L'~tament de Torciera considera que el
procés d'urbanització n-legal esta controlat
Assegura que només Can Camps, Sant Llop i Can Soler no podran legalitzar-ose mai
ANA VILLA VERDE
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Tordera.- El procés d'urbanització il'legal
a Tordera esta controlat. L'Ajuntament assegura que només hi ha tres urbanitzacions
que, a hores d'ara, no s'ajusten al pla general
El pla general de Tordera contempla els terrenys de les urbanitzacions Can Camps, Sant Llop
i Can Soler com a sol forestal.
Els propietaris deis habitatges
construits -sovint segones residencies- no aconseguiran mai legalitzar la seva situació. Encara
que I'Ajuntament faci una revisió
del pla urbanístic, no modificara
la qualificació del sol. Així ho
va manifestar a El Punt el regidor
d'Urbanisme, Caries Aulet. Segons el consistori, Can Camps i
Sant LLop representen un total
de 236 vivendes il·legals. Aulet
afirma que el consistori controla
que el nombre d'edificacions no
augmenti pero diu que I'Ajuntament no pot fer res per acabar
amb la situació d'il'legalitat en
que es troben els veins de les
dues urbanitzacions. «Alguns no
poden demostrar que tenen una
finca en propietat perque no els
hi podem donar els documents
que ho acreditin. A més, no poden
pagar impostos perque no tenim
contemIlillLel regim en gge es
troben», manté.
La Diputació de Barcelona és
I'única administració que esta desenvolupant un pla específic per
recuperar els terrenys de bosc que
ocupen les urbanitzacions iHegals
a la zona. De fet, Sant Llop i
Can Camps queden parcialment
incloses dins el parc natural del
Montnegte-Corredor i, per aquest
motiu, l'Area de Medi Ambient
de la Diputació negocia amb els
veins la recuperació deis terrenys.
L'ens provincial, que ha comen~at
ja a enderrocar una urbanització
il'legal a Fogars de Tordera, ofereix als veins el dret d'explotació
de les finques durant un periode
de temps. En esgotar-se aquest
termini, la Diputació passa a ser
titular de les finques i procedeix
a l'enderroc de les edificacions.
El dret d'explotació no és l'única
solució que ofereix l'administració
provincial. La Diputació compra
també els terrenys i les cases d'a-

el regidor d'Urbanisme, Caries Aulet, de CiU.
La dispersió urbanística caracteritza el terme
municipal més gran del Maresme, que només
té acabades 2 de les 10 urbanitzacions censades
per l'Ajuntament, Tordera Parc i Mas Reixach.

aprovat el 1984; Can Camps, Sant Llop i
Can Soler. Les dues primeres estan edificades
parcialment dins el parc natural del Montnegre-Corredor. La construcció il'legal «esta
sota control» i no resulta problematica, segons
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quells propietaris que acceptin els
preus negociats. Segons Aulet, la
corporació municipal «no té instruments per erradicar la situació
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i I'únic que pot fer és esperar
que, a llarg termini, els veins abandonin les edificacions». El consistori ha comprovat que el nom-

.

1

bre de famílies empadronades al
municipi és baix i que el nombre
de residents habituals tendeix a
disminuir.
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