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Aquest treball té per objecte estudiar el model de desenvolupament urbanístic i els processos urbanitzadors 

que s’han dut a terme en els pobles petits, de menys de 500 habitants o també anomenats micropobles, on 

el seu entorn paisatgístic conté realment un grau de fragilitat important alhora de poder acollir i integrar 

noves intervencions urbanístiques i nous processos de desenvolupament urbanístic o edificatoris. S’elabora 

l’estudi en base a la hipòtesi que no s’ha seguit un model de planejament capaç d’adaptar-se a les 

especificitats d’aquests entorns i que, per tant, ha generat importants alteracions i afectacions, 

desencadenant una pèrdua de la riquesa paisatgística i dels seus valors identitaris, qüestió que causa un gran 

prejudici per al futur desenvolupament sostenible d’aquests indrets, ja que en moltes ocasions s’ha 

manllevat la qualitat paisatgística com a principal recurs i també valor del que es disposava. 

Alhora es vol confrontar amb una nova cultura del territori que és coincident amb uns canvis profunds, 

derivats d’una crisi en el context econòmic, social i cultural de la nostra societat i que, per tant, demanda de 

noves aproximacions i d’una revisió dels cànons i criteris a l’hora de planificar i ordenar el territori. Per això 

el treball també vol contribuir a la proposta d’alternatives i solucions capaces de superar l’impàs actual vers 

un model d’integració paisatgística de l’urbanisme a l’escala local que pugui ser més sostenible i coherent 

amb les capacitats i necessitats de cada territori, i en concret dels micropobles catalans, pels reptes als quals 

s’ha d’enfrontar la protecció, l’ordenació i la gestió de l’urbanisme i del paisatge del futur.  

En aquest sentit l’estudi no pretén contenir i definir totes les possibles casuístiques que es poden donar als 

micropobles catalans en relació a la integració paisatgística del seu desenvolupament urbanístic, sinó més 

aviat establir una sèrie de criteris o pautes generals en base a l’anàlisi i proposta de temes clau i, per mitjà 

d’exemples concrets, posar de manifest que és possible un model més coherent, responsable i sostenible; 

no basat només en l’estudi de l’objecte d’allò que encara ha de ser construït, sinó a  partir de la matriu 

territorial existent que ja incorpora l’entorn paisatgístic del micropoble. 

 

 

1                                                                 
PREFACI 
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A Catalunya el desenvolupament de la planificació territorial i l’urbanisme entrava en una nova etapa a partir 

de l’era democràtica (Valcarcel, 2011). Aquesta es va iniciar amb la Llei de política territorial l’any 1983 (Llei 

23/1983, de 21 de novembre, de política territorial), i s’ha vist reflectida recentment amb l’aprovació 

definitiva dels corresponents Plans Territorials Parcials (en endavant PTP) dels set àmbits amb els quals ha 

estat dividida Catalunya segons el Pla Territorial General (PTG) de Catalunya del 1995. En aquest període 

s’han aprovat també la Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya (amb nombroses modificacions i textos refosos 

que arriben fins a l’any 2012), el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme, així com legislació relativa al medi ambient (destacant la directiva europea 2001/42/CE sobre 

l’avaluació ambiental estratègica). També s’ha incorporat legislació en matèria de rehabilitació urbana com 

la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial 

i s’han impulsat mesures i programes en aquesta mateixa direcció per revitalitzar municipis petits com el 

programa “Viure al poble més”. En relació a les urbanitzacions, s’ha desplegat la Llei 3/2009, de 10 de març, 

de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics i paral·lelament, al llarg d’aquest període 

s’han aprovat d’altres normatives sectorials i s’han dut a terme accions dirigides per l’Administració que 

afecten l’ordenació territorial, el planejament urbanístic i el desenvolupament de l’activitat urbanitzadora a 

tot el territori català (hidrologia, infraestructures, equipaments, etc...). D’aquesta manera es fa palesa la 

important renovació i l’esforç d’actualització que ha patit la legislació catalana per adaptar-se a nous valors 

i principis que han de regular i ordenar el territori i l’urbanisme (Cortina, 2012).  

D’altra banda, amb l’aprovació del Conveni Europeu del Paisatge (en endavant CEP) el 2000 s’inicia un nou 

camí vers una nova concepció del paisatge, molt més transversal i àmplia on el paisatge es converteix en un 

element clau pel desenvolupament local (Nogué, 2013) i és vist com un factor que incideix clarament en els 

valors que caracteritzen el territori i que, per tant, es percep com un element indispensable que cal planificar, 

protegir i gestionar a fi i efecte d’evitar-ne el seu deteriorament i per tal de millorar-ne la seva qualitat. 

L’adhesió als principis i criteris del CEP per part del Parlament català fou l’any 2000, i el 2005 Catalunya 

aprovava - inspirada ja en els principis del CEP- la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 

del paisatge, i posteriorment el Decret 343/2006 de desenvolupament de la Llei del paisatge. D’aquesta 

manera s’iniciava una política de paisatge que s’ha centrat en: l’elaboració de Catàlegs de paisatge, Cartes 

de Paisatge i Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística.  

És evident que el paisatge i el territori són elements indissociables (Zoido, 2006), però massa sovint, les 

polítiques de paisatge i la planificació territorial no han seguit camins de convergència per tal de garantir una 

planificació i ordenació del territori més transversal i coherent entre ambdós conceptes (Mallarach, 2006). 

De fet, les polítiques de paisatge no poden estar desvinculades de les polítiques de planificació territorial i 

de l’urbanisme, com tampoc de les polítiques mediambientals, del model de gestió forestal i agrícola o de 

les dinàmiques productives del sistema econòmic del territori. És a dir, cal concebre el territori com un 

conjunt de subsistemes que conviuen i que per tant s’interrelacionen provocant constants interaccions entre 

sí tot formant un sistema únic que porta a pensar en una transformació contínua del mateix territori i, en 

conseqüència, també del seu paisatge. 

Així, doncs, tot i la diversa legislació sectorial que existeix i els documents i instruments que regulen i 

defineixen els criteris i les mesures per a la planificació territorial, la protecció, gestió i ordenació del paisatge 

o l’ordenació urbanística, no sembla que hi hagi hagut un model capaç d’establir mecanismes d’interacció, 

correlació i transversalitat entre ells, sobretot en l’escala local on es concentra l’experiència física real i 

directa del paisatge (Zoido, 2006). D’aquesta manera, els instruments de paisatge no s’han pogut desplegar 

de forma concreta mitjançant mesures i accions sobre el territori a través de la planificació territorial dels 

PTP (malgrat que les directrius de paisatge representin un primer pas en aquesta direcció) ni tampoc 

mitjançant la regulació de criteris i normatives en relació al paisatge als POUM.  

Així, sembla que les inèrcies amb les quals s’han desplegat els recursos, mecanismes i instruments de 

planificació territorial i d’ordenació urbana han experimentat un període inicial que cal ressituar, ja que no 

han passat encara quinze anys, per exemple, de l’aprovació de la llei d’urbanisme, o menys de deu en el cas 

de la Llei de paisatge i, per tant, a l’estar en fases inicials, la immaduresa en la cultura del paisatge i els 

desajustos en relació a les transformacions socials, obliguen a repensar certes polítiques vers un 

desenvolupament que segueixi uns criteris renovats. 

En aquest context, la nova cultura del territori (Alfama et al., 2007) i les recents necessitats socials impulsen 

a reclamar solucions capaces de garantir una “major aproximació entre les disciplines territorials així com a 

integrar les demandes mediambientals i paisatgístiques en els continguts, metodologies i propostes dels 

diversos plans” (Castanyer, 2012, p.9). Aquesta nova cultura del territori, encapçalada per la societat civil, i 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=402274&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=402274&language=ca_ES
http://www.gencat.cat/diari/4723/06255087.htm
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que veu el territori i el paisatge com un recurs que cal protegir, promoure i difondre, experimenta com 

s’incrementen de forma important els col·lectius que sorgeixen en defensa de la preservació del seu entorn 

natural i/o urbà de les actuacions que els diversos agents urbanitzadors (Administració, particulars, 

empreses, etc.) proposen per al territori. Es tracta, a més, d’un model que demanda una major implicació de 

la ciutadania en els processos de decisió i gestió sobre la intervenció al territori (Fernández, 2006). 

En el període de la dècada dels anys 90 i fins l’inici de la crisi econòmica i financera actual -situada a l’any 

2007 segons S. Niño Becerra (com. Oral a l’entrevista de RNE, 2013)- el creixement urbanístic fou de gran 

importància essent un dels principals motors econòmics a Catalunya amb la coneguda ‘bombolla 

immobiliària’, de manera que molta de la planificació que s’ha aprovat recentment i que s’ha elaborat en 

plena crisi econòmica amb una disminució molt important dels processos urbanitzadors es troba en certa 

manera desfasada, i algunes de les problemàtiques que es plantegen en l’actualitat no troben resposta amb 

la planificació actual, sinó que cal revisar l’existent (Olmo, 2011). El model econòmic i de producció, el 

turisme, la concepció del lleure i les dinàmiques d’ocupació del sòl, les inèrcies del propi sector de la 

construcció i la cultura de planificació urbana a escala local que es van donar a tot el territori de Catalunya, 

en aquelles dècades i que han provocat una forta transformació del paisatge, han produït una 

homogeneïtzació, degradació i empobriment de la diversitat paisatgística (Sala, 2010). Aquest fet  ha conduït 

a un procés de banalització, que el geògraf F. Muñoz Ramírez ha anomenat “urbanalització” (Muñoz, 2008), 

i a la pèrdua de valors i identitats dels territoris i paisatges, de manera que es plantegen nous reptes per tal 

de minimitzar aquests efectes i intentar restaurar i reposar uns paisatges de qualitat on predominin els seus 

valors paisatgístics. 

Les zones rurals i els pobles petits no han estat exemptes d’aquestes dinàmiques territorials i, per tant, 

també s’han vist afectades per l’increment del desenvolupament urbanístic i la pèrdua de qualitat 

paisatgística dels seus entorns naturals, o el que també s’han anomenat processos de “naturbanització” 

(Prados, 2006). En aquests casos, però, les conseqüències han estat encara més acusades ja que es tracta 

d’indrets amb gran fragilitat, on degut a les seves pròpies característiques, les intervencions i actuacions 

urbanes que s’hi hagin pogut donar generen un impacte important. Així doncs, la capacitat d’absorbir nous 

processos urbanitzadors és sempre molt més limitada en aquestes zones rurals, on el contrast entre els 

paisatges urbans més edificats dels nuclis històrics i tradicionals i els paisatges “més naturals” del seu entorn 

és més evident; on els contorns de les masses edificades en respecte de les no edificades sol ser més nítida 

i, per tant, és fàcil que les noves actuacions generin tensions i contrastos no desitjats en el conjunt 

paisatgístic d’aquests espais. Al mateix temps, els elements patrimonials i culturals que es troben al seu 

voltant tenen una importància cabdal en la preservació dels valors paisatgístics i identitaris, no només per 

als pobles petits en particular, sinó també pel conjunt de la societat, ja que la cultura rural, les seves costums, 

el model agrari tradicional i tot el ric món que conformava la pagesia i la ruralitat és ja un patrimoni 

difícilment recuperable que es fa imprescindible de preservar.  

Tanmateix, és important comentar que l’estudi no pretén proporcionar una imatge d’immobilisme on es vegi 

la necessitat de restringir tota actuació en aquests espais de fragilitat acusada, ja que es considera que el 

que realment demanda aquesta nova cultura del territori és una revisió i actualització dels paràmetres i 

criteris que han de regir en la planificació urbanística i l’ordenació territorial. És per això que el treball 

s’emmarca en aquesta línia crítica i de proposta d’alternatives capaces de superar les febleses detectades 

en el model de desenvolupament urbanístic actual que, en realitat, es pot dir que no deixa de ser jove i, per 

tant, cal repensar-lo i adaptar-lo als nous contextos econòmics, socials i culturals. 
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El treball es centra en els micropobles, els nuclis edificats de caràcter històric, amb els seus creixements 

tradicionals posteriors, les noves urbanitzacions i els conjunts edificatoris construïts recentment i la relació 

que s’estableix amb el seu entorn paisatgístic de caràcter més rural. Es focalitza, doncs, en la percepció visual 

del paisatge que conforma el nucli edificat i l’entorn paisatgístic del micropoble per determinar-ne les 

mancances del model predominant fins l’actualitat i reflectir les virtuts d’un model alternatiu basat en els 

valors del paisatge i els elements que el configuren com a eixos de les noves intervencions al territori.  

3.1. Els micropobles 

Micropoble és un concepte establert l’any 2008 que ha sorgit per denominar els municipis amb menys de 

500 habitants de Catalunya que es configuren en forma d’associació sota el nom d’Associació de Micropobles 

de Catalunya (AMC). Aquesta està conformada per 95 municipis, és a dir un 29% dels 330 municipis  de 

menys de 500 habitants que hi ha a Catalunya. La distribució territorial dels municipis associats sobretot es 

focalitza a la Catalunya central, però compta amb la presència de municipis de tot Catalunya. 

Si es fa l’exercici de recerca de casos similars en altres països de l’entorn de Catalunya més proper, com 

poden ser França, Itàlia o Portugal, on les dinàmiques de desenvolupament o la tipologia i estructura dels 

municipis poden ser similars  es pot observar com aquesta nomenclatura no apareix enlloc i només hi ha 

indicis de certa similitud en la forma de classificar els municipis d’aquests països en base al seu nombre 

d’habitants i per qüestions d’estructuració de la pròpia administració i l’estadística dels diversos Estats. 

Per altra banda, en alguns dels PTP es fa esment també de la casuística dels nuclis petits i se’ls categoritza 

en aquells que tenen menys de 500. Aquest tractament diferenciat reforça encara més aquest llindar com 

un nombre representatiu que reflexa una realitat territorial a Catalunya. Existeixen també un parell de fonts 

interessants que incorporen aquest mateix límit de 500 habitants. La primera és la de l’Observatori 

d’Educació del Món Rural a Catalunya (OBERC, 2010)  que treballa amb dades desagregades per a municipis 

de menys de 500 habitants. La segona font prové de la “Federación de Municipios i Províncias de España” 

(FEMPE, 2006) que utilitza el criteri del llindar dels 500 habitants per diferenciar els nuclis rurals. Finalment, 

es troba la metodologia per elaborar els mapes de conques visuals a l’hora d’estudiar les visuals existents en 

un determinat territori i així poder-ne avaluar el seu impacte paisatgístic. En aquest cas es sol classificar els 

nuclis de població en cinc rangs, essent el primer de fins a 500 habitants, tal i com apunta Martí (2010) en 

l’anàlisi de factors de visibilitat. Aquest fet denota ja una sensibilitat específica per fixar unes categories dels 

nuclis poblacionals en els estudis de paisatge que reforça aquest llindar com a criteri per al seu estudi i anàlisi. 

Figura 1. Tipologies de micropobles en funció de la relació entre municipi i nuclis de població 

 
 

 

Font: elaboració pròpia  

Taula 1. Resum de les dades bàsiques dels micropobles 
Catalunya Micropobles de Catalunya  Percentatge (%) 

947 municipis 525 municipis, 1380 nuclis - 

7.518.903 habitants 153.995 habitants 2% 

32.107,99Km2 15.332,4km2 48% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT i PTP (2015) 

Figura 2. Esquema del percentatge representatiu en població i en superfície 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT i PTP 

Figura 3. Distribució territorial dels micropobles 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT i PTP (2015)  

3                                                                    
DELIMITACIÓ DE L’OBJECTE D’ESTUDI  

A B C 

A (unitari)   El municipi conté un sol nucli <500 habitants 
B (compost)   El municipi conté tots els nuclis <500 habitants 
C (inclusiu)  El municipi conté un o més nuclis <500 habitants 

                              50km 

<3% població >50% territori 
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3.2. Tipologia bàsica de micropobles a Catalunya  

Aquesta  classificació està basada en l’anàlisi dels criteris urbanístics, en la forma urbana, en el contrast entre 

el l’entorn del nucli i el propi nucli construït o segons la compacitat del nucli i les seves extensions històriques 

i posteriors zones urbanitzables. Aquests paràmetres bàsics modelen, en gran mesura, la relació entre el 

nucli i el seu entorn i configuren, a grans trets, la percepció del micropoble des de les vies d’aproximació. 

Aquesta catalogació es fa, sense ànim de voler englobar de forma exhaustiva ni excloent tots els micropobles, 

ja que és probable que existeixin altres tipologies, potser menys “aparents”, que es poden incorporar en 

aquesta classificació. 

1_Nuclis propers a zones urbanitzades o urbanes. 

Figura 4. El nucli de La Font del Còdol (terme municipal de Collbató, Baix Llobregat) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia digital de l’ ICC (2015)  

2_Nuclis de petita dimensió. 

Figura 5. El nucli de Perles (terme municipal de Fígols i Alinyà, Alt Urgell) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia digital de l’ ICC (2015)  

 

 

 

3_Nuclis amb processos de creixement 

Figura 6. El nucli de Vilanant (Alt Empordà, prop de Figueres) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia digital de l’ ICC (2015)  

4_Nuclis situats en entorns de gran atracció turística o de segones residències. 

Figura 7. El nucli d’Urús ( La Cerdanya) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia digital de l’ ICC (2015) 

5_Nuclis molt petits que s’agrupen de forma compacta formant petites unitats d’assentaments. 

Figura 8. El nucli de la Fortesa ( terme municipal de Piera, L’Anoia)  

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia digital de l’ ICC (2015)  

6_Nuclis que de poca compacitat amb estructures urbanes molt disperses i inconnexes en el territori. 

Figura 9. El nucli de Montmajor  

 
Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia digital de l’ ICC (2015)  

                                    100m 

                              100m 

                  100m 

                    100m 

                100m 

                100m 
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3.3. L’escala paisatgística i els límits de l’anàlisi  

L’escala objecte d’estudi de la porció de territori que conformen els micropobles  i els seus entorns 

paisatgístics s’ha establert segons el sistema d’unitats del paisatge a partir dels esquemes de Josep Pintó 

(2010) (taula 2) que s’han desenvolupat en base a la jerarquia d’unitats de paisatge definida per diversos 

autors. Així, l’objecte d’estudi es mou en la gamma de la cèl·lula de paisatge amb escales que oscil·len entre 

1:5.000 i 1:10.000. En tot cas es tracta d’anàlisis que inclouen unes àrees d’entre 0,1 i 1  km², que es 

corresponen amb la unitat paisatgística de microgeocora, ja que la magnitud pot variar força depenent de la 

morfologia i la mida del nucli de població. Per exemple, en el cas d’un nucli llarg que segueix una via de 

circulació  pot comprendre fins a 1 km de longitud (considerant també el seu entorn paisatgístic), mentre 

que un nucli molt petit compacte pot assolir un màxim de 300 m.  

Taula 2. Nivells jeràrquics de les unitats de paisatge segons J. Pintó 

 
Font: Pintó,  2010, p.91. 

 

Amb aquestes escales de treball el que s’analitza és la relació entre el nucli construït i les zones més “rurals” 

que configuren l’entorn paisatgístic del nucli i que solen estar formades per la rica diversitat d’activitats i 

cobertes del sòl. La tipologia del nucli en relació a la seva compacitat així com la tipologia del seu paisatge 

agroforestal i les característiques de la franja intermèdia que actua de filtre determinarà, en gran mesura, la 

percepció paisatgística del nucli d’aquesta manera les possibilitats a l’hora d’encarar una possible intervenció 

urbanística al micropoble. És important, doncs, especificar que existeixen clarament almenys dues zones o 

franges que es poden diferenciar i que configuren l’entramat paisatgístic i les connexions entre nucli urbà 

construït i entorn natural.  

La primera de les zones fa referència a les franges que actuen de filtre entre el nucli edificat, les construccions 

o el conjunt d’edificacions que formen el micropoble i els espais oberts d’ús agrícola que es troben al voltant 

del nucli. Aquesta franja també anomenada “areal” (Llop, 2004) és importantíssima per la seva funció social 

com a zones capaces d’absorbir molta de l’activitat quotidiana dels micropobles. Es tracta de zones 

intermèdies principalment no edificades però que poden contenir petites edificacions, construccions 

auxiliars o altres tipus d’elements constructius com per exemple murs que voregen camins, feixes, canals i 

recs, etc. Són espais de molt variada idiosincràsia i que inclouen, per exemple, zones d’hortes, antigues 

edificacions vinculades als sistemes hidràulics dels pobles com molins, cisternes, basses, salts d’aigua, etc. 

La segona zona o àrea és ja la que traspassa la franja perifèrica o areal i s’endinsa cap al camp obert o les 

zones boscoses i que es percep com el conjunt del mosaic agrari o forestal de  l’entorn del nucli urbà. Són 

les extensions de terreny on es desenvolupen les principals activitats agrícoles i ramaderes, i on el seu grau 

d’explotació determina, a més, el seu caràcter agro-forestal. Ajuda a identificar alhora les possibles zones de 

terrenys erms que han deixat de  ser cultivats i per tant es troben en un procés de transformació cap a 

l’abandonament. Així, doncs, en el conjunt del nucli, ambdues zones, l’areal i el seu entorn agro-forestal 

conformen l’entorn paisatgístic que defineix el micropoble. 

Figura 10. Principals zones en l’anàlisi paisatgístic d’un micropoble  

 
Font: elaboració pròpia  
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4.1. Els plans territorials parcials i els catàlegs de paisatge 

Tot i la Llei de política territorial del 1983 i d’algun Decret que ja regulava les normes d’elaboració i tramitació 

dels PTP d’algun dels àmbits, no és fins al 2005 que s’aprova un document que unifica els criteris per a 

l’elaboració i tramitació dels PTP; en concret es tracta del DECRET 142/2005, de 12 de juliol, d'aprovació del 

Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials 

parcials. A partir d’aleshores, es van aprovar els PTP. Aquests PTP marquen objectius en relació als 

assentaments, als espais oberts i també a les infraestructures. Entre alguns dels objectius que es marquen 

als diversos PTP que poden tenir certa incidència als micropobles i també en relació al paisatge es destaquen 

els de la taula 3. Aquests objectius, però, no són determinacions normatives, i per tant, són orientacions més 

que no pas mesures d’obligat compliment. Queden com a voluntats, que -a menys que no estiguin 

especificades en les normes d’ordenació territorial o les directrius de paisatge  no representen una translació 

directa a la pràctica urbanística dels planejaments locals als micropobles. Tot i això no deixen de ser objectius 

lloables que poden contribuir a uns desenvolupaments urbanístics de major qualitat paisatgística. 

Taula 3. Objectius dels PTP útils per als micropobles  

Preservar el patrimoni urbanístic i l’elevat valor dels nuclis i petits nuclis rurals  

Alentir la classificació de nou sòl urbanitzable residencial destinat a segona residència 

Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre el paisatge 

Recuperació i millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic 

Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori  

Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements 

Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència 

Regulació de les condicions generals per les transformacions del sòl en els paisatges rurals 

Orientar els futurs desenvolupaments urbanístics dels nuclis històrics i les seves extensions 

Impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa  

Protegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic 

Evitar la urbanització i la degradació dels sòls no urbanitzats que reuneixen especials qualitats  

Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural 

Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’edificacions que es poden admetre en sòl no urbanitzable 

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels PTP (2015) 

 

Els catàlegs de paisatge també s’elaboren de forma coherent en base a escales d’abast territorial, amb una 

concreció important dels elements que estructuren el paisatge, però insuficient per a l’anàlisi paisatgístic 

dels micropobles que requereix d’una aproximació escalar amb major detall. Tot i això, són una font 

d’informació important i constitueixen un rigorós treball de catalogació i identificació dels valors i 

dinàmiques paisatgístiques que es donen en les diverses unitats paisatgístiques de Catalunya. I, per això, són 

eines molt útils alhora d’abordar el planejament a l’escala local dels micropobles. En els catàlegs de paisatge 

tampoc es fa una diferenciació dels micropobles com a concepte genèric i transversal als diversos catàlegs, 

sinó que es prenen en consideració en tant que entitats singulars d’assentaments de població sobre les quals 

cal preservar els seus valors paisatgístics. Alguns dels principals criteris que orienten els objectius de qualitat 

paisatgística identificats als catàlegs de paisatge que es poden vincular al planejament dels micropobles es 

desenvolupen a la taula 4.  

Taula 4. Principals criteris que orienten els objectius de paisatge útils per als micropobles  

En relació al nucli urbà 

Desenvolupar plans especials de rehabilitació dels nuclis urbans d’interès 

Protegir el caràcter dels nuclis que conserven la seva configuració històrica 

Integrar gradualment els elements arquitectònics que provoquen un impacte paisatgístic 

Preservar les tècniques, materials i tipologies constructives de cada zona  

Millorar els perímetres de les urbanitzacions, amb dues finalitats: qualitat paisatgística i de protecció davant els incendis 

Reutilitzar o rehabilitar edificacions ja existents a l’hora d’instal·lar equipaments públics en espais oberts  

Garantir uns accessos als nuclis urbans ordenats i que facilitin la transició entre els espais oberts i els paisatges urbans 

En relació a les urbanitzacions i les noves intervencions urbanístiques i edificatòries 

Evitar una major dispersió de les urbanitzacions actualment existents 

Tenir en compte les fites emblemàtiques a partir dels elements i les dinàmiques de paisatge, en els nous creixements urbans  

Limitar la construcció de nous edificis alts i singulars a aquells indrets dels nuclis urbans que no en perjudiquin l’aspecte  

Promoure un poblament compacte dels nuclis urbans ja consolidats evitant la creació de nous assentaments urbans  

Incorporar progressivament arbrat als carrers i vies de les urbanitzacions prioritzant l’ús d’espècies autòctones de cada territori 

Vetllar per la prevalença d’elements naturals en el conjunt d’aquests teixits i integrar els valors naturals  

Evitar la construcció d’edificis amb un grau d’impacte visual sobre perfils escènics característics dels nuclis urbans 

Per a la planificació de les noves extensions urbanes, tenir en compte el patró paisatgístic preexistent 

En relació als espais oberts i l’entorn paisatgístic 

Potenciar uns espais oberts que s’integrin a les trames dels assentaments urbans 

Integrar paisatgísticament els diferents espais verds urbans en xarxes connectades amb els espais oberts circumdants  

Planificar espais d’hort en les noves extensions urbanes on es prevegin beneficis paisatgístics i socials 

Conservar el mosaic agroforestal com a patró agrícola d’elevada biodiversitat, valor històric i estètic i interès interpretat iu  

Evitar l’ocupació mitjançant infraestructures o conversions en sòl urbanitzable dels connectors ecològics i paisatgístics 

Protegir determinats espais agrícoles productius que llinden amb del territori urbà o periurbà  

Minimitzar els espais degradats de les perifèries de les poblacions i eixos de comunicació  

En relació als valors patrimonials (històrics, culturals, arquitectònics, naturals,...) 

Considerar i posar en valor els elements històrics i culturals de paisatge 

Posar en valor determinats elements de suport a l’activitat agrícola, construïts per l’acció humana al llarg dels darrers dos segles 

Respectar la continuïtat funcional dels canals, banquetes i sistemes de reg, etc... 

Protegir, conservar i delimitar els dominis dels camins tradicionals que articulen el territori 

Font: elaboració pròpia a partir dels criteris dels objectius de paisatge dels diversos catàlegs de paisatge de Catalunya. 
Observatori del paisatge (2015) 
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4.2. Les estratègies de desenvolupament urbanístic als micropobles 

Una de les principals determinacions de la planificació territorial, en els PTP de cada àmbit territorial, són les 

estratègies de desenvolupament urbanístic dels assentaments urbans. Aquesta qüestió és primordial ja que 

delimita i acota les expectatives del possible creixement futur dels nuclis urbans.  

En aquest sentit s’han analitzat les dades de les tipologies d’estratègies establertes als 1380 nuclis que 

conformen els micropobles de Catalunya (taula 5). Ara bé, s’ha percebut com les formulacions i els principis 

que porten a unes o altres estratègies no estan fonamentades sobre els mateixos criteris per als diversos 

àmbits territorials. Això és apreciable simplement pel fet que en algun del àmbits existeix una estratègia de 

desenvolupament pròpia que no es troba en els altres àmbits, i no en tots els PTP es proposen les mateixes 

tipologies d’estratègies. És a dir, sembla respondre al fet que els plans s’han executat en fases temporalment 

diferents i sense que hi hagi hagut una homogeneïtzació dels paràmetres que els regeixen, si més no pel que 

fa a l’apartat d’estratègies de desenvolupament urbanístic als PTP. 

Taula 5. Percentatges de les estratègies de desenvolupament urbanístic segons els PTP als micropobles  

Estratègia Percentatge (%) 

Estratègies quantitatives  

Creixement potenciat 0,2% 

Creixement mitjà 0,2% 

Creixement moderat 25,7% 

Creixement de reequilibri 5,4% 

Millora i compleció 59,5% 

Manteniment del caràcter rural 4,5% 

Consolidació 0,5% 

Estratègies qualitatives  

Canvi d’ús i reforma interior 0,5% 

Desenvolupament qualitatiu 0,9% 

Estratègia específica 0,5% 

Altres  

No especificat 2,1% 

Font: elaboració pròpia a partir dels PTP (2015) 

Així, doncs, tot i semblar que en termes generals els plans prenen una actitud preventiva davant la 

possibilitat de multiplicar les extensions urbanes als micropobles, afavorint la seva compleció i millora més 

que no pas la seva expansió urbanística, s’ha de puntualitzar que encara, en molts indrets de gran valor i 

interès paisatgístic es permeten dites extensions per mitjà d’estratègies de creixement urbanístic mitjà, de 

reequilibri o bé moderat. Així mateix, tot i que en molts nuclis l’estratègia convinguda sigui de millora i 

compleció, això no impedeix el desenvolupament de sectors i zones urbanitzables  que previs a l’entrada en 

vigor dels corresponents PTP ja estaven aprovats i per tant són susceptibles d’esser desenvolupats en 

l’actualitat o en el futur. És a dir que dites estratègies s’incorporen sobre una realitat urbanística en la qual 

ja existeixen creixements en fase de desenvolupament i que poden estar encara incomplerts, això fa que, 

tot i l’estratègia de desenvolupament establerta al pla, el potencial real de creixement del nucli pugui ser 

molt superior.  

4.3. Les normes territorials i les  directrius de paisatge dels PTP 

Cal considerar que en els redactats dels PTP es diferencia entre normes, directrius i recomanacions. 

D’aquesta manera alguns dels articles són d’aplicació directa, mentre que d’altres (tal i com es defineix als 

PTP) “poden, o han de  ser desenvolupades pel planejament urbanístic i encara unes altres que tenen el 

caràcter de recomanacions”. Això afegeix un component de certa ambigüitat, ja que l’obligatorietat en 

l’aplicació de cadascun dels articles s’ha de valorar en funció del propi redactat. Aquest fet fa que de vegades 

sigui difícil saber fins a quin punt, un o altre criteri, ha de ser realment desenvolupat en la formulació del 

planejament urbanístic municipal.  

En relació a les normes territorials, que són les que es centren en els assentaments, espais lliures i 

infraestructures, s'estableixen una sèrie de determinacions per als POUM que van en la direcció de 

“prioritzar l’ús del sòl urbà no consolidat i del sòl urbanitzable enfront la qualificació de noves àrees 

d’extensió” i també en “Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la 

proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva integració en el paisatge territorial” 

(PTP de les comarques gironines, 2014). Aquests dues premisses poden ser importants per a les 

planificacions futures als micropobles, que hauran de garantir ambdós aspectes en el sí del POUM. Ara bé, 

es pot puntualitzar també, que el seu redactat és tan ampli, que deixa un marge important a la seva 

justificació degut a la manca de concreció. 

En realitat el que formulen les directrius de paisatge específiques està basat en els criteris que han de guiar 

els objectius de paisatge de cada un dels catàlegs de paisatge. Això vol dir que el planejament urbanístic 

d’àmbit municipal que s’hagi de redactar, revisar o modificar en un determinat micropoble, a partir de la 

data d’aprovació del corresponent PTP, s’hauran de complir les premisses i criteris establerts. Ara bé, tal i 

com s’ha comentat, l’ambigüitat de les directrius, en tant que no deixen clar el seu caràcter normatiu o de 

recomanació, fa que la seva transposició al planejament sigui més flexible.  

Així, les normes i directrius de paisatge contingudes als PTP són eines útils per un planejament urbanístic, en 

l’àmbit municipal, que vetlli per la preservació dels valors paisatgístics als micropobles. Ara bé, és molt 

important, doncs, que els agents urbanitzadors en tinguin coneixement i les apliquin alhora d’abordar els 
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processos de transformació urbana i paisatgística dels nuclis que conformen els micropobles. De la mateixa 

manera, els organismes de control de la Generalitat de Catalunya, que han d’aprovar els documents en la 

seva fase de tramitació, han de verificar l’aplicació estricta i sobretot la justificació sensata d’aquests criteris 

en la redacció dels diversos plans i projectes que s’elaboren per part dels diferents agents urbanitzadors en 

l’àmbit local. És a dir, que l’aplicació d’aquests criteris en el planejament urbanístic, seran realment efectius 

el dia en que es prenguin en consideració i s’integrin en la pràctica urbanística de forma seriosa per part de 

tots els agents responsables que intervenen durant els processos urbanitzadors. 

4.4. Urbanisme i el paisatge als micropobles  

En la Llei 2/2002, de 24 de desembre, d’urbanisme i llurs modificacions, la qüestió del paisatge no s’incorpora 

verdaderament com un aspecte fonamental de la planificació urbanística. A l’analitzar el seu contingut, a 

part dels preàmbuls, que no s’articulen ni normativitzen (sinó que és més una declaració d’intencions), es 

pot apreciar com el paisatge apareix a l’inici, en l’article 9, tot i que es tracta de directrius que en realitat no 

concreten ni obliguen. A partir d’aquí només té cert protagonisme en les noves construccions o rehabilitació 

d’edificacions en sòl no urbanitzable per mitjà dels estudis d’impacte paisatgístic (articles 48 i 50). També es 

pren en consideració en l’article 71 on es contempla la possibilitat de inventariar i catalogar els paisatges en 

l’àmbit municipal per mitjà dels catàlegs de béns protegits.  A part, doncs, del que s’ha anomenat, les 

qüestions relatives al paisatge i la seva relació amb l’urbanisme passa completament desapercebut. 

D’aquesta manera sembla clara una concepció del paisatge centrada en el sòl no urbanitzable i vinculada 

sobretot a factors mediambientals. Si es considera que ja a l’any 2000 el Parlament de Catalunya feia seus 

els principis del CEP, amb un concepte molt més ampli, és evident que hi ha una forta contradicció en la 

forma d’entendre el paisatge, la seva protecció, ordenació i gestió  i la seva integració a la llei d’urbanisme, 

que és realment escassa. És potser per aquest motiu que en l’actualitat s’està treballant en l’elaboració d’una 

nova llei d’urbanisme que ha de ser capaç d’incloure aspectes com el paisatge o el medi ambient (Agustí 

Serra, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, 2013). 

Per això, i si es considera que el principal instrument per a l’ordenació territorial i la planificació urbanística 

en l’àmbit local és el POUM, que es regeix principalment per la llei d’urbanisme, es pot determinar que, a 

priori, el paisatge no és un aspecte rellevant en les polítiques de planificació urbanística municipals, ja que 

les lleis que les regulen, no tenen en compte el paisatge, més enllà de la necessitat d’elaborar estudis 

d’impacte i integració paisatgística al sòl no urbanitzable. 

Per altra banda és en l’escala local on la transformació del paisatge troba el seu màxim exponent, ja que és 

en aquests indrets, des de la percepció i vivència directa del paisatge a petita escala, on els 

desenvolupaments urbanístics poden provocar alteracions importants en la qualitat paisatgística dels 

micropobles. En aquest sentit, els processos urbanístics i edificatòris que tenen origen als POUM són els 

principals causants de la devaluació dels valors paisatgístics al món local i, per aquest mateix motiu és 

importantíssim actuar directament mitjançant la integració de les polítiques de paisatge en les eines i 

instruments de la planificació urbanística municipal com a garantia de la preservació dels valors paisatgístics, 

sobretot als micropobles.  

Si a tot plegat es suma el fet que els micropobles solen estar situats en indrets de gran qualitat i valor 

paisatgístic, la qüestió és encara més contradictòria. És a dir, mentre els micropobles són àmpliament 

valorats per les seves qualitats paisatgístiques, els mecanismes de transformació urbana i paisatgística dels 

mateixos, a partir dels POUM, no incorpora criteris basats en la integració paisatgística per al seu 

desenvolupament. 

4.5. La realitat urbanística als micropobles i el sòl no urbanitzable 

La realitat urbanística dels micropobles és molt complexa i les seves implicacions són transversals i varien en 

funció de multitud de fenòmens. Si bé inclouen casos molt particulars, en termes generals i segons 

l’Associació de Micropobles de Catalunya, es produeixen dues grans realitats sobre el seu desenvolupament. 

D’una banda aquells nuclis que per la seva situació estratègica per la seva relació de proximitat amb altres 

poblacions o àrees geogràfiques, que actuen com a pols de atracció o de centralitat, que tenen una major 

capacitat de veure incrementada la seva pressió urbanística. En segon lloc es troben els micropobles que  

pateixen dificultats per incrementar la seva població i, que per tant, els costa inclús estabilitzar-la, ja que 

sovint perden població.  

Ell més rellevant, però, no és que un micropoble estigui en procés de decreixement poblacional o que estigui 

sotmès a una major demanda poblacional sinó que el seu model de desenvolupament urbanístic sigui 

coherent amb els valors del paisatge i amb l’entorn del context urbà. En aquest sentit, és important tenir en 

compte que tot indret pot despertar un interès sobtat degut a tot tipus de fenòmens i, per tant, el principi 

d’idoneïtat del seu planejament urbanístic als valors i a la nova cultura del territori és un factor clau pel 

desenvolupament sostenible del seu futur. Per això la intenció del treball pretén ser vàlid per a la totalitat 

dels nuclis que conformen els micropobles, de forma independent al seu grau de creixement o de 

desenvolupament urbanístic.  
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Tot i la diversitat de situacions i particularitats que es poden observar als micropobles, existeixen alguns 

factors comuns que generen o poden generar en algun moment una necessitat de créixer, i per tant, una 

demanda de nous habitatges. Òbviament els creixements poblacionals, ja siguin de residències principals o 

secundàries solen anar associades també a creixements en les infraestructures i els serveis que els municipis 

posen a disposició dels seus ciutadans. D’aquesta manera l’increment poblacional comporta una expansió 

urbanística i, per tant, un procés urbanitzador al nucli que conforma el micropoble. 

No tots els micropobles es troben immersos en processos de creixement poblacional i/o urbanístic, però sí 

que tots es poden veure sotmesos en alguna ocasió a processos de creixement demogràfic i/o de 

desenvolupament urbanístic derivat del primer factor. Per això, en aquest apartat s’apunten els principals 

factors (partint dels estudis de  Antoni F. Tulla, 2008) que de forma directa solen conduir a un increment de 

la demanda d’habitatges i, en conseqüència, a una certa pressió urbanística als m icropobles. En aquest 

sentit, es precisa que les motivacions i raons per les quals es produeixen aquests fenòmens són molt diversos 

i varien en el temps. Alhora que és interessant considerar totes aquestes casuístiques com a possibles 

causants directes dels creixements i desenvolupaments urbanístics als micropobles. Entre elles es pot 

destacar: 

1_La relocalització d’activitats pròpiament urbanes en indrets més rurals.  

2_La creixent demanda de segones residències en la recerca d’espais de contacte amb la natura i 

desconnexió del model de vida urbà.  

3_La creixent demanda d’espais d’acolliment per la pràctica d’activitats de lleure i esport vinculades a la 

natura.  

4_La creixent demanda d’un model de vida més vinculat a la natura i als valors tradicionals de la ruralitat.  

5_Les recents onades d’immigració que recerquen de treball en activitats agràries o ramaderes tenen cabuda 

en espais més rurals on s’hi poden trobar els micropobles. 

6_La implementació de centres de recerca i d’investigació, sovint associats al camp de l’agricultura i la 

ramaderia han propiciat l’oportunitat d’establir llocs de treball qualificats al medi rural. 

7_La valorització dels espais naturals, el seu paisatge i la seva qualitat de vida amb alt valor ecològic i natural 

comporta una pressió urbanitzadora d’aquests espais.  

8_En alguns indrets del territori es pot produir un fenomen de tipus pèndol degut a la presència de nuclis de 

població que ja han experimentat un creixement important, sobretot en termes d‘urbanitzacions i segones 

residències i que ha assolit un cert grau de saturació que pot desplaçar les noves demandes cap a altres 

nuclis propers encara no desenvolupats en termes urbanístics.  

9_Un factor que explica també el possible creixement de nous sectors urbanitzables als micropobles són les 

demandes de la mateixa població resident o dels propis propietaris dels solars que moltes vegades busquen 

sortida a les seves necessitats d’habitatge i es reubiquen per construir residències amb majors prestacions i 

confort. 

Al mateix temps, tots aquests factors es veuen afavorits per un seguit de qüestions, de caràcter més 

indirecte, que amplifiquen encara més els propis fenòmens, de manera que es tracta d’un peix que es 

mossega la cua, on un factor afecta a l’altre i així successivament. Entre els principals factors indirectes que 

afavoreixen l’increment de la demanda d’habitatge als micropobles es poden destacar: 

1_Les demandes dels ciutadans que habiten els micropobles associades al principi d’equilibri territorial que 

van en la direcció de la millora dels serveis i la seva equiparació en relació a altres indrets més ben dotats. 

2_Les millores en les infraestructures, que es produeixen de forma constant van facilitant poc a poc 

l’accessibilitat als micropobles i els acosta als nuclis i pols de centralitat regionals o territorials, fent més 

atractiu la visita als micropobles i disminuint notablement els temps derivats de la seva mobilitat.  

3_L’avanç de les noves tecnologies de la informació i la comunicació permeten una connectivitat major per 

a indrets que fins ara no tenien bones connexions. Aquest fet pot facilitar la implementació de noves 

activitats o l’establiment de nous habitants amb activitats professionals que permeten el treball a distància.  

4_La revalorització cultural dels productes i activitats artesanals com a símbol identitari i comerç de 

proximitat, que va associat a una cultura més arrelada als valors de la natura i l’ecologisme, i que porta també 

al sorgiment de noves activitats ramaderes, agràries i artesanals.  

5_Un altre factor que pot ser determinant són les expectatives volàtils basades en el mercat immobiliari 

especulatiu  que generen una pressió a les Administracions locals, ja sigui per parts dels propietaris del sòl 

locals com de promotors sobrevinguts. Això provoca la disposició de nou sòl per a ser urbanitzat i l’aparició 

de nous solars i promocions d’habitatges a la venta. En aquest cas, l’oferta també genera demanda. 

5                                                                   
LA PRESSIÓ URBANÍSTICA ALS MICROPOBLES 

EN EL CONTEXT DE LA NOVA RURALITAT  
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El treball proposa l’estudi del model urbanístic predominant a partir de l’anàlisi de casos paradigmàtics que 

puguin servir d’exemple. El que s’analitza són algunes de les principals pràctiques edificatòries pel que fa al 

desenvolupament urbanístic que s’ha donat durant les darreres dècades als micropobles catalans. 

En aquest capítol s’han seleccionat de forma aleatòria exemples representatius de males pràctiques de tot 

Catalunya que permeten visualitzar les fragilitats del model. Per fer-ho, s’han escollit aspectes que permeten 

detectar de forma clara les incoherències i/o deficiències que ha generat el model urbanitzador en els 

conjunt de la qualitat paisatgística i de la riquesa patrimonial dels micropobles. En aquest sentit, es localitzen 

casos en la totalitat del territori català, de manera que es vol constatar també la gran homogeneïtat 

territorial de les solucions desenvolupades per l’urbanisme a l’escala local.  

Bàsicament, el que s’ha intentat posar de manifest són alguns dels principals factors que han condicionat el 

model de creixement urbanístic actual i que, per tant, són els que realment caldria revisar i/o repensar per 

encarar un futur model de desenvolupament urbanístic molt més coherent amb el territori en el qual 

s’implanta i més acord amb els valors paisatgístics i les especificitats de llur matriu territorial. Aquests factors 

es presenten a la taula 6 i s’han detectat com a determinants per a la configuració paisatgística dels 

micropobles. Representen, doncs,  un recull dels elements cabdals que els diversos autors identifiquen per 

a garantir la qualitat paisatgística dels petits nuclis històrics. Per a cada un dels factors es presenta una anàlisi 

i posteriorment es fa una proposta. 

Taula 6. Principals factors en la integració paisatgística de l’urbanisme als micropobles 

L’estratègia de creixement i de desenvolupament urbanístic 

Les façanes urbanes amb valor paisatgístic 

Les noves urbanitzacions i conjunts d’edificacions als micropobles  

La implantació d’edificacions de dimensions importants a les proximitat dels nuclis 

Les zones verdes i els espais lliures als micropobles 

El patrimoni històric, cultural i arquitectònic 

La integració paisatgística. La matriu territorial 

Font: elaboració pròpia a partir de les diverses lectures (veure bibliografia) 

6.1. L’estratègia de creixement i desenvolupament urbanístic 

Anàlisi 

Sembla que el més freqüent en l’aplicació de l’ordre de prioritats a l’hora de planificar el desenvolupament 

urbanístic segueix la jerarquia marcada per la taula 7. Així, doncs, normalment els POUM incorporen una 

combinació de les estratègies de planificació urbanística exposades a la taula que probablement caldria 

revisar.  

Taula 7. Ordre de prioritats en les estratègies de desenvolupament urbanístic i grau d’afectació paisatgística i territorial 

Font: elaboració pròpia 

Aquest ordre de prioritats reflexa com l’estratègia general de planificació territorial i els sistemes de 

desenvolupament urbanístic que més s’han estat implementant en el territori a l’hora de proposar fórmules 

de creixement no responen a criteris d’impacte paisatgístic ni ambiental sobre el territori, sinó més aviat 

d’unes inèrcies heretades d’èpoques anteriors on la preservació del paisatge i del medi ambient no eren 

encara aspectes rellevants en la planificació territorial. 

Proposta 

En l’estratègia general pels possibles creixements i noves actuacions urbanístiques o edificatòries als 

micropobles caldria, en primer lloc, una revisió de les necessitats reals i potencials de creixement; és a dir, 

valorar si les expectatives de creixement són viables, possibles i sostenibles en termes d’impacte al territori, 

però també en relació a les transformacions culturals, socials i econòmiques que es poden generar al arrel 

del desenvolupament urbanístic.  Per aquest motiu, es fa necessària un reflexió sobre el model de poble que 

vol esdevenir en un futur a mig i llarg termini, per tal de sospesar les expectatives, les necessitats i les 

capacitats i contingències de creixement a fi d’assolir un desenvolupament  urbanístic coherent amb les 

dinàmiques del territori i els valors del paisatge.  

Així doncs, la proposta es concentra en establir uns criteris generals per tal d’establir una estratègia global 

tot seguint un ordre de prioritats, que justament va en el sentit contrari al comentat anteriorment (taula 8). 

Prioritat Estratègia de desenvolupament urbanístic Grau d’afectació  
1 Nous sectors de desenvolupament en sòl urbanitzable 100 

                          0 

2 Polígons d’actuació o Plans de millora urbana en sòl urbà  

3 Compleció del teixit urbà per noves edificacions en sòl urbà  

4 Increment de les unitats en habitatges o parcel·les existents 

6                                                                   
FACTORS DETERMINANTS PER A LA INTEGRACIÓ 

PAISATGÍSTICA DE L’URBANISME ALS MICROPOBLES. 
ANÀLISI DE CASOS, PROPOSTES I MESURES ALTERNATIVES  
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Taula 8. Ordre de prioritats en les estratègies de desenvolupament urbanístic i grau d’afectació paisatgística i territorial 

Font: elaboració pròpia 

Es veu com al invertir l’ordre de prioritats en les estratègies de desenvolupament urbà es poden assolir cotes 

de creixement importants sense necessitat d‘incrementar desmesuradament les superfícies de sòl 

urbanitzable.. 

Per això, l’ordre en les estratègies de desenvolupament urbà a partir d’una reflexió de expectatives, 

necessitats, capacitats i contingències en línies generals, i segons el que s’ha descrit, pot seguir la seqüència 

de la figura 10 basada en un cas general hipotètic. En la figura es pot apreciar com la idea central és la de re-

iniciar el procés des del nucli històric de major densitat per expandir les actuacions cap a l’exterior o la 

perifèria. 

Figura 10. Estratègia genèrica per al desenvolupament urbanístic d’un micropoble  

 

     Fase 01       Fase02       Fase03        Fase04 

 

6.2. Les façanes urbanes amb valor paisatgístic 

Anàlisi 

Les façanes urbanes amb valor paisatgístic als micropobles representen un element cabdal en la configuració 

paisatgística dels mateixos. Bàsicament fa referència als trams de façana que són visibles des dels principals 

punts d’aproximació als micropobles. De fet, molt sovint és aquesta la principal imatge de referència del 

municipi i la que s’exposa com a més representativa, identitària o inclús com a reclam i promoció externa 

del nucli (veure figura 11). Si es cerca al Google directament els noms de micropobles en molts casos les 

primeres imatges que resulten de la cerca són les de les seves siluetes en relació al seu entorn paisatgístic 

immediat.  

En aquest sentit, són il·lustratius els conceptes sobre l’anàlisi dels factors de visibilitat en l’estudi de conques 

visuals i en l’elaboració dels mapes d’exposició visual, sobretot l’abast visual normal que segons Carolina 

Martí (2010) és la “distància màxima a la qual un objecte és visible en sentit horitzontal”. Tot i que alguns 

autors estableixen aquesta distància màxima de l’anàlisi als 5 quilòmetres (Martí, 2010), en el cas dels 

micropobles, i al tractar-se d’escales d’anàlisi i treball més petites, aquesta distància resulta massa gran ja 

que es desdibuixa la imatge del nucli urbà i la seva relació amb l’entorn paisatgístic, fet que dificulta la visual 

neta dels diversos elements que configuren el fons escènic. Així doncs, pel cas d’aquest treball, i en particular 

per l’anàlisi de les façanes urbanes amb valor paisatgístic, l’estudi de les visuals en funció de la distància 

d’aproximació es demostra que la distància òptima en funció de la configuració del nucli es mou entre 200 i 

500 metres. 

Figura 11. Imatge arquetípica d’un micropoble i principal reclam del mateix 

 
Font: Google imatges. Imatge lliure de drets 

 

El fet que es considera la visual des de les aproximacions per vies motoritzades respon la realitat de la 

mobilitat al conjunt de Catalunya que mostra com els fluxos principals de desplaçaments al territori es 

realitzen en vehicles privats o col·lectius, però essencialment  motoritzat; ja sigui cotxe, motocicleta o 

autobús. Així que les carreteres es converteixen en l’actualitat en el principal medi a través del qual l’individu 

es comunica amb el paisatge (Sánchez de Arbol et al., 2012).  

Aquest estudi es situa en la línia del que apunta la Guia Europea d’Observació del Patrimoni Rural-CEMAT 

(2006) es vol estendre el concepte de patrimoni el qual inclou el “conjunt d’elements materials i immaterials 

que testimonien les relacions particulars que una comunitat humana ha establert al curs de la història amb 

un territori”,  de manera que el patrimoni d’allò quotidià i d’un aparent menor valor a vegades pot ser més 

il·lustratiu de la realitat i és també mereixedor de l’atenció que requereix tota ordenació i planif icació 

territorial des dels criteris de la sostenibilitat i la preservació dels valors identitaris. 

Prioritat Estratègia de desenvolupament urbanístic Grau d’afectació  
1 (Fase 01) Increment de les unitats en habitatges o parcel·les existents 0 

                            100 

2 (Fase 02) Compleció del teixit urbà per noves edificacions en sòl urbà 

3 (Fase 03) Polígons d’actuació o Plans de millora urbana en sòl urbà  

4 (Fase 04) Nous sectors de desenvolupament en sòl urbanitzable 
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En la quotidianitat de la pràctica urbanística municipal sembla que  les façanes urbanes amb valor paisatgístic 

no siguin una prioritat, a menys que es tracti de situacions molt evidents, en les quals la silueta conté un 

valor patrimonial fàcilment reconeixible. Es presenta, doncs, per tal d’evidenciar el que s’ha comentat com 

un exemple de façana urbana amb valor paisatgístic que encara en l’actualitat es manté en una saludable 

qualitat paisatgística i que pot ser interessant de preservar i potenciar, tot evitant intervencions que en 

puguin generar un impacte important al seu davant. És el cas d’Erinyà, que és un nucli de població de 27 

hab., que pertany al municipi de Conca de Dalt al Pallars Jussà. 

Figura 12. Façana urbana amb valor paisatgístic del nucli d’Erinyà  

 
Font: elaboració pròpia a partir d’imatges Google Street View 

Si s’analitzen les normes subsidiàries, que són del 2001, es pot observar com es planifica una zona per a ser 

urbanitzada en la modalitat ‘residencial habitatge en filera’, de manera que en un futur més o menys pròxim 

es podria edificar la zona situada al davant de la façana urbana amb valor paisatgístic, i que es mostra a la 

figura 13, on es marquen els límits volumètrics reals del possible desenvolupament urbanístic. D’aquesta 

forma es reflexa la manca de previsió en l’impacte que pot suposar la construcció de les nous habitatges en 

les principals visuals del micropoble, on es podria donar el cas que restaria només visible alguna teulada i la 

torre del campanar. Un bon estudi d’impacte i integració paisatgística podria haver detectat aquest 

problema. 

Figura 13. Zona susceptible d’ésser urbanitzada en la modalitat d’habitatges en filera  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les normes subsidiàries del municipi (2001) 

Proposta 

La proposta es basa en aplicar en cada cas la metodologia presentada. És a dir una anàlisi de les visuals des 

dels diferents itineraris o vies d’aproximació al micropoble i llavors una identificació i catalogació -en el 

supòsit que existeixen façanes urbanes amb valor paisatgístic- dels trams de façana que caldria preservar. 

Aquesta catalogació hauria de permetre l’aplicació de mesures per la seva protecció així com també per la 

preservació i potenciació per mitjà de polítiques i incentius que en millorin la seves condicions visuals i els 

seus valors associats al paisatge. 

En aquest supòsit, la façana urbana és requalificada per passar a formar part del patrimoni del municipi i així 

ser objecte de treballs per la seva posta en valor. Aquesta última tasca es pot abordar des de nombroses 

perspectives entre les quals es poden destacar: 

1_Consolidació de la seva preservació amb figures de protecció urbanística que evitin la implementació de 

noves operacions urbanístiques o la construcció de noves edificacions en els espais que en els quals es pugui 

afectar la façana urbana amb valor paisatgístic.  

2_Millora de la seva visibilitat i apreciació des de les vies d’aproximació a través de l’eliminació, reducció o 

replantejament d’elements naturals o artificials que en dificulten o obstaculitzen una bona visualització.  

3_Millora de les seves qualitats paisatgístiques mitjançant plans especials, treballs de rehabilitació i 

recuperació d’elements patrimonials de la façana urbana complementaris com feixes, murs,  jardins, etc. 

4_Una altra estratègia va en la direcció de concebre les vies d’aproximació com a veritables itineraris 

paisatgístics, on es podrien definir mesures per amplificar les seves funcions paisatgístiques.  

6.3. Les noves urbanitzacions i conjunts d’edificacions  

Anàlisi 

Un dels grans esculls i que realment representen una de les principals amenaces del model de 

desenvolupament urbanístic practicat durant les darreres dècades als micropobles és la integració 

paisatgística i urbana de les noves urbanitzacions o conjunts edificatòris. 

Solen formar petites urbanitzacions, que a l’escala local dels micropobles consumeixen una part important 

del sòl amb proporcions importants en relació als nuclis històrics i els seus respectius creixements urbans 

tradicionals. En la tesis de Juli Valdonciel Coll (2011), “Paisatge i models urbans contemporanis. Les 

comarques gironines (1979-2006): Del “Desarrollismo” a la globalització” es demostra com les urbanitzacions 

han estat la tipologia més replicada al llarg del territori, principalment les de baixa o molt baixa densitat, i 

“han comportat greus problemes mediambientals i paisatgístics” mostrant la “incapacitat del planejament 
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municipal a ordenar racionalment aquests processos”. Un exemple que pot ser paradigmàtic d’aquesta 

realitat és el de la figura 14, on es mostra que la superfície d’urbanització respecte la del nucli històric d’Urús 

(La Cerdanya) és de més del 600%. 

Figura 14. Sectors urbanitzables i nucli històric al nucli d’Urús (la Cerdanya)  

 
Font: elaboració pròpia a partir del POUM d’Urús 

Les noves trames d’aquestes urbanitzacions s’han construït, doncs, seguint criteris que ni responen a les 

trames urbanes que caracteritzen els nuclis antics ni tampoc a la matriu territorial que defineix el paisatge 

(figura 15). Bàsicament s’han organitzat seguint trames que obeeixen a una estructura racional (moltes 

vegades ortogonal) de divisió entre parcel·les i vials, i que té un caràcter molt més expansiu i amb menor 

densitat respecte dels nuclis històrics. Aquests sectors urbanitzables generen teixits urbans de gran 

homogeneïtat formal, amb la regularitat i l’ortogonalitat com a característiques principals. 

Figura 15.  Sectors urbanitzables i nucli històric al nucli d’Albanyà/Contrast de trames urbanes  

 
Font: elaboració pròpia a partir del POUM d’Albanyà  

En la majoria de casos, en el procés d’ordenació i planificació de les noves urbanitzacions no s’han 

contemplat mesures per assolir una bona integració paisatgística ni en la seva implantació o localització, en 

primer lloc, ni tampoc en el tractament de la seva volumetria per mitjà de l’establiment de paràmetres 

urbanístics que n’evitin el seu impacte. D’aquesta manera, s’han construït edificacions en urbanitzacions 

amb tipologies que composen un conjunt de volums importants i que visualment es presenten de forma 

imponent en relació al paisatge de l’entorn, o en relació als teixits urbans tradicionals i antics. Els aspectes 

més importants que es poden destacar per tal d’estudiar els efectes que les urbanitzacions poden tenir sobre 

els principals valors del paisatge als micropobles, es descriuen a la taula 9. 

Taula 9. Principals mancances dels sectors urbanitzables en relació a l’ integració paisatgística 

Implantació inadequada del sector en relació a les façanes urbanes amb valor paisatgístic  

Incoherència de les trames en relació als teixits històrics  

Manca de franja de transició entre la urbanització i el nucli històric 

Manca de franja de transició entre la urbanització i l’entorn paisatgístic agroforestal  

Manca d’integració paisatgística de les tipologies edificatòries (volums, textures i vegetació) 

Font: elaboració pròpia segons els casos analitzats 

Proposta 

Per assolir un alt grau d’integració paisatgística, en el cas de les noves urbanitzacions o conjunts 

d’edificacions, es proposa un llistat de prioritats que segueix els aspectes tractats en la taula 23 i que 

representen una jerarquia que va d’allò més genèric a allò menys genèric. 

6.3.1. Implantació del sector i les façanes urbanes amb valor paisatgístic_Per aquest primer aspecte és 

primordial realitzar un estudi de les visuals sobre els micropobles des de les vies d’aproximació. Bàsicament 

es tracta de seguir les indicacions exposades a l’apartat 2 de proposta d’aquest capítol (façanes urbanes amb 

valor paisatgístic). Aquest estudi hauria de permetre elaborar un mapa de zones on l’afectació paisatgística 

del nou sector urbanitzable fos menor.  

6.3.2. Coherència de les noves trames amb els teixits històrics o tradicionals_Es important trobar un equilibri 

entre la trama preexistent i la nova. De fet, aquesta última hauria de sorgir de la matriu territorial,  i es solen 

basar en una estructura viària desordenada, en un mosaic fragmentat de buits i plens ocupats per 

edificacions i patis, en un ric repertori d’elements perifèrics com hortes, murs, estables... 

6.3.3. Franja de transició entre la urbanització i el nucli històric o tradicional_És imprescindible pensar en els 

perímetres de l’actuació per tal de garantir una bona connexió amb el seu entorn urbà històric o amb els 

posteriors creixements tradicionals. Es tracta d’explotar al màxim els valors de l’entorn en el qual s’implanta 

la nova operació urbanística, i d’establir criteris que evitin un perjudici pels residents actuals en relació a la 

obstaculització de visuals o altres possibles afectacions degut a la proximitat de la nova ordenació 

urbanística.  

100m 

NUCLI HISTÒRIC  

URBANITZACIÓ 

NUCLI HISTÒRIC  URBANITZACIÓ 

100m 

NUCLI HISTÒRIC 

NUCLI HISTÒRIC 

URBANITZACIÓ 
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6.3.4. Franja de transició entre la urbanització i l’entorn paisatgístic_Aquestes franges són molt importants 

perquè marquen la relació entre els espais edificats i els espais agroforestals de l’entorn paisatgístic del 

micropoble. Es tracta d’establir uns límits flexibles dels sectors urbanitzables i dels polígons d’actuació a fi i 

efecte de permetre una transició fluïda on el camp entri dins la urbanització i la urbanització entri al camp, 

per finalment fondre’s i confondre’s.  

6.3.5. Integració paisatgística de les tipologies edificatòries _La idea que es vol transmetre és la d’un conjunt 

d’edificacions que formen un “poblet” que combina volums fragmentats en cada una de les unitats 

d’habitatge però agrupats en el seu conjunt, amb patis i jardins privats i/o comunitaris que es van 

entrellaçant amb els volums de les edificacions. Amb tipologies de menor impacte paisatgístic i, per tant, el 

amb un efecte sobre les visuals del nucli menor. A més, consumeixen menys sòl i s’aconsegueixen 

edificacions més compactes sense perdre la possibilitat de gaudir d’habitatges que també tinguin patis i 

jardins exteriors, confortables i de qualitat. 

6.4. La implantació d’edificacions de dimensions importants a proximitat dels nuclis històrics o tradicionals  

Anàlisi 

Aquest tema és de vital importància, ja que sovint als micropobles es construeixen edificacions de 

dimensions considerables als entorns del nucli que poden afectar en gran mesura la seva percepció visual i, 

per tant, la seva qualitat paisatgística. Aquestes construccions solen estar associades a les activitats agràries 

i ramaderes, (granges, magatzems agrícoles, coberts agrícoles, cooperatives, etc.) però també es poden 

derivar d’altres activitats econòmiques com les industrials (naus industrials, fàbriques, instal·lacions 

industrials, etc.) o inclús -i més recentment- a edificacions d’ús públic com són grans equipaments col·lectius 

(pavellons, pistes esportives, casetes d’instal·lacions esportives, equipaments culturals, sales multiusos, 

etc.). També es pot donar el cas d’infraestructures de gran abast que normalment es planifiquen per 

qüestions relatives a l’energia, l’abastament d’aigua, el medi ambient, (com per exemple estacions de 

depuració, estacions transformadores d’electricitat, antenes de telecomunicacions, etc...) o bé 

d’infraestructures de comunicació com grans variants viàries, vies ferroviàries, autopistes, ponts i vies 

d’incorporació. Totes aquestes construccions es poden donar en qualsevol dels tipus de sòl (urbà, 

urbanitzable o no urbanitzable) i, en qualsevol cas, cal estudiar-ne els seus efectes sobre la percepció i la 

qualitat paisatgística al micropoble. 

 

Figura 16. Edificació de grans dimensions a l’entorn del nucli de Sanaüja 

 
Font: elaboració pròpia a partir d’imatges Google Street View 

Proposta 

El que caldria primer és fer un estudi de les visuals del micropoble des dels seus punts d’aproximació 

principals, i posteriorment elaborar uns mapes de protecció de les façanes urbanes amb valor paisatgístic i 

dels elements patrimonials que caldria preservar i/o potenciar. A partir d’aquí, s’hauria d’estudiar la millor 

implantació de l’edificació o instal·lació amb l’argument que cal fer prevaler l’interès general al particular i 

que, per tant, l’afectació a la qualitat paisatgística del micropoble és vital i d’interès general. Per això es 

poden utilitzar mesures per incentivar la reubicació o implantació de les activitats en els sectors menys 

perjudicials, així com promoure permutes o estudiar-ne la viabilitat per fer possible que aquesta tipologia 

d’edificacions es col·loquessin en els indrets on menys impacte paisatgístic tinguin.  

També caldria elaborar un minuciós estudi d’impacte i integració paisatgística basat en la matriu territorial, 

sota els criteris de proporcionalitat, tot evitant edificacions o instal·lacions de gran format als micropobles i 

minimitzant-ne els seus efectes sobre el paisatge. 

6.5. Les zones verdes i els espais lliures  

Anàlisi 

La discussió rau en el fet que als micropobles l’entorn agroforestal i la riquesa del patrimoni natural i dels 

elements vegetals de l’entorn paisatgístic té un gran valor i ofereix nombroses possibilitats. De fet, es pot 

considerar ja com un conjunt d’espais verds. Però, la planificació tradicional dels nous sectors urbanitzables 

i de les noves operacions d’urbanització que es desenvolupen no van en aquesta línia, ans al contrari,  creen 

noves zones verdes exògenes inscrites dins els límits dels sectors corresponents. Aquest fet porta a tenir 

paisatges deslocalitzats amb parcs artificials que no es corresponen amb la realitat paisatgística local i que 

acaben conformant un  panorama de verd “artificialitzat” que contribueix encara més a l’efecte pervers 

sobre el paisatge del conjunt edificat del sector urbanitzable. 
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Els nous parcs, de vegades excessivament dissenyats i altres vegades simplement improvisats, amb plantes i 

espècies vegetals que no han estat seleccionades i concebudes sense més propòsit que seguir les dinàmiques 

de la cultura urbanitzadora predominant, són de gran mediocritat. Sense una reflexió profunda del seu paper 

al sí de la zona verda, sense una idea clara de la seva funció i les virtuts de cada espècie, de cada arbust i de 

cada arbre plantat, sense una visió concreta de cada una de les unitats vegetals i sense cap concepte global 

per al conjunt del parc. A tot això s’afegeixen els nombrosos elements del mobiliari urbà, sortits d’un catàleg 

per ser escollit quasi de forma aleatòria.  

No existeix, doncs, una veritable connexió entre les zones verdes i els elements del patrimoni natural del 

micropoble. En general no s’habiliten els sectors d’interès natural i paisatgístic com a espais verds 

complementaris a les urbanitzacions, sinó que funcionen de forma inconnexa i discontínua sense tampoc 

concebre corredors verds capaços d’enllaçar unes i altres zones. No es fa un aprofitament de l’oportunitat 

que ofereix el ric panorama patrimonial dels micropobles; una de les seves grans riqueses (murs, feixes, 

marges, plantacions, fonts, ponts, recs, rieres, basses, zones d’horta, boscos,  etc. 

Figura 17. Elements de la zona d’equipaments i zones verdes del nucli de Salàs del Pallars  

 
Font: elaboració pròpia a partir d’imatges Google Street View 

Proposta 

La proposta per aquest punt del treball es basa en mirar d’introduir el paisatge de l’entorn del micropoble 

en les actuacions de les zones verdes i espais lliures. Aprofitar les virtuts dels paratges naturals existents, 

potenciar-les i permetre que se’n pugui fer ús racional per part dels veïns i visitants del micropoble. Aquests 

espais poden ser zones de camp obert, zones de boscos, corriols i trams de marges, espais de zones d’hortes, 

un indret de feixes, l’entorn d’una font, etc. En aquests espais verds caldria introduir-hi elements capaços 

d’acollir tot tipus d’activitat; és a partir del projecte arquitectònic, urbanístic i paisatgístic i en base a la matriu 

territorial que es podria generar una intervenció de qualitat paisatgística.  

En aquest sentit seria recomanable que, en cas d’introduir nova vegetació, es portés a terme bon estudi de 

la vegetació, de les seves característiques i la seva adaptació al medi, les seves funcions, i els objectius i 

propòsits que cada planta té per a l’entorn pel qual s’ha concebut. És evident que les solucions podrien ser 

múltiples, però, en definitiva, es tracta de reduir les superfícies de nova creació de zones verdes i lliures 

exteriors amb elements endògens i, per contra, potenciar les àrees agroforestals existents i millorar-les amb 

la introducció de petites intervencions que permetin adaptar les zones per a practicar les activitats que s’hi 

pretenguin realitzar. Per això, entre altres, s’anomenen algunes de les possibles intervencions en la següent 

taula: 

Taula 10. Mesures per la planificació de zones verdes i espais lliures integrades paisatgísticament als micropobles  

Arranjament de corriols i llurs marges com a zones verdes 

Arranjament de rieres, millora dels accessos, lleres i creació de passos i passeres 

Incorporació de zones verdes en conreus i plantacions amb intervencions puntuals  

Arranjament de fonts i basses com a zones verdes ampliant la seva àrea d’acció  

Incorporació de zones verdes i espais lliures en boscos millorant el sotabosc 

Condicionament de zones en espais d’horta 

Font: elaboració pròpia  

6.6. El patrimoni històric, cultural i arquitectònic  

Anàlisi 

En la pràctica urbanística actual s’ha produït una pèrdua important d’elements patrimonials, sobretot perquè 

no s’han associat a la categoria de gran patrimoni que s’ha de protegir i preservar sinó que han estat 

considerats com elements d’escàs valor. És a dir, que el patrimoni més comú o quotidià no s’ha tractat per 

igual respecte d’altres elements patrimonials de major singularitat o rellevància en el conjunt del patrimoni 

dels micropobles. No obstant, mentre que el patrimoni més comú es disposa com un tret característic i 

essencial de les unitats de paisatge, el patrimoni excepcional i singular, no sol ser tant present al territori i 

és més anecdòtic.  

En general, edificar o urbanitzar no s’ha fet amb una actitud de preservació, protecció o promoció del 

patrimoni comú i popular existent, a excepció d’alguns casos. Encara menys s’ha desenvolupat una estratègia 

que sorgeixi del patrimoni existent com a  font de vertebració o articulació de les noves edificacions o de la 

planificació d’un sector determinat. Per contra, sí que s’ha procurat consolidar i protegir el patrimoni 

catalogat o amb proteccions BCIN, BCIL,BPU o EPA ja que aquestes figures de protecció han evitat actuacions 

que poguessin afectar-ne la seva integritat o una alteració substancial. 

Proposta 

Per tal de garantir que les noves actuacions urbanístiques i les edificacions tinguin en compte els elements 

patrimonials del micropoble és imprescindible primer elaborar un catàleg o inventari d’aquests elements així 
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com establir-ne les condicions per tal d’actuar-hi amb alguns criteris per a la seva preservació, protecció i 

posta en valor. Aquest catàleg hauria de ser ampli i englobar la diversitat de patrimoni que es pot donar en 

un micropoble, sense restringir-lo només als bens arquitectònics, sinó també incloure elements patrimonials 

de l’àmbit històric, natural, paisatgístic o etnològic. 

Podria ser útil considerar aquests elements com a eixos del projecte que hauria de vertebrar el sector 

urbanitzable; per exemple una bassa històrica podria esdevenir el centre d’activitat a l’exterior d’una zona 

verda en un nou sector urbanitzable. D’aquesta manera no només s’integraria en la nova actuació urbanística 

sinó que, a més, es convertiria en el seu epicentre i es posaria de relleu el seu valor emfatitzant la seva 

presencia en el sector. Aquestes intervencions tindrien, doncs, un doble objectiu: d’una banda preservar el 

patrimoni, però de l’altra es contribueix a un major coneixement del micropoble i del seu entorn, així com a 

crear nous senders i itineraris en la seva visita o bé constituir-hi noves funcions. 

6.7. La integració paisatgística. La matriu territorial 

La matriu territorial és la base sobre la qual es fonamenta el caràcter i els valors del paisatge d’una 

determinada part de territori. En el cas dels micropobles aquesta porció s’ajusta principalment a dues 

realitats ben diferenciades: 

1_Conjunt d’edificacions que inclou el nucli antic edificat del micropoble amb els posteriors creixements 

històrics , les construccions perifèriques i els masos disseminats més pròxims al nucli, així com les darreres 

intervencions urbanístiques. 

2_El conjunt dels espais lliures no edificats formats per l’entorn paisatgístic agro-forestal, els jardins privats 

de les edificacions així com els espais perifèrics de transició entre els elements construïts i els no construïts. 

La interacció entre ambdós forma la totalitat de l’àrea que s’estudia del micropoble en aquest treball i 

conformen, per tant, el caràcter de l’entorn paisatgístic que en defineixen les seves característiques i 

disposen la qualitat paisatgística del micropoble mostrant-ne els principals valors i també les seves 

mancances, febleses i amenaces. 

Ara bé, en l’anàlisi dels aspectes essencials que defineixen l’entorn paisatgístic i que realment poden ser útils 

per a configurar i traçar les noves planificacions urbanístiques i els projectes d’edificació als micropobles cal 

centrar, sobretot, l’atenció als areals o sectors perifèrics i a les franges de transició entre l’entorn 

agroforestal i les zones ja construïdes dels nuclis històrics i els posteriors creixement tradicionals, ja que 

solen ser els indrets on encara existeix sòl lliure susceptible d’esser construït.  

S’ha elaborat un breu llistat (taula 11) dels elements bàsics de l’entorn paisatgístic que composen la matriu 

territorial i que segueixen els criteris de la majoria de les guies i altres documents orientatius en matèria 

d’integració paisatgística. Són, a més, aquells aspectes que més es repeteixen  a l’hora de formular 

recomanacions en la ciència de la integració paisatgística. Tot i això, el seu desenvolupament s’ha centrat en 

el cas de la integració paisatgística de l’urbanisme als micropobles. 

Taula 11. Elements bàsics de l’entorn paisatgístic que composen  la matriu territorial  

Elements de l’orografia i la hidrografia   

Elements vegetals  

 
Estructura de la propietat i límits de la parcel·lació 

Xarxa de camins rurals, corriols i senders 

Font: elaboració pròpia  

La conjunció d’aquests elements marca una estructura determinada que pot acabar definint les noves 

intervencions al territori, a fi que aquestes puguin ser més respectuoses amb l’entorn i les preexistències i 

aconseguir una plena integració paisatgística. 

En el treball s’analitzen profundament cada un d’aquests elements bàsics a partir d’exemples concrets i 

també s’ elaboren propostes basades en els criteris de bones pràctiques d’integració paisatgística recollides 

als catàlegs de paisatge així coma a les guies d’integració paisatgística. 
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En les darreres dècades s’ha practicat un urbanisme que ha anat transformant el paisatge rural i els seus els 

valors i ha provocat una banalització dels mateixos, amb importants alteracions del caràcter i l’especificitat 

dels paisatges del país. Aquest fet, juntament amb la creixent demanda d’accés al món rural, les noves 

formes d’habitar i explotar el món rural i les millores en la seva accessibilitat, han conduït a una devaluació, 

en alguns casos, dels atractius paisatgístics dels micropobles. Per això, els paratges dels entorns rurals dels 

micropobles requereixen una aproximació específica a l’hora de planificar-ne el seu desenvolupament 

urbanístic. Es fa necessària una nova cultura del territori basada en el reconeixement de la diversitat i 

pluralitat de la realitat urbanística del país, amb una legislació més flexible i adaptable a les característiques 

i necessitats de condicions paisatgístiques concretes com les dels micropobles. i que contempli una visió més 

holística de la pràctica urbanística i dels instruments de planejament. 

Per tot això, l’estudi ha proposat una relació de mesures que s’han pensat per contribuir al manteniment de 

la qualitat paisatgística dels micropobles, però que en bona part, també, es poden incorporar com a criteris 

bàsics per al planejament i l’ordenació urbanística de municipis de més de 500 habitants que encara poden 

conservar cert caràcter rural. Es tracta bàsicament dels següents criteris: 

1_Replantejar el model de creixement als micropobles emfatitzant la necessitat de revitalitzar els centres 

històrics i nuclis antics en detriment de la creació de nous sectors urbanitzables en sòl no urbanitzable o sòl 

urbanitzable. Això passa per reorientar les prioritats i practicar un urbanisme més “artesanal” capaç de 

relligar i resoldre els problemes urbans existents.  

2_Reconèixer les façanes urbanes amb valor paisatgístic dels micropobles a partir de les vies d’aproximació. 

D’aquesta manera es garanteix la preservació d’un dels grans valors patrimonials, simbòlics i identitaris del 

conjunt del territori català. 

3_Es fa urgent la renovació del model d’urbanitzacions i conjunts d’edificacions als micropobles. D’aquesta 

manera, s’han proposat mesures que minimitzen el seu impacte paisatgístic per mitjà d’assegurar una 

implantació que no alteri una façana urbana amb valor paisatgístic, que la seva trama urbana sigui coherent 

amb els teixits històrics existents. Cal basar les noves actuacions edificatòries amb tipologies més compactes 

però alhora més fragmentades, amb volums menys homogenis i edificacions de menor altura, amb sectors 

més densos tot evitant la dispersió sobre el territori.  

4_És imprescindible una actitud més preventiva a l’hora d’erigir grans edificacions,  instal·lacions o 

infraestructures en zones properes als nuclis que puguin alterar greument la percepció visual dels mateixos.  

5_S’ha de procurar vetllar per una nova concepció, més àmplia, dels espais lliures i verds dels micropobles 

que passin per absorbir com a propis dels nous sectors urbanitzables les zones de camp obert o espais 

vegetals. Aquests espais s’haurien d’integrar en el conjunt de la trama urbana com a veritables zones verdes, 

amb un tractament naturalitzat i basat en la lògica de l’activitat agrària o forestal de l’entorn. 

6_El nou urbanisme ha de ser capaç de preservar i respectar el ric patrimoni històric, arquitectònic i cultural 

dels micropobles a través dels seus elements històrics existents.  

7_L’urbanisme del s.XXI s’ha de poder generar a partir de la matriu territorial, conformada per quatre 

elements paisatgístics fonamentals. Aquests quatre elements han de ser la base de tota nova intervenció ja 

que defineixen en gran mesura el caràcter paisatgístic de l’entorn del micropoble. Es tracta d’absorbir en el 

planejament aquests elements com a eixos vertebradors dels nous sectors i de les futures operacions 

edificatòries. 

Així, per sintetitzar algunes de les mesures que es consideren que caldria introduir en les polítiques de la 

planificació urbanística dels micropobles, s’ha elaborat una taula (taula 12) amb la voluntat de concretar els 

aspectes essencials que realment caldria reformular per assolir un model d’ordenació i gestió del territori 

més respectuós amb els valors paisatgístics, patrimonials i mediambientals dels micropobles. 

Taula 12. Mesures per a la reformulació de la planificació urbanística als micropobles  

Major transversalitat entre disciplines en l’elaboració del planejament  

Major coneixement per part dels agents urbanitzadors de les normes dels PTP, les directrius de paisatge i les orientacions 
paisatgístiques dels catàlegs de paisatge 

Mesures de transposició de les normes i directrius de paisatge als instruments i eines de planejament municipal i obligatorietat 
de compliment 
Major control i seguiment per part dels organismes de l’Administració en el compliment de les normes i directrius de paisatge   

Obligatorietat d’estudi d’impacte i integració paisatgística de tota operació urbanística o intervenció edificatòria en sòl urbà i 
urbanitzable als micropobles 

Elaboració dels catàlegs catalans de façanes urbanes amb valor paisatgístic, establiment de mesures per la seva posta en valor 
i conformació dels itineraris paisatgístics i millora de les funcions paisatgístiques de les vies d’aproximació als micropobles 

Elaboració de guies i recomanacions per a la integració paisatgística de l’urbanisme als micropobles  

Protecció i preservació de la matriu territorial, els elements que configuren l’entorn paisatgístic i els elements patrimonia ls 
com a base dels nous processos urbanitzadors en el desenvolupament urbanístic del planejament municipal als micropobles  
Millora en la formació dels agents urbanitzadors (universitats, col·legis professionals, organismes de l’Administració...) dels 
mecanismes i mètodes per l’estudi i projectes d’integració paisatgística de la intervenció urbanística i edificatòria als 
micropobles 

Font: elaboració pròpia  

 

7                                                                   
CONCLUSIONS  


