
Riudoms necessita urgentment un POUM 
per definir i planificar els usos del sòl

és imprescindible i urgent iniciar la tramitació del nou pla d’ordenació urbanísitca municipal (poum) per 
planificar el creixement i el futur territorial del poble definint els usos del sòl a tot el terme municipal

Des de la CUP Riudoms volem 
parlar de territori més enllà del 
vell urbanisme. Estem acos-
tumats a associar urbanisme 
únicament a nova urbanitza-
ció o asfaltat de l’espai públic. 
I igual que no podem entendre 
l’urbanisme sense parlar de 
l’habitatge, de la rehabilitació 
del nucli antic o de l’estat dels 
equipaments, tampoc podem 
deixar de banda tot allò que 
té una afectació directa so-
bre l’espai físic i l’entorn rústic 
on es desenvolupa, com ara 
l’abandonament de masos o 
la protecció i contaminació 
d’aqüífers i mines. Cal pensar 
en el territori de forma global i 
amb una visió a llarg termini. I 
com que no creiem en la im-
provisació, hem de començar 
fent un anàlisi profund i ex-
haustiu per preparar una pla-
nificació real, potent i efectiva. 

Que a més, ha de ser sosteni-
ble per garantir el benestar de 
les generacions futures. I com 
a tal, ha de ser ambientalment 
correcte, socialment justa i 
econòmicament viable, ja que 
ha de definir el model de crei-
xement i cohesió sostenible 
de Riudoms per a les properes 
dècades. 

Per aconseguir aquest ob-
jectiu, el més urgent és iniciar 
el procés de redacció i trami-
tació de dos instruments de 
planificació imprescindibles 
i bàsics a nivell municipal: el 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) i l’Agenda 
21 (A21).

Pla Ordenació Urbanísitica
La CUP Riudoms exigeix ini-
ciar en la propera legislatura 
la tramitació del nou POUM, 
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ja que es tracta d’un instru-
ment obligatori per a pobles 
com el nostre. A hores d’ara, 
a Riudoms la nostra ordenació 
urabnística  es regeix per unes 
Normes Subsidiàries (NS) del 
1992, que es basen en un mo-
del de creixement que ja ha 
quedat superat. Per aprovar el 
nou POUM – i també  l’Agenda 
21– cal que es dugui a terme 
un procés de participació ciu-
tadana, on s’escoltin i es re-
cullin les opinions dels veïns. 
Gràcies a això, el POUM 
resultant tindrà el suport i 
l’acceptació social de tots els 
riudomencs. 

Creiem que per revitalitzar el 
nucli antic, a més d’urbanitzar 
carrers, cal conèixer quants 
pisos i edificis buits hi ha ac-
tualment al barri i en quin es-
tat es troben. Creiem que per 
revertir la situació cal incen-
tivar rehabilitacions parcials 
o totals, amb bonificacions 
directes en les taxes i els 
impostos associats. També 
s’hauria de crear una borsa de 
lloguer on es trobin opcions 
d’arrendament útils i atracti-
ves per a tothom. I de la ma-
teixa manera que en els ha-
bitatges, s’hauria d’incentivar 
fiscalment l’adequació de lo-
cals comercials per fomentar 
la implantació de comerços i 
botigues.

El POUM també ha de pre-
veure les actuacions en zones 
no urbanes. Primer de tot,  
s’ha d’avaluar l’estat i els usos 
del sòl i a partir d’aquí caldrà 

determinar la planificació per 
aquestes zones, preveient els  
usos de tot tipus, com ara in-
dústria, granges, turisme rural, 
restauració o lleure, o altres 
amb una afectació més direc-
ta sobre el medi com les pe-
dreres, les infraestructures o 
els abocadors.

Més enllà de l’urbanisme 

Cal pensar en el territori 
de forma global i a 
llarg termini. No es pot 
improvisar, cal un anàlisi 
profund i exhaustiu per 
preparar una planificació 
real, potent i efectiva.

i  l’habitatge al casc urbà, el 
POUM ha de permetre so-
lucionar problemes del terri-
tori com la conservació del 
patrimoni i la protecció dels 
ecosistemes i el paisatge, 
mantenint en bon estat espais 
i elements singulars. Per po-
sar uns exemples: l’església, 
l’ermita, els porxos, les pla-
ces, cases singulars, masos, 
mines, la riera, els jaciments 
arqueològics o equipaments 
com la Casa Gaudí. Des de 
la CUP Riudoms, proposem 
un model que defensi deci-
didament el nostre patrimoni 
arquitectònic, arqueològic, 
natural i paisatgístic, la qual 
cosa garantirà també la pre-
servació de l’entorn i l’impuls 
de l’agricultura com a part de 
l’economia local de proximitat 
i qualitat.

L’Hort del Coques és el més clar exemple d’una mala planificació urbanística.



AGENDA 21 i SOSTENIBILITAT
Si pensem en territori de forma integral, 
cal incloure criteris de sostenibilitat am-
biental, sobretot aquells que fan referèn-
cia a la gestió sostenible de recursos 
com l’aigua, l’energia, els residus o la 
mobilitat, i d’altres com la reducció de la 
contaminació o la preservació dels eco-
sistemes, el paisatge i la biodiversitat. Per 
aquest motiu, la redacció del POUM ha 
d’anar estretament lligada a l’elaboració 
de l’Agenda 21 local, com a un instrument 
bàsic per a les polítiques de sostenibilitat 
a Riudoms.

Cal implantar accions d’eficiència en 
serveis com el subministrament d’aigua 
potable o enllumenat públic de carrers i 
places o millorar la quantitat i qualitat de 
la recollida selectiva de residus, ampliant 
el nombre de contenidors de recollida 
selectiva i fomentant el reciclatge. Igual-
ment es podria substituir la gespa per ele-
ments secs com la grava, col·locar pla-
ques solars en edificis públics per reduir 
la despesa energètica o canviar els siste-
mes d’il·luminació per d’altres més nous 
i eficients. D’aquesta manera, els diners 
que els riudomencs ens estalviaríem es 
podrien destinar a altres serveis públics. 
A més, potenciant els aparcaments dis-
suasius als afores del poble a favor de la 
mobilitat a peu o en bicicleta, es reduirien 
els problemes de circulació i els nivells de 
contaminació. 

Un poble sostenible permet estalviar diners
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millorant la sostenibilitat, el poble pot estalviar diners que després pot destinar a millorar altres serveis. 
cal evitar l’abandonament de finques i protegir els valors naturals i patrimonials com les rieres i les mines

Per tractar temes relacionats amb el territori i la sostenibilitat a nivell 
local us convidem a participar a la trobada oberta prevista pel proper 
dissabte 28 de març a les 18:00h a la Casa de Cultura. 

L’Agenda 21 és el programa que 
defineix el desenvolupament 
sostenible d’un municipi, basat en 
la triple dimensió: ambiental, social i 
econòmica. La participació ciutadana 
és un dels pilars fonamentals durant 
tot el seu procés d’elaboració.

Cal analitzar i estudiar detingudament 
les dades de consum i funcionament dels 
serveis. Per això és indispensable publi-
car tota la informació referent, per exem-
ple, als serveis públics d’aigua; com ara 
la gestió i cost de les plantes de potabi-
lització i depuració, les xarxes de submi-
nistrament i clavegueram o els consums. 
Així, es podria establir un pla de mesures 
d’estalvi i eficiència del servei. A partir de 
les dades, i el seu posterior estudi, es po-

den establir indicadors d’avaluació i ac-
cions que permetin millorar l’enllumenat 
públic, la recollida selectiva de residus, 
la contaminació, la mobilitat o la con-
servació de la biodiversitat. Però això 
no és suficient. Des de l’administració 
cal ser proactius envers la sostenibilitat 
promovent, per exemple, la implantació 
d’energies renovables o la conservació 
dels espais naturals, per fer un Riudoms 
més sostenible i alhora més saludable i 
menys contaminat.

ENTORN i PAISATGE AGRARI 
Canviant d’escala, i agafant com a re-
ferència el conjunt del terme municipal, 
cal treballar en el sentit que marquen 
els  instruments superiors (Pla Territorial 
i Catàleg del Paisatge), que identifiquen 
els principals valors a preservar i els usos 
permesos. En aquesta línia, cal evitar un 
major fraccionament dels espais naturals 
i agrícoles –sobretot per la construcció de 
noves vies de comunicació i transport– 
o la modificació del seu estat natural. 
També s’ha de posar especial atenció a 
potenciar i preservar els corredors biolò-
gics que representen les rieres, rierons i 
barrancs.

Cal mantenir l’ús agrícola de la terra 
evitant el seu abandonament i fer un in-
ventari detallat sobre l’actual estat i ús 
que es dóna als terrenys rústics. A partir 
d’aquí, estudiar les millors mesures que 
permetin el seu aprofitament, sempre 
a partir de les opinions dels agents im-
plicats. Per això cal crear un espai per-
manent de debat sectorial que vetlli pels 
interessos del món agrari, on hi participin 
els pagesos i les seves associacions gre-
mials com sindicats, cooperatives, co-
munitats de regants a més dels sectors 
industrials i comercials relacionats. Per 
lluitar contra l’abandonament cal un banc 
de terres i una borsa de finques veritable-
mt útils que facilitin l’accés i l’establiment 
de noves activitats agràries.

Els cursos fluvials, com la riera de Maspujols, són els principals conectors biològics que travessen el terme i requereixen d’una especial protecció.


