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Els algorismes per al planejament del SNU 

Només existeix un únic sòl i per això tot allò que suporta 
té la mateixa categoria d’element independentment de si 
són propis de l’espai urbà o de l’espai obert. Tots 
mantenen entre ells unes relacions de veí més proper 
per la qual cosa la seva localització sobre el territori 
dependrà sempre d’un conjunt de regles per a optimitzar 
les relacions. Aquesta evidència fa que ens preguntem, 
per exemple, si té massa sentit protegir un nucli urbà 
encimbellat sense tenir en compte els llocs des d’on el 
veiem. Com tampoc comprenem del tot la lògica de 
conservar-lo sense anar més enllà de les seves 
extensions urbanes. Així mateix, ens costa d’entendre el 
perquè de regular només l’àrea estricta de la secció d’un 
camí, una carretera o una autopista al marge de la seva 
funció com a porta d’entrada, de mirador lineal o d’accés 
a un nucli. Tanmateix resulta difícil compartir el criteri de 
voler reconstruir i rehabilitar les masies, les cases rurals i 
altres edificacions sense ús obviant l’entorn dins del qual 
aquests elements esdevenen comprensibles. 

Davant d’aquesta realitat manifesta, ens preocupa que 
usualment l’estructura de les normes urbanístiques 
considerin els elements de l’espai obert com un grup a 
part. No només això, sinó que només es fixin en un petit 
conjunt i no en la totalitat però, també, que vulguin 
aplicar una normativa on imperen els conceptes heretats 
de l’ordenació del sòl urbà que no s’ajunten a les regles 
del joc del sòl no urbanitzable. En conseqüència, 
proposem canvis en els criteris bàsics d’organització 
planificada de l’espai de la manera següent: 

1. Incorporar en el planejament urbanístic les 
directrius del paisatge. Cal insistir en que és 
possible incorporar les directrius del paisatge 
en el planejament urbanístic de manera 
integrada en l’articulat de les normes i no com 
un simple apèndix amb l’objectiu de promoure 
una visió escalar capaç de veure que els 
efectes de les relacions de veí més proper en 
tots els casos no només es manifesten en les 
distàncies curtes. 

 

2. Reconèixer legalment tots els valors que 
qualifiquen els elements. D’aquests valors les 
normes urbanístiques, en una gran majoria de 
casos, només en reconeixen legalment dos 
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que són el natural i el patrimonial. Queden 
fora els valors estètic, social, productiu, 
espiritual i identitari. Resulta evident que 
aquesta mancança suposa una debilitat per 
les regles destinades a optimitzar les 
relacions de veí més proper entre elements la 
qual cosa repercuteix en la imatge final dels 
espais urbans o dels espais oberts. 

 

3. Identificar en l’articulat de les normes tots els 
elements que suporta uns territori i que 
s’agrupen en vuit components. Només per la 
llarga tradició de l’urbanisme en organitzar 
l’espai urbà, els elements que li són propis 
són els que a les normes urbanístiques tenen 
unes regles de joc més precises (mides, 
coeficients). Aquest fet esdevé una debilitat 
en el moment que cal elaborar un projecte 
específic en l’espai obert perquè en molts 
casos els valors dels elements veïns no estan 
reconeguts legalment o bé no sempre 
aquests elements estan del tot identificats. 

 

4. Remarcar en el planejament les funcions que 
exerceixen els elements així com el grau 
d’exposició visual. Segons quina sigui la 
relació de veí més proper els elements poden 
exercir una o vàries funcions. Així doncs, hi 
ha elements que acompleixen el paper de 
fons escènic, d’altres caracteritzen l’aspecte 
visual d’aquests fons escènics, uns quants 
acompleixen un paper estructurador, alguns 
esdevenen fites de referència i molts, també, 
tenen la funció de miradors. 

Així les coses, i com a resum dels reptes pel que fa a 
l’estadi del planejament pensem que els POUM haurien 
d’incloure tots els valors que qualifiquen la totalitat dels 
elements que suporta un territori determinat però, també, 
haurien d’identificar els respectius atributs. Entre aquests 
atributs, la funció i l’exposició visual, des dels diferents 
miradors i itineraris, serien qüestions que caldria 
destacar en gran manera. 

Al nostre entendre, totes aquestes qüestions permetrien 
una planificació més acurada i precisa. Així, per 
exemple, possibilitaria acotar els àmbits a preservar i els 
susceptibles a transformar per a noves implantacions, 
concentrar els usos agropecuaris que li són propis, i en 
definitiva determinar les opcions més ajustades a la 
realitat preexistent i a la voluntat futura de cada zona i 
subzona dels espais oberts. Sempre, sota el criteri 
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general de compactació potenciant les franges de 
transició entre els assentaments i l’espai obert. 

 

Els algorismes per a la regulació del SNU  

En el passat els actors que transformaven el sòl no 
urbanitzable es basaven en unes idees tipus o en uns 
models per a parcel·lar, construir i obrir camins. 
Aquestes idees s’adaptaven a les condicions del lloc i a 
les modes o bé simplement es repetien sense modificar. 
El caràcter tipològic i modèlic de les actuacions afavoria 
l’austeritat, la proximitat i la continuïtat dels elements 
sobre el territori i per extensió l’homogeneïtat dels 
espais. En aquest ordre no regulat, però, si pactat es 
tendia a una orientació determinada, a aprofitar les 
preexistències, a ampliar amb un criteri i a respectar les 
relacions de veí més proper. 

Les regles de joc no escrites d’aquest ordre pactat tenen 
el mateix interès que les regles per a ordenar l’espai 
urbà. Ambdues persegueixen l’objectiu final d’aconseguir 
una òptima relació de veí més proper. Ara bé, en el sòl 
no urbanitzable per la diversitat d’elements les regles de 
joc requeririen imbricar una varietat més àmplia de 
previsions relatives a garantir les polítiques sectorials 
afectades amb la finalitat d’atorgar als objectius finals 
d’ordenació un caràcter més integrador. 

En el sòl no urbanitzable les relacions de veïnatge, a 
diferència del que succeeix en el sòl urbà, requereixen 
anar més enllà de l’edifici veí per aconseguir una 
correcta integració en el lloc. Així doncs, en relació a la 
ordenació, i en ordre d’aproximació, la regulació del sòl 
no urbanitzable o dels espais oberts hauria de referir-se 
a les qüestions següents: 

1. Compactar al màxim les construccions, les 
instal·lacions i els serveis tècnics de les activitats 
pel fet que el sòl no urbanitzable és un bé escàs. 

 

2. Restringir l’ocupació del sòl d’acord amb la 
superfície de la parcel·la, amb un topall màxim 
d’ocupació dels elements a construir però, també, 
dels espais a urbanitzar (pistes, vials, espais de 
maneigs). 

 

3. Establir condicions de relació i unitat entre els 
volums nous i els elements construïts 
preexistents, en el cas d’ampliacions. 

 

Les regles 
no escrites 

del sòl 
no urbanitzable tenen 
el mateix interès que 

les regles per a 
ordenar 

l’espai urbà.�



4. Fixar també condicions de relació amb els 
elements naturals i antròpics de l’entorn dins del 
qual l’actuació esdevé comprensible (camins, 
traces parcel·làries, accidents topogràfics, 
patrons de vegetació). 

 

5. Incloure paràmetres restrictius en relació als 
moviments de terra i a les grans esplanacions. 
Prioritzar tècniques tradicionals d’adaptació a la 
topografia com talussos revegetats i murs de 
pedra seca. 

 

6. Conèixer la visibilitat des de fora i des de dins de 
l’actuació per a millorar la integració sense 
recórrer a l’ocultació. 

 

7. Incorporar condicions pels tancaments de les 
finques en que prevalgui la permeabilitat visual i 
s’eviti la fragmentació del sòl, en cas de ser 
imprescindible la privacitat fer ús de vegetació 
d’acompanyament. 

 

8. Incorporar el volum com a paràmetre. En aquest 
sentit, a diferència del sòl urbà on s’estableix una 
alçada màxima reguladora en concordança amb 
les veïnes, en els espais oberts difícilment una 
edificació serà vista només des d’una posició 
estrictament frontal la qual cosa comporta que la 
configuració volumètrica sigui important, en 
especial atenció a la coberta. 

 

9. Afegir el concepte unitari de composició del 
conjunt edificatori on s’incloguin també els 
elements auxiliars i els espais de relació. Així 
com jerarquitzar les alçades en funció de les 
visibilitats preteses, utilitzant la vegetació com a 
potencial element de composició i encaix, tenint 
en compte els patrons i espècies existents. 

 

10. Permetre la utilització de materials i sistemes 
constructius moderns sempre que siguin 
tècnicament els més apropiats per les 
dimensions i el programa de les activitats 
específiques a implantar. L’elecció d’una gamma 
cromàtica adequada és una qüestió determinant 
en la qual els colors vernaculars i els de la terra 
són la millor opció, la gamma dels verds no és 
aconsellable. 
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Totes aquestes qüestions són una evidència, però a 
l’hora de bastir la normativa del sòl no urbanitzable d’un 
POUM sembla que s’oblidin. Tot i ser un mateix sòl i els 
mateixos elements, qüestions com, per exemple, 
l’escala, la forma i el color que són tan importants en el 
sòl urbà, deixen de ser-ho en el sòl no urbanitzable o 
com a molt es condiciona la seva ordenació urbanística 
a unes regles de joc insuficients. Avui per avui, només 
alguns POUM incorporen aquestes o una part 
d’aquestes qüestions per al sòl no urbanitzable. 

 


