
MOCIÓ DE LA CUP PER LA RETIRADA DE LES AREs

L'octubre de 2007 la Generalitat de Catalunya va crear la figura de les Àrees Residencials 
Estratègiques (AREs), amb les que planificava a través de l'Institut Català del Sol 
(INCASOL) el creixement urbanístic de determinats nuclis urbans sense haver-se de limitar 
a les possibilitats dels diferents Plans Generals. 

La justificació d'aquesta figura es basava en la intenció d'incentivar el sector de la 
construcció amb ajuda pública en un moment en que es preveia el possible final de la 
bombolla immobiliària. A més, es preveia que un 50% dels habitatges tingués diferents 
règims de  protecció.

A la ciutat de Figueres es van crear dues AREs, la de Cendrassos Nord - Horta d'en 
Capallera i la de la Carretera de Llers. Mentre que alguns municipis van demanar quedar 
fora de l'aplicació de les ARE (i la Generalitat els ho va concedir), el govern de la nostra 
ciutat en va demanar la seva ampliació, fins a 1804 habitatges en el cas de l'ARE de 
Cendrassos Nord - Horta d'en Capallera i fins a 328 en el cas de la de la Carretera de 
Llers.

La CUP va denunciar en el seu moment que suposava un atac a l'autonomia municipal i 
que pretenia la perpetuació d'un model econòmic i urbanístic obsolet, i juntament amb 
diverses entitats de defensa del territori va presentar 4 contenciosos administratius. 

La situació que vivim actualment és molt diferent de la del 2007. La bombolla immobiliària 
fa temps que va esclatar i la nostra ciutat està plena de pisos buits (molts d'ells d'obra 
nova), l'administració es troba econòmicament escanyada i sembla evident que les ARE no 
es podran fer en els propers anys.

La Generalitat, conscient d'aquests canvis, ha establert amb el punt 8 de la llei 3/2012 un 
procediment especial amb el qual els ajuntaments que ho vulguin poden sol·licitar la 
retirada de les AREs i tornar a la reglamentació del Pla General. Concretament “quan es 
manifestin disfuncions essencials entre llurs determinacions i les necessitats de sol 
actuals”. La pilota, doncs, està al terrat del govern municipal i és decisió seva si es vol 
continuar o no amb la idea irreal del creixement urbanístic. La revisió del PGOU ofereix el 
marc ideal per tenir aquest debat en aquest Ajuntament i no en una instància superior.

Per tot això, la CUP de Figueres proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació dels següents 
acords:

1. Sol·licitar a la direcció general competent en matèria d'urbanisme que elabori una 
memòria justificativa sobre les dues àrees residencials estratègiques de la ciutat per 
tal de deixar-les sense efecte.

2. Sol·licitar la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya que prengui 
en consideració la memòria elaborada.

3. Comunicar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.


