
década de los sesenta hasta nuestros días. 
Estos crecimientos y modificaciones se realizan con tres grandes modelos urbanos o 
tipos de agrupaciones: nuevas urbanizaciones residenciales de baja densidad, las 
agrupaciones residenciales compactas y los polígonos de actividad económica; y con la 
pérdida del caràcter preferentemente agrícola-ganadero de sus entornos. 

Los crecimientos con urbanizaciones residenciales de baja densidad se caracterizan por 
una gran ocupación y extensión en el territorio muchas veces más allá de los ámbitos 
cercanos o adjuntos al núcleos urbanos y por una falta general de estructuración en 
relación a los núcleos urbanos. 

Las agrupaciones residenciales compactos, polígonos y ensanches: aunque se trata de 
agrupaciones con densidades mayores y que ocupan, por tanto, menos suelo, en general 
se plantean de manera poco estructurada en relación a los núcleos a los que pertenecen y 
con un nivel de urbanización de baja calidad tanto en cuanto a los espacios libres como 
las reservas y dotaciones para equipamientos e infraestructuras públicas. 

Los polígonos de actividad económica: ocupan grandes extensiones de suelo, se ubican 
en los accesos de los núcleos urbanos, muchas vagado a lo largo de la misma carretera y 
sin una reurbanización o ensanchamiento. Cuando se realizamos en sectores compactos 
con una ordenación de nueva planta, generalmente en malla, la urbanización se hace con 
viales de grandes anchos pero con bajas calidades y, muchas veces sin estudios ni 
criterios de integración urbana ni paisajística, por lo que ofrecen un gran impacto sobre 
el territorio. 
La transformación del carácter preeminentemente agrícola y ganadero de los espacios 
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abiertos  de los contornos urbanos se ha producido per la modificación y  el progresivo 
abandono de los mismos, por la transformación y la ampliación de las infraestructuras y 
por el aumento de las actividades terciarias apoyadas en estas, y por la aparición de 
nuevas actividades en el suelo no urbanizable (extracciones, usos temporales a precario, 
etc.)  

Aparte de las problemáticas comunes anunciadas en los puntos anteriores, relacionadas 
con los tipos de los crecimientos, hay otras más específicas y variables relacionadas con 
las formas del territorio y los tipos de paisaje en los que si sitúan los asentamientos 
urbanos que se amplían. 

Se diferencian tres tipos de ciudades y paisajes: las ciudades de la costa (imagen 1), las 
de las llanuras interiores (imagen 2) y las de montaña (imagen 3). En cada tipo se 
concretan los diferencian los aspectos y problemáticas que supones los tres tipos de 
crecimientos i las transformaciones de los espacios abiertos de sus entornos enunciados 
anteriormente. 

Conclusiones 

Se propone que para las modificaciones de planeamiento, para el desarrollo urbanístico 
de los sectores pendientes, para la reforma de los existentes y para la re-ordenación de 
los espacios abiertos de sus contornos, de acuerdo con el nuevo marco normativo y con 
las modificaciones que se plantean, se considere la oportunidad de la introducción de la 
figura de los  Planes de Paisaje como herramienta de planificación conjunta urbanística 
y territorial. Unos documentos más propositivos que normativos, cuyos ámbitos 
deberían estar relacionados más con las delimitaciones de las unidades del paisaje que 
con los administrativos y que permitirían poner de relieve los valores ecológicos, 
cívicos y de identidad del suelo por encima del de la renta; estableciendo una serie de 
análisis, criterios y estrategias para la mejora de su integración paisajística. 

Acequias y arroyos, terrazas agrícolas y márgenes, masas e hileras arbóreas, accesos y 
caminos rurales, antiguas construcciones agrarias y productivas quedan aún pendientes 
de desarrollo urbanístico, aunque muchas veces en desuso o fuera de contexto, como 
fragmentos de un pasado, a la espera de un futuro que aún no ha llegado y que todavía 
podemos repensar. 

El paro de los crecimientos urbanos producida por la crisis económica actual y, la 
pérdida del valor del suelo como renta, puede convertirse en el barbecho de los suelos 
pendientes de desarrollo para permitir que en un futuro produzcan unos lugares nuevos, 
diferentes, con un mayor reconocimiento del valor social, cívico, patrimonial e 
identitario de los lugares. La deconstrucción y la rehabilitación de los restos urbanas en 
los suelos intermedios permitirá reconstruir los << drenajes del territorio..., los bosques 
de la metrópoli..., las industrias agrarias..., los espacios de la sostenibilidad >> (Batlle, 
2011) para construir paisajes de nuevo. 
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Webs 

Observatori del paisatge : http://www.catpaisatge.net/cat/observatori.php 

Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya : http://www.icc.cat/vissir3/ 

Mapa Urbanístic de Catalunya : http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do 

http://www.youtube.com/watch?v=R2dUzYCpFZ8
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