
MOCIÓ D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP-CAV-PA) PER LA REDACCIÓ 

D’ORDENANCES MUNICIPALS QUE ESTABLEIXIN LA NORMATIVA PER ASSOLIR UNA IMATGE 

DE CONJUNT A LA CIUTAT I UN PAISATGE URBÀ DE QUALITAT 

 

Rubí, des dels anys 50 ha experimentat un creixement poblacional important, que 

evidentment ha vingut acompanyat d’un fort creixement urbanístic, sovint poc ordenat, que 

ha donat lloc a un paisatge urbà desigual i poc coherent en algunes zones de la ciutat.  

El paisatge urbà defineix una ciutat, i li dóna valors mediambientals, socials i culturals que 
tenen un impacte en les persones i del seu benestar. Sobretot, quan parlem de paisatge urbà, 
parlem de memòria col·lectiva. Assolir un bon paisatge urbà forma part dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i l'Agenda Urbana Europea que té com a finalitat construir pobles 
i ciutats més inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Tot i que la millora del paisatge urbà 
sovint s’ha centrat en els casc urbans, cal tenir una visió global de ciutat, i dotar d’eines el 
municipi per tal d’assolir els objectius abans esmentats. Tot i que el context socioeconòmic ha 
canviat molt en els últims anys, les ciutats han de fer un esforç per preservar i millorar el 
paisatge urbà. És interessant, en aquest sentit, llegir els diversos documents del Grup de diàleg 
12. Paisatge, urbanisme i desenvolupament territorial en temps de crisi: reptes i oportunitats 
(http://forum.scot.cat/notices/2013/03/dialeg_12_paisatge_urbanisme_i_desenvolupament_t
erritorial_en_temps_de_crisi_reptes_i_oportunitat_3189.php).  
 

De fet, la mateixa memòria d’ordenació del text refós del POUM ja adverteix de la necessitat 

de desenvolupar eines per ordenar el paisatge urbà a la nostra ciutat, tant a les zones 

residencials com als polígons industrials: 

 

“A les urbanitzacions, com en el cas de la ciutat central, cal potenciar, mitjançant ordenances 

municipals o projectes d’integració paisatgística, una imatge de conjunt, amb un patró 

d’urbanització general (tipus de tanques, colors i vegetació per cada urbanització), per definir 

un paisatge urbà de qualitat”. 

 

“Als polígons industrials, com en el cas de la ciutat central i les àrees de baixa densitat, cal 

potenciar, possiblement mitjançant ordenances municipals una imatge de conjunt, (definir 

tanques, materials de construcció i urbanització) per definir un paisatge urbà de qualitat”. 

 

Per tant, proposem al ple instar a l’equip de govern: 

 

1) A redactar unes ordenances del paisatge urbà de Rubí que defineixin un paisatge urbà de 

qualitat, tant a les zones residencials com a les industrials. 

 

2) Començar a redactar les ordenances immediatament, presentant un primer esborrany 

abans de l’estiu de 2018.   


